
 

 

 

 تاسیسنمونه آگهی 

 

 

 

 

 1نمونه متن 

 --------------- اطالعیه تاسیس انجمن صنفی کارفرمایی

هیئت وزیران، انجمن صنفی با عنوان فوق در  3/8/89قانون کار و آیین نامه مصوب  131به استناد ماده 

شرف تاسیس می باشد. کلیه کارفرمایان شاغل در صنف مزبور در صورت تمایل به عضویت، از تاریخ انتشار این 

-------------------------روز کاری می توانند درخواست کتبی خود را به نشانی  7اطالعیه ظرف مدت 

 ارسال یا فکس نمایند. ------------و یا به شماره تلفن  ------------------------

 --------آقای -3    -------آقای  -2    -------آقای  -1هیئت موسس:  

 --------آقای نماینده هیئت موسس: 

 ---------و  --------تلفن: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2نمونه متن 

 

 )با مسئولیت محدود(  ----------------------آگهی تاسیس شرکت 

 --------شناسه ملی: 

در دفتر ثبت موسسات غیرتجاری واحد ---تحت شماره  ------خالصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت مزبور که در تاریخ 

مضاء ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردید، صنعتی چابهار  به ثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ ا -تجاری ثبتی منطقه آزاد

 جهت اطالع عمومی در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران آگهی می گردد:

 -واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز ماشین های سبک و سنگین و لوازم یدکی ماشینهای فوق موضوع شرکت: -1

تاسیس  –ترخیص کاال  –زعفران، خرما  صادرات فرش، -واردات ماشین های اداری، صنعتی و تجهیزات کارخانه ها

کارخانه های تولید پالستیک های صنعتی و خانگی و تولیدی نایلون و نایلکس و شرینگ در چهارچوب قوانین و 

 مقررات منطقه آزاد چابهار )ثبت موضوع مذکور بمنزله اخذ و صدور مجوز فعالیت نمی باشد(

 از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مدت شرکت: -2

 -----------------کد پستی   ---- دفتر پستی  -واحد سرمایه گذاری –منطقه آزاد چابهار  مرکز اصلی شرکت: -3

 آن نقدا برابر گواهی بانکی به شماره  درصد ----  ریال نقدی که ---------مبلغ سرمایه شرکت:  -4

شعبه منطقه آزاد  ----نزد بانک   ---------------به شماره حساب  -------مورخ   -----------

 چابهار پرداخت گردیده و مابقی در تعهد شرکاء شرکت می باشد.

     از کل سهم الشرکه و خانم  ریال ----- دارنده  ---------خانم  اسامی و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا : -5

 ریال  -----دارنده  ----------------ریال از کل سهم الشرکه و آقای   ------ دارنده  --------

 از کل سهم الشرکه را دارا می باشند.

 ----------به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم  ---------خانم  مدیران و اشخاصی که حق امضا دارند: -6

به سمت  عضو هیئت مدیره برای مدت  ----------------به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای 

کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و تجاری  و بانکی شرکت از قبیل چک، سفته و نامحدود انتخاب گردیدند. 

بروات و عقود اسالمی و قراردادها و مکاتبات عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با 

 مهر شرکت معتبر می باشد.

 ید.جهت درج آگهی تعیین گرد -----روزنامه کثیراالنتشار  -7

 رئیس اداره ثبت شرکت ها -محمد سارانی

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 3نمونه متن 

 

 -------------------آگهی ثبت انجمن صنفی کارفرمایی 

-هیات وزیران و سایر مدارک ارسالی انجمن صنفی کارفرمایی  89قانون کار و آیین نامه مصوب آبان ماه  131به استناد ماده 

در این اداره کل ثبت گردیده است، اسامی   -------به شماره ثبت    ------، در تاریخ ---------------------

به مدت سه سال و بازرسان به   ----- اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره انجمن که در مجمع عمومی موسس مورخ 

 شرح زیر می باشد: هیات مدیره تعیین شده اند به   ------یکسال و سمت اعضای هیات مدیره آن در جلسه مورخ  مدت

 )نایب رئیس هیات مدیره(  ----------آقای  -2)رئیس هیات مدیره(    -----------آقای  -1

 )اعضای اصلی هیات مدیره(  -----------------------------آقایان  -4)خزانه دار( ----------آقای -3

 )اعضای علی البدل(  --------------آقایان  -6)دبیر و عضو اصلی هیات مدیره(   ------آقای  -5

 )بازرس علی البدل( --------آقای  -8)بازرس اصلی(    ---------آقای  -7 

اساسنامه کلیه اسناد مالی، اوراق رسمی و بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیات مدیره  23ضمنا با استناد به ماده 

 یا رئیس هیات مدیره مشترک و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود. رسیده باشند با امضای خزانه دار و دبیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 **پذیرش آگهی روزنامه های کثیر االنتشار**

 

 روزنامه ابرار،جمهوری اسالمی،اطالعات،ابرار اقتصادی،

 دنیای اقتصاد،همشهری،ایران،جام جم،کیهان،رسالت و ...

فوق العاده و به مجمع عمومیآگهی مناقصه ومزایده شرکتها، دعوت   

  ...پذیره نویسی،فراخوان، استخدام و

 

021-77451859 

021-77492795 

namayandegiroozname.ir 

 

http://namayandegiroozname.ir/

