
ثبت و امضا ذیل دفاتــر تکمیل گردیده که خالصه 

آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

1- موضوع شرکت:

تولید؛ تعمیر و خدمات محصوالت صنعتی مکانیکی 

با نگاه ویژه به ساخت قطعاتی که وارداتی است.

- تولید و تعمیر قطعات و ســامانه های الکترونیکی 

پیشــرفته؛ الکتریکــی؛ اپتیکی؛ انواع سنســورهای 

فتونیکی یا نوری و انرژی های پاک و خورشیدی.

- خریــد و فــروش؛ واردات و صــادرات قطعات و 

تجهیزات هوائی و کلیه اقالم مجاز بازرگانی.

- ســرمایه گذاری در کلیــه فعالیت هــای تولیدی؛ 

صنعتی؛ معدنی و عمرانی

- ارائه مشــاوره و خدمات در خصوص فعالیت های 

الکترونیکی؛ اپتیکی؛ الکتریکی؛ عمرانی.

- انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی.

- اخذ وام و تســهیالت ریالــی و ارزی از بانک ها و 

موسسات مالی و اعتباری.

- شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیردولتی.

- شرکت در نمایشگاه ها و کلیه اموری که به نحوی 

با موضوع شرکت در ارتباط باشد.

- اخــذ و اعطــاء نمایندگی داخلــی و خارجی در 

صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ 

مجوزهای الزم.

مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی شــرکت: تهران خیابان شــهید قندی 
کوچه یازدهم خیابان ششــم نبش گلشن پالک 1 

طبقه دوم واحد 6 کدپستی 1554815717
سرمایه شرکت: مبلغ 21/000/000 ریال منقسم به 
21 سهم 1/000/000 ریالی که تعداد 21 سهم بانام 

و 0 ســهم آن بی نام می باشد که مبلغ 7/350/000 

ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 95 

مورخ 94/4/29 نزد بانک انصار شعبه خیابان آزادی 

پرداخت گردیده اســت و الباقی ســرمایه در تعهد 

صاحبان سهام می باشد.

اولین مدیران شرکت:

محمدرضا خســروی با کد ملی 0063501066 به 

سمت عضو هیئت مدیره

مهدی قادری نجف آبادی با کد ملی 0045800464 

به سمت رئیس هیئت مدیره

ناهید خسروی با کد ملی 0046637117 به سمت 

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند.

دارنــدگان حق امضــاء: کلیه اوراق و اســناد بهادار 

و تعهدآور شــرکت بــا امضای مدیرعامــل )ناهید 

خســروی( و رئیس هیئت مدیــره )مهدی قادری 

نجف آبــادی( همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و 

اداری با امضای مدیرعامل )ناهید خسروی( همراه با 

مهر شرکت معتبر است.

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بــازرس اصلــی و علی البــدل: آقــای علیرضا علی 

حسینی به شــماره ملی 0052497380 به عنوان 

بازرس اصلی و خانم فاطمه خسروی به شماره ملی 

0080852637 به عنوان بــازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید.

ثبت موضــوع فعالیت مذکور بمنزلــه اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه کارآفرینی ثریا در تاریخ 1394/5/25 
به شماره ثبت 477300 به شناسه ملی 14005151302

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

بارکد5547470  

م الف 118044

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/3/24 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا قهرمانی با کدملی0384382819 
به نمایندگی از شرکت ساخت آزما به شناسه ملی10101338001 

به سمت رئیس هیئت مدیره. 
- آقــای ســعید همدانی با کدملــی شــماره 1286641616 به 
نمایندگی از شــرکت نوســازی و عمران اکباتان به شناســه ملی 
10101337982 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل.

