
سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ـ ۸ رمضان ۱۴۴۰ ـ شماره ۲۲۱۸۵ صفحه 7 کیهان

بدینوســیله به آقای نعمت الــه صدیقی راد نام پــدر: ابوالقاســم تاریخ تولد: 
1343/03/08 شــماره ملــی: 0620393866 شــماره شناســنامه: 369 به 
نشــانی: اراک- خیابان امام خمینی مجتمع یاقوت ط 13 واحد 5 کدپســتی 
3816198924 بدهکار پرونده کالسه 9700499 ابالغ می شود که بانک ملی 
شعبه آیت اله غفاری بابت مطالبه مبلغ 184/965/234 ریال )یکصد و هشتاد و 
چهار میلیون و نهصد و شصت و پنج هزار و دویست و سی و چهار ریال( اصل 
طلب تا تاریخ 1397/12/13 و از تاریخ مذکور روزانه 97/030 ریال خســارت 
تاخیر تا یوم الوصول و مبلغ 9/248/261 ریال )نه میلیون و دویســت و چهل 
و هشــت هزار و دویست و شصت و یک ریال( حقوق دولتی بانضمام نیم عشر 
خســارت تاخیر متعلقه، علیه شــما مبادرت به صدور اجراییه نموده و پرونده 
اجرایی به کالســه فوق در این اداره تشــکیل گردیده و طبق گزارش مورخه 
98/1/21 مامور، محل اقامت شــما به شرح متن سند شناخته نگردیده، لذا بنا 
به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار کیهان آگهی می شــود و چنانچه ظرف 
مدت ده روز از تاریخ نشــر این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت 
بــه پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیــات اجرایی جریان خواهد یافت و 
بــه جز این آگهی و آگهی مزایده )در صورت بازداشــت اموال( آگهی دیگری 

منتشر نخواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد اراک- منصوری

مالف687

آگهی ابالغ اجراییه 
کالسه: ۹7۰۰۴۹۹

آگهی تغییرات شرکت بسته بندی گلستان صباح سام 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۵ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۰۴۳۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/3/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای احمد ابراهیمی 
کــد ملی 2030967734 )رئیس هیئت مدیره( و آقای ســلطانعلی ابراهیمی کد ملی 5319564201 
)نایب رئیس هیئــت مدیره( و آقای محمود ابراهیمی کد ملــی 4889734181 )عضو هیئت مدیره( 
برای مدت دو ســال تعیین گردیدند و قبول ســمت نمودند و کلیه اعضاء هیئت مدیره به اتفاق آقای 
ســیدمرتضی کریمی کد ملی 6249341811 فرزند علی متولد 1356/6/1 سمت مدیرعامل- خارج از 
شــرکاء و هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین و ایشان با امضاء ذیل این برگه قبول سمت نمودند. 
ب: مقرر شــد که حق امضاء کلیه اســناد اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت اعم از چک و سفته و برات 
بــا امضاء منفرد آقای احمد ابراهیمی)رئیس هیئت مدیره( و یا با امضاء مشــترک آقایان ســلطانعلی 
ابراهیمی)نایب رئیس هیئت مدیره( و محمود ابراهیمی)عضو هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر 
و ســایر نامه های عادی و اداری با امضاء منفرد هر یک از اعضــای هیئت مدیره یا مدیرعامل)آقای 
شناسه آگهی: 215967 سیدمرتضی کریمی( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آزادشهر

آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولید مرغ سحر 
شاهین صحرا سهامی خاص 

به شماره ثبت ۱۱7۱ و شناسه ملی ۱۰۹6۰۰۲۲۸۰6
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/12/6 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - اعضای هیئت مدیره عبارتند از: خانم منیژه خانقلی 
و آقای عبدالجلیل گرگانی و خانم بی بی آســیه چوگان به ســمت اعضاء هیئت 
مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. آقای محســن کردمحمدی به کد 
ملی 2249794790 ســمت بازرس اصلــی و آقای مقداد مهــدوی به کد ملی 
2122602457 به ســمت بــازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب 
شــدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1396 مورد تصویب 
قرار گرفت.  شناسه آگهی: 445772

