
 در روزنامه رسمی کشور( مسئولیت محدود)انکاران تآگهی دعوت از بسدرخواست چاپ مراحل 

 مدیر تصفیه و آدرس محل تصفیه شرکت در روزنامه رسمی کشور اطلاعات  ،چاپ آگهی انحلال .1

 شرکت با امضا در سربرگ آگهی دعوت از بستانکارانارسال درخواست چاپ  به همراه (1منتشره بند )های روزنامه رسمیارسال  .2
 :مطابق با نمونه ذیل  ،نامه و تاریخبا شمارهمدیر تصفیه  مهرالصاق و 

 

 روزنامه رسمی کشور  
 باشد.متن آگهی دعوت از بستانکاران شرکت ......... جهت چاپ در روزنامه رسمی کشور به شرح ذیل می

 .................ملی شناسه و ...................ثبت شماره هب( دودمح تیمسئول )..................... شرکت بستانکاران از دعوت آگهی
 شماره به( محدود تیمسئول) تصفیه حال در......................شرکت بستانکاران کلیه از تجارت قانون اصلاحیه 212 ماده اجرای در

 گردیده درج .... مورخ ....... شماره به کشور رسمی هروزنام ... صفحه در آن انحلال آگهی که           ملی شناسه و        ثبت
 به خود ادعای مثبته مدارک ارائه با اول نوبت آگهی انتشار تاریخ از یک سال  حداکثر مدت ظرف تا آیدمی عمل به دعوت است
 بدیهی. نمایند مراجعه .....................کدپستی .........................آدرس در ..مستقر........... همراه شماره ........به / خانمآقا تصفیه مدیر
 نخواهند مسئولیتی گردد منعکس شرکت به فوق مدت از خارج که احتمالی ادعای هرگونه مورد در تصفیه مدیر و شرکت است

 .داشت
  ..............آقای/خانم ـ تصفیه حال در( محدود تیمسئول) ...............شرکت تصفیه مدیر

یال به شماره شبا ر 2.811.111 واریز هزینه حق الدرج سه دوره آگهی دعوت در روزنامه رسمی کشور به مبلغفیش  ارسال .3
 روزنامه رسمی کشور 

های داخلی 22012121-4لطفا با شماره تلفن نسخه کاغذی، در پایان چاپ آگهی در نوبت سوم  دریافت درصورت تمایل به .4
 هماهنگ گردد.  222-222-221

 ها امکان پذیر است()واریز در کلیه بانک  IR730100004001013304007978* شماره شبا جهت واریز      

 
 باشد.می 1411های سال کلیه مبالغ براساس تعرفه *     

 کارت ملی مدیر تصفیه ارسال تصویر . 2

 -طبقه اول -ه رسمی کشورساختمان روزنام -خیابان بهشت -ضلع جنوبی پارک شهر -تهرانکلیه مدارک فوق به آدرس 

 ایمیل Davat@rrk.irالکترونیکی آدرس آگهی به WORDفایلو پست 1114204041واحداداری کدپستی

 گردد.

 صورت کلیه عواقب به عهده متقاضی در غیر این الزامی است.آدرس کامل پستی و شماره موبایل پاسخگو در ذیل مدارک *درج  .2
 باشدمی
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