- آقای مصطفی زین الدینی با کدملی0042578590 به نمایندگی 
از شرکت به شناســه ملی10101318872 ایجاد محیط به سمت 
عضو هیئت مدیــره برای مــدت باقیمانده هیئت مدیــره انتخاب 

گردیدند.
- کلیــه قراردادهــا و اوراق و اســناد تعهــدآور از جملــه چک، 
ســفته، برات و همچنین افتتاح حســاب های بانکی و پرداخت از 

حســاب های مذکور و بســتن آنها و کلیه عملیــات پولی، مالی و 
اعتباری شــرکت با توجه به مفاد اساسنامه با امضای مدیرعامل و 
یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد 
و در غیــاب مدیرعامل کلیه عملیات مذکور بــا امضای دو نفر از 
اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت انجام خواهد شد. اوراق عادی و 
مراسالت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره، 
تعییــن دارندگان حق امضــاء، تغییر نوع عضویــت هیئت مدیره، 
تعیین وضعیت حق امضاء انتخاب شده توسط متفاضی در سوابق 
الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبــت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی خانه گستر سهامی خاص 
به شماره ثبت16423 و شناسه ملی 10100591316

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

بارکد 5339256

م الف118060

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1394/05/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- اعضــاء هیئت مدیره بــه قرار ذیل برای مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند:

آقای حســن پورطهماسبی  به شماره ملی 0041740262 
و آقای محمد هراتی زاده به شماره ملی 0032281250  و 

خانم راضیه کاشانی مطلق به شماره ملی 0035072423
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب مدیران  انتخاب شده 
توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 
مرقــوم ثبــت و در پایــگاه آگهی های ســازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت داده پردازی نوتاش اندیشه 
سهامی خاص به شماره ثبت 126109 

و شناسه ملی 10101695290

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

بارکد5482261

م الف 118049

پیرو آگهی به شــماره های مکانیزه 139230400906026012و 

139230400906026013و 139230400906026020 مورخ 

92/10/1 اعالم می دارد: نام صحیح شــرکت »مهندســین مشاور 

سکو« می باشد که بدینوسیله اصالح می گردد.

با ثبت این مســتند تصمیمات درخواســت آگهی تکمیلی 

)اصالحــی( انتخاب شــده  توســط متقاضی در ســوابق 

الکترونیک شــخصیت حقوقــی مرقوم ثبــت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور سکو 
سهامی خاص به شماره ثبت 62236 

و شناسه ملی 10101072647

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

بارکد5487803

م الف 118048

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1394/5/3 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضــاء هیئت مدیره به مدت 2 ســال بقــرار ذیل انتخاب 
گردیدند:

رحیم اله دهقانی به کد ملی 1639465812 و شاپور ادیبی 
بــه کد ملــی 4285424002 و فرهاد کرمــی به کد ملی 

3501279450
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیئت 
مدیره انتخاب شده توســط متقاضی در سوابق الکترونیک 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بین المللی خلخال دشت 
سهامی خاص به شماره ثبت 135583 

و شناسه ملی 10101787850

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

بارکد 5457367

م الف 118055

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1394/4/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 93/12/29 به تصویب رسید.
آقای محمد همایون با کد ملی 0049218492 به سمت بازرس اصلی 
و خانم مریم محســینی با کد ملی 0066983770 به ســمت بازرس 

علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار، انتخاب 
بــازرس، تصویــب ترازنامه و صورت های مالی انتخاب شــده توســط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت جی پخش شکوفا 
سهامی خاص به شماره ثبت 422345 

و شناسه ملی 10320752151

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

بارکد 5435665

م الف 118054
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صفحه2

يادداشت روز
خبر ويژه

صفحه2

گزارش خبری تحلیلی کیهان

مسجداالقصی در آتش خیانت سران عرب

* عملیات مشترک ارتش اسرائیل و تروریست های 

تکفیری در قنیطره.

* گلوبال ریســرچ: 44 درصد کودکان در آمریکا 

رسما در فقر زندگی می کنند.

* دست رد پوتین به سینه اوباما؛ بدون اسد هرگز.

* فایننشال تایمز: جنگ یمن و کاهش قیمت نفت 

73 میلیارد دالر به عربستان خسارت زده است.