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر گز 

آگهی تغییرات شرکت فتح چشمه ساران سهامی خاص 
به شماره ثبت ۵۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹6۹۵۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/3/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - آقای شــکراله عجم کد ملی 4590585979 
به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیــره و آقای علیرضا عجم 
کد ملی 6240009326 به ســمت نایب رئیــس هیئت مدیره و 
خانم مریم مجیدی کد ملی 4869057077 به سمت عضو هیئت 
مدیره برای مدت دو ســال تعیین گردیدند. - کلیه اوراق اســناد 
بهادار تعهدآور و بانکی و قراردادها و اسناد عادی و اداری با امضاء 
منفرد آقای شکراله عجم)مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره( همراه 
با مهر شرکت معتبر خواهد بود.  شناسه آگهی: 447216

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس

آگهی تغییرات شرکت عمران راه گلستان 
سهامی خاص به شماره ثبت 6۳۰ 

و شناسه ملی ۱۰۸6۱7۸۰۴۰۱ 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العــاده مورخ 1397/06/12 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دوســال به شــرح ذیل 
انتخاب گردیدند.- آقای بهرام کاظم نژاد به شــماره ملی 2249743347- آقای ســید 
شــهروز عقیلی به شــماره ملی 2248547889- آقای مســعود یوسفی به شماره ملی 
2121504958- آقای مرتضی کاظم نژاد ســرمزده به شــماره ملــی 2249946981 
)خــارج از شــرکا(- با رعایت ماده 147 قانون تجارت: آقای علی شــبانی به شــماره 
ملــی 5729959621 به ســمت بازرس اصلــی و آقای علی مهدوی به شــماره ملی 
5729960123 به ســمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی  انتخاب 
شناسه آگهی: )428114( گردیدند.  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر گز

آگهی تغییرات شرکت آسانبر مهاجر اوج شمال 
 سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱7۰ 

و شناسه ملی ۱۰7۰۰۱۳۸7۹۰
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/7/7 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: آقای وحید مهاجرنیا کد ملی 2122727330 به سمت رئیس 
هیئت مدیره. خانم نجمه تجری کد ملی 2269634888 به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره. آقای ســعید مهاجرنیا کد ملی 2122570334 به 
سمت عضو هیئت مدیره. آقای وحید مهاجرنیا کد ملی 2122727330 
به ســمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق 
و اســناد بهادار و تعهدآور بانکی شــرکت اعم از: چک، سفته، بروات، 
قراردادها، عقود اسالمی و سایر نامه های عادی و اداری با امضای ثابت 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
شناسه آگهی: )279217(  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان 

آگهی تغییرات شرکت سازه آفرینان نوین 
گلستان سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۰۱ 

و شناسه ملی ۱۰7۰۰۱۱۰6۵۹ 
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1398/01/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی 1397 مورد 
تایید و تصویب مجمع گردید. - با رعایت ماده 147- الیحه اصالحی قانون 
تجارت: آقای علی اصغر کازرانی کــد ملی 2120335982 به عنوان بازرس 
اصلی و آقای ادریس شــهریاری کد ملــی 2122547561 به عنوان بازرس 
علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین شدند.روزنامه کثیراالنتشار 
شناسه آگهی: )445756( کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولید مرغ سحر 
شاهین صحرا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱7۱

و شناسه ملی ۱۰۹6۰۰۲۲۸۰6
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/12/6 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقای عبدالجلیل گرگانی کد ملی 4869175428 به ســمت رئیس هیئت مدیره 
و خانم منیژه خانقلی کد ملی 2180676565 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 
و خانم بی بی آســیه چوگان کد ملی 2031570471 به سمت مدیرعامل و عضو 
اصلی هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهــدآور با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و ســایر 
نامه های اداری شــرکت با امضای هر یــک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر 
شناسه آگهی: )445763( شرکت معتبر خواهد بود.  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر گز

