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آگهي تاسيس
تاسيس موسسه غيرتجاري انجمن فناوران زنجيره بلوک درتاريخ  ۱۳۹۸/۰۴/۲۴به شماره ثبت  ۴۷۷۰۰به شناسه ملي
 ۱۴۰۰۸۴۷۰۶۷۰ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد .موضوع :هدف
انجمن فناوران زنجيره بلوک ،آشناسازي هر چه بيشتر اقش ار جامعه (اعم از كاربران ،استارت آپ ها ،شركت ها ،دانشگاهيان،
سازمان ها و موسسات دولتي و غيردولتي) با كارايي و فرصت هاي علمي ،اقتصادي و حقوقي نهفته در اين فناوري و همچنين بومي
كردن آن در ابعاد گوناگون ،مانند كمک به تحقيقات در حال انجام و شناسايي و ايجاد هم افزايي استعداد هايي كه به صورت
پراكنده فعاليت مي كنند و شناسايي و تشويق و ترويج توليد دانش و فناوري در اين حوزه در ميان اقشار جامعه است .اين انجمن
تالش مي كند ،هماهنگي و ارتباط ميان فعاالن اين عرصه را آسان تر ،سريع تر و بهره ورتر نمايد .همچنين شناسايي بهتر اين
فناوري ،اعضا و مخاطبان انجمن را ،در استفاده بهينه از آن و جلوگيري از مشكالت احتمالي ،ياري خواهد كرد .كليه اين اهداف مي
بايست ضرورتا حركت در چهارچوب سياست هاي معاونت علمي و فناوري كشور و نيز اسناد باالدستي كشور در زمينه علم و
فناوري و همچنين همكاري همه جانبه با اين معاونت باشد .شماره مجوز  ۲۸۴۴۵تاريخ مجوز  ۱۳۹۸/۰۲/۱۶مرجع صادركننده:
وزارت كشور مدت :از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي :استان تهران  ،شهرستان تهران  ،بخش مركزي  ،شهر تهران ،اوقاف
 ،كوچه شهيد حمزه دهقان  ،خيابان صاحب الزمان  ،پالک ۱۱۵مجتمع پارس طبقه ششم واحد  ۲۴كدپستي  ۱۶۸۶۶۱۴۵۹۶دارايي
انجمن :مبلغ  ۱۰۰۰۰۰۰۰ريال مي باشد اولين مديران :آقاي رضا طاهريان به شماره ملي  ۰۰۱۵۰۶۲۸۹۹و به سمت عضو هيئت مديره ـ
عضو علي البدل به مدت  ۲سال آقاي محمد رسول اكبري به شماره ملي  ۰۰۱۵۰۷۰۴۵۱و به سمت خزانه دار و عضو هيئت مديره به
مدت  ۲سال آقاي ميرسهيل نيک زاد كلورزي به شماره ملي  ۰۰۶۰۴۹۷۴۸۳و به سمت عضو هيئت مديره به مدت  ۲سال آقاي ياشار
راشدي به شماره ملي  ۰۰۷۲۴۳۲۳۳۰و به سمت عضو هيئت مديره و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت  ۲سال آقاي محمد
حسن محمدي اردهالي به شماره ملي  ۰۰۷۲۴۷۲۳۷۵و به سمت رئيس هيئت مديره و به سمت عضو هيئت مديره به مدت  ۲سال
آقاي محمدعباس شرقي به شماره ملي  ۰۴۴۰۰۷۰۷۰۸و به سمت عضو هيئت مديره و به سمت مديرعامل به مدت  ۲سال آقاي ضياء
اميري صدر به شماره ملي  ۱۸۹۰۲۱۹۴۴۴و به سمت عضو هيئت مديره ـ عضو علي البدل به مدت  ۲سال دارندگان حق امضا :كليه
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاي مديرعامل و خزانه دار و در غياب خزانه دار با امضاي رئيس هيات مديره و با مهر انجمن
معتبر خواهد بود .اختيارات مديرعامل :طبق اساسنامه بازرسان رضا لطفيان به كدملي  ۰۹۲۰۱۶۵۱۷۶به عنوان بازرس اصلي انتخاب
صفحه  ۱از ۲
اين روزنامه بصورت الكترونيكي و در قالب فايل  PDFتوليد و منتشر شده است .براي اطمينان از اعتبار و صحت امضاء ديجيتال و نسخه چاپي به نشاني مندرج در
انتهاي آگهي مراجعه نماييد

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
تسليم روزنامه رسمي كشور براي انتشار مي گردد ،پيروي مي نمايد .لهذا
اين مرجع هيچگونه دخالتي در مفاد و مندرجات آگهي هاي مزبور نداشته و

ندارد.
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شد به مدت  ۱سال .سعيد دليريان به كد ملي  ۰۳۸۵۱۴۱۳۸۶به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شد به مدت  ۱سال.
شماره پيگيري ۹۸۰۴۲۴۶۴۴۷۱۱۹۴۲ :
لينک آگهي در سايت روزنامه رسمي:

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري
http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=14706403
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