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۲ از ۱ صفحه 

 
توليد و منتشر شده است. براي اطمينان از اعتبار و صحت امضاء ديجيتال و نسخه چاپي به نشاني مندرج در  PDFاين روزنامه بصورت الكترونيكي و در قالب فايل 

 مراجعه نماييد  يآگه يانتها

 رفع مسئوليت 

مطالب آگهي هاي منتشر شده در روزنامه رسمي براساس چرخه مشخصي  

كه از تقديم  مفاد  آن  از  سوي  ذينفع  قانوني  به  ادارات ثبت )شركتها( در 

تهران و شهرستانها آغاز و پس از جري تشريفات مربوطه به صورت آگهي 

لهذا  .تسليم روزنامه رسمي كشور براي انتشار مي گردد، پيروي مي نمايد

اين مرجع  هيچگونه دخالتي در مفاد و مندرجات آگهي هاي مزبور نداشته و 

 .ندارد

 

 ۱۳۹۵۳۰۴۰۸۲۷۳۰۰۰۱۲۶شماره نامه اداره ثبت:  ۱۳/۵/۱۳۹۵تاريخ نامه اداره ثبت: 

 آگهي تاسيس

به شناسه ملي  ۱۳۲۴به شماره ثبت  ۱۳/۰۵/۱۳۹۵تاسيس شركت تعاوني فراگير دهستاني تدبير آباداني خانيک درتاريخ 

ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. ـ موضوع  ۱۴۰۰۶۰۴۸۳۹۴

ليدي و خدماتي كه مرتبط با تحقق اهداف باشد از قبيل: ايجاد كارخانه، شركت: ايجاد واحدهاي اقتصادي و انجام فعاليت هاي تو

مدارس و واحدهاي آموزشي غيرانتفاعي، باشگاه، ورزشگاه، واحد پيمانكاري و نظاير اين ها، با شرط واگذاري فرصت هاي شغلي به 

ستان. تامين و تدارک و خريد نيازهاي عمده و كارجويان عضو تعاوني و ارايه خدمات آن ها ابتدا براي اعضا، صرفاً در محدوده ده

مشترک حرفه اي و مصرفي تمام يا گروه عمده اي از اعضا در جهت كاهش قيمت ها، از مبادي توليد داخلي يا خارجي و يا از 

ام يا اتحاديه تعاوني كه عضو آن باشد، به صورت انبوه و عمده و توزيع و فروش به اعضا. خريد محصوالت توليدي مشترک تم

گروهي از اعضا به منظور بازاريابي و فروش به اعضا و غيراعضا. بازاريابي محصوالت توليدي آن دسته از اعضا كه محصوالت متفرقه 

)غيرمشترک( توليد مي كنند. ارايه خدمات پشتيباني مشترک مورد نياز حرفه اي و مصرفي اعضا، از قبيل خدمات ارتقا بهره وري، 

داري وسايل حرفه اي و تعميرات كارگاه ها و مزراع، الي روبي قنوات و نظاير اين ها، خدمات حمل و نقل، تامين خدمات تعمير و نگه

آب و برق و گاز و تلفن، خدمات آموزشي و كمک آموزشي، خدمات تعمير لوازم خانگي، تامين سوخت و نظاير آن، تعمير منازل و 

برق و تلفن و نظاير اين ها. انجام فعاليت هاي عمران و آباداني روستاهاي حوزه احداث جزيي ساختمان ها، لوله كشي و تعميرات 

عمل به عنوان پيمانكار دستگاه اجرايي، با استفاده از نيروي كار و خدمات اعضا. اخذ وام قرض الحسنه و ساير تسهيالت اعتباري از 

يگر. توديع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و كوتاه مدت منابع بانكي و ديگر مؤسسات مالي اعتباري و اشخاص حقيقي و حقوقي د

در بانكها. مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي با اولويت تعاوني ها. سرمايه گذاري و خريد سهام اتحاديه تعاوني مربوطه و يا ساير 

اي موضوع تعاوني، نياز به ـ درصورتيكه براي انجام هريک از فعاليته ۱شركتها و مؤسسات عمومي، تعاوني و يا خصوصي. تبصره

اخذمجوز از مراجع ذيصالح قانوني باشد تعاوني مكلف به اخذ آن است. ـ مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. ـ مركز 