آگهی تغییرات شرکت طیور طال مزرعه 
 سهامی خاص به شماره ثبت 6۳۰ 

و شناسه ملی ۱۰7۰۰۰۵۸۳6۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/2/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضای هیئــت مدیره عبارتند از آقای ابوالقاســم 
قلندرمحله به شــماره ملی 2269276329 و آقای مجید قلندرمحله به شــماره 
ملــی 2268885089 و خانم الهام غیجی به شــماره ملی 2269493192 برای 
مدت دو ســال انتخاب شدند. با رعایت ماده 147 الیحه اصالحی قانون تجارت 
آقای سیدمرتضی حسینی به شماره ملی 2269273736 به سمت بازرس اصلی 
و آقای جابر نعمتی به شــماره ملی 2269411471 به ســمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک ســال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 
شناسه آگهی: )404074( نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری علی آباد گرگان

آگهی تغییرات شرکت عمران راه گلستان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6۳۰

و شناسه ملی ۱۰۸6۱7۸۰۴۰۱
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/6/12 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: 1- آقای مرتضی کاظم نژاد ســرمزده به شــماره ملی 2249946981 
)خارج از شرکا( به ســمت مدیرعامل 2- آقای بهرام کاظم نژاد به شماره ملی 
2249743347 به ســمت رئیس هیئت مدیره 3- آقای سید شهروز عقیلی به 
شماره ملی 2248547889 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 4- آقای مسعود 
یوســفی به شماره ملی 2121504958 به ســمت عضو هیئت مدیره برای دو 
سال انتخاب گردیدند و براساس مواد اساسنامه وظایف خود را انجام و همچنین 
امضاء کلیه اســناد و اوراق بهادار و بانکی و همچنین ســایر نامه های عادی و 
اداری بــا امضای منفرد رئیس هیئت مدیره آقای بهرام کاظم نژاد همراه با مهر 
شناسه آگهی: )422728( شرکت معتبر خواهد بود.  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر گز

آگهی تغییرات شرکت  صنایع نورد فوالد 
گلستان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۵۵ 

و شناسه ملی ۱۰7۰۰۱۰۳۲77
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطــور فوق العاده مورخ 
1397/3/29 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: - عماد غیجــی کد ملی: 
2269970365 و جابــر نعمتــی کــد ملــی: 2269411471 و میکائیل 
مومن آبادی کد ملی 4569969224 بسمت اعضای هیئت مدیره شرکت 
برای مدت دو سال انتخاب شدند. - آقای ابوالقاسم قلندر محله به شماره 
ملــی 2269276329 به عنوان بازرس اصلی و آقای جواد قلندر محله به 
شــماره ملی: 2269835980 به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال 
انتخاب شــدند. -روزنامه کثیراالنتشــار حســبان جهت درج آگهی های 
شناسه آگهی: 400872 شرکت تعیین گردید.  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس

آگهی تغییرات شرکت صنایع نورد فوالد 
گلستان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۵۵ 

و شناسه ملی ۱۰7۰۰۱۰۳۲77 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/03/29 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: - آقای عماد غیجی کد ملی: 2269970365 به ســمت رئیس هیئت 
مدیــره و آقای جابر نعمتی کد ملی: 2269411471 به ســمت مدیرعامل و 
عضو اصلی هیئت مدیره و آقای میکائیل مومن آبادی کد ملی 4569969224 
به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.- کلیه 
اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و اوراق 
عادی و اداری با امضاء مشــترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با 
مهر شرکت معتبر خواهد بود.  شناسه آگهی:)400873(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گنبدکاووس

آگهی تغییرات شرکت آسانبر مهاجر اوج شمال 
سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱7۰ 

و شناسه ملی ۱۰7۰۰۱۳۸7۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/7/7 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه حساب ســود و زیان سال مالی 1395 
شرکت مورد تایید و تصویب ســهامداران قرار گرفت. اعضای هیئت مدیره 
برای مدت دو ســال انتخاب شــدند: 1- آقای وحیــد مهاجر نیا با کد ملی 
2122727330 و 2- آقای ســعید مهاجرنیا با کد ملی 2122570334 و 3- 
خانم نجمه تجری با کد ملی 2269634888 آقای محســن یارعلی کد ملی 
2122799412 به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمحمدعلی سیدباقری کد 
ملی 2120330743 به عنوان بازرس علی البدل شــرکت برای مدت یکسال 
مالی انتخاب شــدند. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهــت درج آگهی های 
شناسه آگهی: )279219( شرکت تعیین گردید.  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان 