صفحه آخر

نماینده سازمان ملل در امور پناهندگان:

اردوگاه های پناهجویان در انگلیس و فرانسه 
شبیه جنگل است

رئیس سازمان تأمین اجتماعی:

کارت هوشمند
 جایگزین دفترچه بیمه می شود

در گفت وگوی پنهان با گاردین

شاهزادهارشدسعودی:آلسعود
محکومبهنابودیاست

آمار قربانیان از مرز 4000 نفر گذشت

گزارشخبریتحلیلیکیهان
ازابعادگستردهفاجعهمنا

مالقات کوتاه ظریف و اوباما در نیویورک

اطال ع رسانی قبلی درباره یک دیدار اتفاقی!
* صهیونیســت ها حدود یک ماه اســت که از خیانت 
حکام عرب بهره جسته، مسجداالقصی را مورد هجوم 

وحشیانه خود قرار داده اند.
* هدف اعالمی از این حمالت تقسیم زمانی و مکانی 
مسجداالقصی بین مســلمانان و یهودیان عنوان شده 
اســت اما به نظر می رسد، انهدام مسجداالقصی هدف 

اصلی صهیونیست هاست.

* اگــر توطئــه رژیــم صهیونیســتی برای تقســیم 
مسجداالقصی اجرا شود مسلمانان نه تنها در ایام اعیاد 
مذهبی یهودیان بلکه در هیچ زمان دیگری اجازه ورود 

به مسجداالقصی را نخواهند یافت.
* بر اســاس قراردادی که میان رژیم اشغالگر و اردن 
منعقد شده، غیرمسلمانان اجازه ورود به مسجداالقصی 
را ندارند!                                         صفحه آخر

صفحه3

* ماموران سعودی برخی حجاج 
نیمه جان را داخل کاورهای حمل 
اموات ریخته و به بهانه اینکه وی 
ایرانی اســت و مستحق مرگ، به 

حال خود رها می کردند!

* شاهزاده ارشد سعودی که خواست نامش فاش نشود با اشاره به 
فاجعه منا خواستار تغییر رژیم  در عربستان شده است.

* در این موضع گیری بی سابقه از درون خانواده سلطنتی سعودی، 
واقعه منا یک تراژدی دانسته شد.

* این شــاهزاده گفت: ضعف رهبری، عربســتان را به سمت یک 
فاجعه پیش می برد.

* فرد مذکور که از نوادگان عبدالعزیز بنیانگذار آل ســعود است، 
پیش از این نیز فاش کرده بود، ملک سلمان شرایط باثباتی ندارد.

* روزنامه انگلیسی ایندیپندنت نیز پیش از این فاش کرد، مقامات 
غربی بــه خاطر دالرهای ســعودی در مقابل جنایــات این رژیم 

»شیطانی« سکوت می کنند.
* بســیاری از کشورها و نهادهای اســالمی بی کفایتی آل سعود را 

عامل حادثه منا می دانند و بعضا حتی آنرا عمدی دانسته اند.
* علی رغم اعتراضات گســترده در جهان اسالم، رژیم سعودی در 

ارتباط با ماجرا همچنان توجیه های نامربوط بیان می کند.
* شیخ  االزهر با نادیده گرفتن مرگ دلخراش و مظلومانه هزاران 

حاجی، عربستان را به خاطر خدمت رسانی به حجاج ستود!
* بسیاری از کشورها و نهادهای اسالمی خواستار نظارت یک نهاد 

بین المللی بر مسئله حج شده اند.
* کارشکنی ســعودی ها در جست و جوی زائران، صدای اعتراض 
مغرب، اندونزی و پاکستان را هم درآورد.                    صفحه آخر

* ماموران امنیتی عربســتان باالی سر جنازه ها و افراد نیمه جان در حالی 
که سیگار می کشیدند با یکدیگر شوخی می کردند.

* معاون وزیر بهداشت عربســتان از جان باختن 4173 تن از حجاج خبر 
داده است.

* اندیشــکده آمریکایی بروکینگز: حادثه منا حیثیت ملک سلمان را برد و 
چالشی برای مشروعیت آل سعود است.                                   صفحه10

صفحه3

روحانی در  فرودگاه مهرآباد:

رسانه های عربستان
 به جای

 فیلم های واقعی
انیمیشن 

پخش می کنند

صفحه4

رونمایی شبکه سعودی
از پیوند وهابیت و بهائیت

شأن ایران
 باالتر از این بود