ـ سرمايه شركت: مبلغ سيصد  ۹۷۷۱۷۹۵۸۷۸اصلي شركت: استان خراسان جنوبي، شهرستان فردوس، روستاي خانيک، كدپستي

ريالي بانام مي باشد كه مبلغ يكصد ميليون ريال توسط موسسين طي گواهي بانكي  ۳۰۰۰۰۰۰سهم  ۱۰۰به ميليون ريال منقسم 

نزد بانک تجارت شعبه فردوس پرداخت گرديده است و مابقي سرمايه درتعهدصاحبان  ۱/۱۰/۱۳۹۴تاريخ  ۸۰۶/۴۴۷۵/۷۹شماره 

و آقاي روح اله احساني فر با ۰۸۵۹۶۳۶۱۹۴ر با شماره مليسهام ميباشد. ـ اولين مديران شركت: آقاي محمد ابراهيم محمد پو



۶۳شماره صفحه روزنامه شهرستان:   ۲۰۸۰۴شماره روزنامه:   ۲۰/۰۵/۱۳۹۵تاريخ انتشار:    

 
   

 

۲ از ۲ صفحه 

 
توليد و منتشر شده است. براي اطمينان از اعتبار و صحت امضاء ديجيتال و نسخه چاپي به نشاني مندرج در  PDFاين روزنامه بصورت الكترونيكي و در قالب فايل 

 مراجعه نماييد  يآگه يانتها

 رفع مسئوليت 

مطالب آگهي هاي منتشر شده در روزنامه رسمي براساس چرخه مشخصي  

كه از تقديم  مفاد  آن  از  سوي  ذينفع  قانوني  به  ادارات ثبت )شركتها( در 

تهران و شهرستانها آغاز و پس از جري تشريفات مربوطه به صورت آگهي 

لهذا  .تسليم روزنامه رسمي كشور براي انتشار مي گردد، پيروي مي نمايد

اين مرجع  هيچگونه دخالتي در مفاد و مندرجات آگهي هاي مزبور نداشته و 

 .ندارد

 

به سمت اعضاي اصلي هيات مديره و آقاي علي ۰۸۵۸۹۴۰۸۵۱و آقاي ابراهيم حقيقي با شماره ملي ۰۸۵۹۶۸۴۷۶۸شماره ملي

ات مديره به سمت اعضاي علي البدل هي ۰۸۵۹۶۵۹۲۱۶و آقاي محمد ابراهيم رجبي با شماره ملي۰۸۵۸۶۸۰۶۱۰ناصري با شماره ملي

سال انتخاب گرديدند كه در نتيجه آقاي ابراهيم حقيقي به سمت رئيس هيأت مديره و آقاي آقاي روح اله  ۳شركت براي مدت 

احساني فر به سمت نائب رئيس هيأت مديره و آقاي محمد ابراهيم محمد پور به سمت منشي هيأت مديره و آقاي علي ناصري به 

سال انتخاب گرديدند. ـ دارندگان حق امضا: كليه قراردادهاواسنادرسمي وتعهدآوربانكي  ۳ سمت مديرعامل تعاوني براي مدت

ازقبيل چک , سفته , برات و اوراق بهادار با امضاي آقاي ابراهيم حقيقي )رييس هيات مديره( ودرغياب آقاي ابراهيم حقيقي آقاي 

ناصري)مديرعامل( ومهرتعاوني داراي اعتباراست واوراق عادي  روح اله احساني فر)نائب رييس هيات مديره( به اتفاق آقاي علي

ونامه هاباامضاي آقاي علي ناصري)مديرعامل( ومهرتعاوني معتبرخواهدبود. ـ اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه. ـ بازرس اصلي و 

علي نادري با شماره ملي به سمت بازرس اصلي شركت و آقاي  ۰۸۵۹۶۷۶۶۷۶علي البدل: آقاي عباسعلي صفري با شماره ملي 

 به سمت بازرس علي البدل شركت براي مدت يک سال مالي انتخاب گرديدند. ۰۸۵۹۶۶۸۱۰۱

 ۹۵۰۵۱۳۱۲۱۱۱۹۹۳۶شماره پيگيري :  فردوس غيرتجاري موسسات و ها شركت ثبت اداره  

http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=12946521 
 لينک آگهي در سايت روزنامه رسمي: 
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