آگهی تغییرات شرکت طیور طال مزرعه  
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6۳۰ 

و شناسه ملی ۱۰7۰۰۰۵۸۳6۰ 
به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/23 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: 1- آقای محمدرضا سلیمانی به شماره ملی 2269851501 
به ســمت رئیــس هیئت مدیــره 2- آقای جابر نعمتی به شــماره ملی 
2269411471 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره  3- آقای ابوالقاسم 
قلندرمحله به شــماره ملی 2269276329 به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب شدند: ب: کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات،  قراردادها و عقود 
اســالمی با امضای هر یک از مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با 
شناسه آگهی: )446002( مهر شرکت معتبر می باشد.  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری علی آباد گرگان

آگهی تغییرات شرکت بسته بندی گلستان صباح سام 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۵ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۰۴۳۲۵
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مــورخ1397/3/1 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای احمد ابراهیمــی کد ملی 2030967734، 
آقای ســلطانعلی ابراهیمی کد ملی 05319564201، آقای محمود ابراهیمی 
کد ملی 4889734181 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. آقای حسین دبیرستان با کد ملی 6249675442 به سمت 
بــازرس اصلی و آقای علی اصغر لک آزاد کد ملی 2030355364 به ســمت 
بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب شدند. ترازنامه سود و 
زیــان و صورت های مالی از 1394 و تــا 1396 مورد تصویب و تایید اعضاء 
قرار گرفت.  شناسه آگهی: )215972(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آزادشهر 

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرتی و زیارتی 
میقات ترکمن سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳ 

و شناسه ملی ۱۰7۰۰۰۱۱77۰
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/7/28 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: - آقای حاجی رحمن سوقی به شــماره ملی 4979782760 
به ســمت رئیس هیئت مدیره و آقای موســی یمودی به شــماره ملی 
2239888903 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حاجی رحمن 
ایری به شــماره ملی 2239615656 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با 
امضاء دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر 
شناسه آگهی: 325508 می باشد.  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آق قال

آگهی تغییرات شرکت  صنایع پوشاک مبتکران 
گلستان صباح سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۲ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۰۴۴۵6
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/3/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - 
آقــای احمد ابراهیمی کد ملی 2030967734 به ســمت رئیــس هیئت مدیره و آقای 
ســلطانعلی ابراهیمی کد ملی 5319564201 به ســمت نایب رئیــس هیئت مدیره و 
آقــای محمود ابراهیمی کد ملی 4889734181 به ســمت عضــو هیئت مدیره برای 
مدت دو ســال تعییــن گردیدند. و آقــای حبیب اله عارف نیا کد ملــی 2030326135 
بــه ســمت مدیرعامل- خارج از شــرکاء و هیئــت مدیره برای مدت دو ســال تعیین 
گردیدند. - کلیه اســناد اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت اعم از چک و ســفته و برات 
با امضــاء منفرد آقای احمــد ابراهیمی)رئیس هیئــت مدیره( و یا با امضاء مشــترک 
آقایان ســلطانعلی ابراهیمی)نایب رئیس هیئت مدیره( و محمود ابراهیمی)عضو هیئت 
مدیره( همراه با مهر شــرکت معتبر و ســایر نامه های عادی و اداری با امضاء هر یک 
 از اعضــای هیئت مدیــره و مدیرعامل)آقای حبیب اله عارف نیا( همراه با مهر شــرکت 
شناسه آگهی: 235471 معتبر خواهد بود.  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آزادشهر

آگهی تغییرات شرکت  گالوانیزه و پروفیل ممتاز گنبد 
سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۲6 

و شناسه ملی ۱۰۸6۱۹67۸۹۱
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/5/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 
آقای ولی  بابائی کد ملی 5679826690 به ســمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد 
بابائی کد ملی 2020408031 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای اکبر بابائی 
کد ملی 4869068869 عضو هیئت مدیره برای مدت دو ســال تعیین و قبول سمت 
نمودند و آقای مجتبی قاســمی کد ملی 2031722948 به عنوان مدیرعامل- خارج 
از شــرکاء برای مدت دو ســال انتخاب گردید.- کلیه اوراق اســناد بهادار تعهدآور و 
بانکی از قبیل چک، ســفته، برات و قراردادها با امضاء مشــترک ثابت آقای مجتبی 
قاســمی)مدیرعامل( و متغیر یکی از دو نفر از آقای ولی بابائی)رئیس هیئت مدیره( یا 
آقای اکبر بابائی)عضو هیئت مدیره( همراه با مهر شــرکت و اســناد عادی و اداری با 
امضای منفرد آقای مجتبی قاسمی)مدیرعامل( یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با 
شناسهآگهی:404066 مهر شرکت معتبر خواهد بود.  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس

آگهی تغییرات شرکت خوشه زرین آق قال 
سهامی خاص به شماره ثبت ۹6۹ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۸۹6۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/7/1 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضا هیئت مدیره برای مدت 2 ســال به قرار 
ذیل انتخاب گردیدند: رضا خانی به شماره ملی 1671470974 یوسف خانی 
به شــماره ملی 1461417945 کاظم خانی به شــماره ملی 1671469925 
جواد خانی به شماره ملی 1466212268: خانم عاطفه ملکی به شماره ملی 
2092291726 بعنوان بازرس اصلی و آقای محمودرضا دژبرد به شماره ملی 
1462199704 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب 
گردیدند. روزنامه رســمی کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 
شناسه آگهی: 284376  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آق قال

آگهی تغییرات شرکت سازه آفرینان نوین 
گلستان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۰۱ 

و شناسه ملی ۱۰7۰۰۱۱۰6۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/1/18 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: با توجه به اختیارات مندرج در ماده 40 اساسنامه شرکت موارد ذیل به 
مدیرعامل تفویض اختیار می گردد: به مدیرعامل شــرکت اجازه داده می شود 
برای هر گونه اقدامی به نام شــرکت و انجام هــر نوع عملیات و معامالتی 
که مربوط به موضوع شــرکت باشــد و اتخاذ تصمیم درباره آن صریحا در 
صالحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد، دارای وسیع ترین اختیارات است 
و کلیه اختیارات در ماده 40 اساســنامه شــرکت به مدیرعامل تفویض شده 
شناسه آگهی: )445759( است.  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

آگهی تغییرات شرکت مکان سازان پاسارگاد شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت ۲7۴7 و شناسه ملی ۱۰7۰۰۱۰۱۴۳۱

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/7/13 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: - نقل و انتقال ســهام وفق ماده 39 و 40 الیحه اصالحی قانون تجارت مربوط به 
امور داخلی شرکتهای سهامی بوده و از موارد ثبت و آگهی نمی باشد. تعداد اعضای هیئت 
مدیره از 6 نفر به 4 نفر عضو کاهش یابد در نتیجه ماده 31 اساسنامه به شرح فوق اصالح 
شناسه آگهی: 248304 گردید.  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

آگهی تغییرات شرکت گالوانیزه و پروفیل ممتاز گنبد سهامی 
خاص به شماره ثبت ۵۳۲6 و شناسه ملی ۱۰۸6۱۹67۸۹۱

 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده مورخ 1397/05/15 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد:- آقای ولی بابائی کد ملی 5679826690 آقای محمد بابائی کد ملی 2020408031 آقای اکبر بابائی 
کد ملی 4869068869 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. آقای محمود 
محمدخانی کد ملی 2031431196 به ســمت بازرس اصلی و  آقای علی شکاریان کد ملی 0759748799 
شناسه آگهی: 404083 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.  

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
مرجع ثبت) شرکت ها و موسسات غیرتجاری گنبدکاووس(

آگهی تغییرات شرکت طیور طال مزرعه سهامی خاص 
به شماره ثبت 6۳۰ و شناسه ملی ۱۰7۰۰۰۵۸۳6۰

 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/01/18 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: با رعایت ماده 147 الیحه اصالحی قانون تجارت: آقای احمد مهاجر بسطامی به شماره 
ملی 2269969057 به ســمت بازرس اصلی و آقای رضا اشرفی به شماره ملی 2269788427 
شناسه آگهی: 446004 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند.  

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری علی آباد گرگان

آگهی تغییرات شرکت آسانبر مهاجر اوج شمال سهامی خاص
 به شماره ثبت ۵۱7۰ و شناسه ملی ۱۰7۰۰۱۳۸7۹۰

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1395/3/29 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: ترازنامه حساب ســود و زیان سال مالی 1394 شــرکت مورد تأیید و تصویب سهامداران قرار 
گرفت. آقای محســن یارعلی کد ملی 2122799412 به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمحمدعلی 
ســیدباقری کد ملی 2120330743 به عنوان بازرس علی البدل شــرکت برای مدت یک سال مالی 
شناسه آگهی: )279215( انتخاب شدند.  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای علی کریمی دارای شــماره شناســنامه 260 به شرح دادخواست به کالسه 
یک ســیار از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان بهرامعلی کریمی به شماره شناسنامه 260 در تاریخ 97/4/23 
اقامتــگاه دائمی خود روســتای چوبینه بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به
1- طاهــره کریمی فرزند بهرامعلی شــماره شناســنامه 682 متولد 1349 دختر 

متوفی
2- کبری کریمی فرزند بهرامعلی شماره شناسنامه 804 متولد 1357 دختر متوفی

3- نعمت اله کریمی فرزند بهرامعلی شــماره شناســنامه 601 متولد 1342 پسر 
متوفی

4- مهدی کریمی فرزند بهرامعلی شماره شناسنامه 752 متولد 1352 پسر متوفی
5- زهرا مرادخانی فرزند ابراهیم علی شماره شناسنامه 2080 متولد 1314 همسر 

متوفی
6- اکرم کریمی فرزند بهرامعلی شماره شناسنامه 620 متولد 1354 دختر متوفی

7- علی کریمی فرزند بهرامعلی شــماره ملی 5389732871 متولد 1339 پسر 
متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد.
حسینی - قاضی شورای حل اختالف آوج

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای اســداله عظیمی نژاد دارای شماره شناســنامه 401 به شرح 
دادخواست به کالســه یک سیار از این شــورا درخواست گواهی 
حصــر وراثت نمــوده و چنین توضیــح داده که شــادروان فضه 
کاظمخانی به شــماره شناســنامه 290 در تاریخ 98/1/8 اقامتگاه 
دائمی خود روســتای قوزلو بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به: 1- پروین زالو فرزند قدرت اله شــماره 
شناســنامه 499 متولد 1343 دختر متوفی 2- اسداله عظیمی نژاد 
فرزند قدرت اله شــماره شناســنامه 401 متولد 1331 پسر متوفی 
3- فرهاد عظیمی پور فرزند قدرت اله شــماره شناسنامه 500 متولد 
1345 پســر متوفی 4-علی عظیمی پور فرزند قدرت اله شماره ملی 
5389494350 متولد 1349 پســر متوفی 5- بیرامعلی عظیمی پور 
فرزند قدرت اله شــماره شناسنامه 18 متولد 1338 پسر متوفی 6- 
زهرا عظیمی پور فرزند قدرت اله شــماره شناسنامه 2 متولد 1337 

دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد در 

غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد.
حسینی- قاضی شورای حل اختالف آوج

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم مریم کریمی دارای شــماره شناســنامه 2058 به شــرح 
دادخواســت به کالسه یک ســیار از این شورا درخواست گواهی 
حصــر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان محمد 
افتخاری به شماره شناسنامه 5 در تاریخ 98/1/5 اقامتگاه دائمی 
خود روســتای چوبینه بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به: 1- اکرم افتخاری فرزند محمد شماره 
شناســنامه 9518 متولد 1367 دختر متوفی 2- فرخنده محمدی 
فرزند حســن شماره شناســنامه 1535 متولد 1325 مادر متوفی 
3- فائزه افتخاری فرزند محمد شماره ملی 4310902960 متولد 
1373 دختر متوفی 4- فاطمه افتخاری فرزند محمد شماره ملی 
4311934769 متولد 1384 دختر متوفی 5- رضا افتخاری فرزند 
محمودعلی شماره شناســنامه 373 متولد 1315 پدر متوفی 6- 
مریم کریمی فرزند آبس شماره شناســنامه 2058 متولد 1348 

همسر متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهــی می نماید تا هرکس اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد.
حسینی- قاضی شورای حل اختالف آوج

تأسیس شرکت سهامی خاص شمس ارتباطات دوران
در تاریخ ۱۳۹7/۵/۱۱  به شماره ثبت ۱۲6۵۰

و شناسه ملی ۱۴۰۰77۵۸۵۴۰
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم 
 IS  آگهی می گردد. موضوع فعالیت:  واردات و صادرات کلیه کاالهای بازرگانی- خرید و
طراحی نصب پشــتیبانی و فروش نرم افزار اینترنت برنامه نویسی شبکه ISP و فروش 
قطعات ســخت افزار رایانه و لوازم جانبی و نصب شــبکه و طراحی و مشاوره در زمینه 
مهندسی برق ارائه خدمات مهندسی و طراحی و تامین کاال نقشه محاسبه و نظارت بر 
ساخت و نصب و راه اندازی و اجرا در زمینه تاسیسات صنایع برق- الکترونیک- کنترل و 
اتوماسیون و مکانیک و کشاورزی شیمیایی واردات و صادرات و خدمات به شرکت های 
دولتی در صورت لزوم و پس از اخذ مجوز از مراجع صالحدید و کاریابی و امور خدماتی 
در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان گلستان- شهرستان گرگان- بخش مرکزی- شهر 
گرگان- محله شــالیکوبی- کوچه عدالت 7- خیابان ولی عصر- پالک 0- ســاختمان 
قاســمی- طبقه پنجم- واحد 1 کد پستی 4917755746 ســرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است  از مبلغ 10000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 100000 ریالی تعداد 
100 ســهم آن با نام عادی مبلغ 3500000 ریال توســط موسسین طی گواهی بانکی 
شــماره 1527 مورخ 1397/4/13 نزد بانک ملی شــعبه مرکزی با کد 9201 پرداخت 
گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم مهدیس 
حســن زاده نامقی به شــماره ملی 2110073616 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 ســال خانم طاهره اصطبار به شــماره ملی 2110476400 و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم سیده نفیسه شمسایی به شماره ملی 2122755490 
و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضاء کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته 
و بروات قراردادها و عقود اســالمی و همچنین کلیــه نامه های عادی و اداری فقط به 
امضا سیده نفیسه شمســایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: 
طبق اساســنامه بازرســان خانم الناز احمدی همدانی به شماره ملی 2122755946 به 
ســمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای سیداحمد شفیعی به شماره ملی 
4432847727 به ســمت بازرس اصلی به مدت یک ســال مالی روزنامه کثیراالنتشار 
کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
شناسه آگهی: )220045( اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

در اجرای ماده 192 الیحه اصالح قانون تجارت بدین وســیله به اطالع صاحبان سهام شرکت 
می رســاند که طبق تصمیم مجمــع عمومی فوق العاده مورخــه 1398/02/19 مقرر گردید که 
ســرمایه شــرکت از مبلغ 24/500/000/000 ریال به مبلغ 2/450/000/000 ریال منقسم به 

24/500 سهم 100/000 ریالی با نام کاهش یابد.
لذا به اطالع کلیه اشــخاص ذینفع می رساند که در صورت لزوم می تواند طبق ماده 193 الیحه 
اصــالح قانون تجارت ظرف مدت دو ماه از تاریخ نشــر این آگهی اعتراض خود را نســبت به 

کاهش سرمایه اعالم نمایند.
هیئت مدیره شرکت سپاهان تجارت جاوید

 آگهی کاهش سرمایه اختیاری شرکت سپاهان تجارت جاوید 
)سهامی خاص( به شماره ثبت ۴۳۹7۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸7۳۱6۲

آگهی تغییرات شرکت فتح چشمه ساران سهامی خاص 
به شماره ثبت ۵۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹6۹۵۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/3/28 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: -تعداد اعضاء هیئت مدیره از 5 نفر به 3 نفر کاهش یافت و در نتیجه 
شناسه آگهی: 447218 ماده مربوطه در اساسنامه تغییر یافت. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس

آگهی تغییرات شرکت صنایع نورد فوالد گلستان 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۵۵ 

و شناسه ملی ۱۰7۰۰۱۰۳۲77
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/3/28 تصمیمات 
 ذیــل اتخاذ شــد: - ترازنامه و صورتهای مالی ســال 1396 به تصویب مجمع 
شناسه آگهی: 205376 رسید.  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس

آگهی تغییرات شرکت طیور طال مزرعه سهامی خاص 
به شماره ثبت 6۳۰ وشناسه ملی ۱۰7۰۰۰۵۸۳6۰

 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/11/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افزایش 
سرمایه: ســرمایه شــرکت از مبلغ 5/000/000/000 ریال به مبلغ 30/000/000/000 ریال 
منقســم به 100 ســهم 300/000/000 ریالی از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت. در 
شناسه آگهی: 445992 نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد.  

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری علی آباد گرگان

آگهی تغییرات شرکت شمس ارتباطات دوران سهامی 
خاص به شماره ثبت ۱۲6۵۰و شناسه ملی ۱۴۰۰77۵۸۵۴۰

 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ1397/10/02 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس جدید: شهر عدالت نهم پاساژ قاسمی طبقه 
5 واحد پنجم کد پســتی 4917759881 تغییر یافت وماده مربوطه به شــرح فوق 
شناسه آگهی: 346653 اصالح گردید. 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان در نظر دارد 3 دستگاه خودرو 
سواری و اجاره سه ساله غرفه پایانه بار به شرح ذیل را از طریق مزایده به شرح زیر واگذار نماید.

شماره 
مبلغ تضمین شرکت موضوع مزایدهمزایده

در مزایده
10/000/000فروش یکدستگاه پژو 405 مدل 98/75/21383

فروش یک دستگاه پراید مدل 1384 به 98/75/3
5/000/000شماره شاسی 1412284512515

فروش یک دستگاه پراید مدل 1384 به 98/75/4
5/000/000شماره شاسی 1412284512250

اجاره سه ساله غرفه حمل و نقل پایانه 98/75/5
11/500/000بار به مساحت 25 متر مربع

نشــانی بــه  دولــت  الکترونیــک  تــدارکات  ســامانه  اســناد:  دریافــت  محــل 
WWW.setadiran.ir

جهت اطالع بیشتر به سایت http://IETS.MPORG.IR مراجعه نمایید.
آخرین مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 14 مورخ 98/2/27

آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 14 مورخ: 98/3/8
محل تحویل پاکت الف و ب به صورت فیزیکی: دبیرخانه اداره کل واقع در همدان بلوار ســید 

جمال الدین اسدآبادی نبش بلوار شهید ستار ابراهیمی 
محل تحویل پاکت الف و ج به صورت الکترونیکی: سامانه تدارکات الکترونیک دولت 

www.setadiran.ir به نشانی
تاریخ بازگشائی پاکات: ساعت 9 صبح مورخ 98/3/9

محل بازگشــایی پاکات: ســالن جلســات اداره کل واقع در همدان بلوار سیدجمال الدین 
اسدآبادی نبش بلوار شهید ستار ابراهیمی
مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت: 3 ماه

مهلــت و محل بازدید خودروها: همه روز به غیر از ایام تعطیل از ســاعت 8 صبح لغایت 
14 بعدازظهر از تاریخ 98/2/22 تا 98/2/27 واقع در همدان خ میرزاده عشقی پشت آزمایشگاه 

مکانیک خاک واحد نقلیه اداره کل
- قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

نوبت اول: 98/2/23                                                              نوبت دوم: 98/2/24

آگهی مزایده عمومی 
۹۸/7۵/۲ الی ۹۸/7۵/۵

پیمان و رسیدگی اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان همدان

وزارت راه و شهرسازی
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای همدان

م الف 242

فرماندهی آماد و پش  م 2 ج ش نزاجا )شیراز( در نظر دارد 
اقالم مشــروحه زیر جهت یگان های تابعه و تحت پوشش در شیراز، 
اصفهان، کرمــان و زاهدان را از طریق مناقصــه عمومی خریداری 
نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت برگ شرایط و مشخصات 
مناقصه از تاریخ درج آگهی  به مدت 10 روز به آدرس: شیراز- میدان 
ارتش- آماد و پش م 2 مدیریت خرید و پیمان مراجعه و پیشــنهادات 
خــود را تنظیم و به صندوق پیشــنهادات واقع در درب پادگان آماد و 

پش م 2 ج ش نزاجا انداخته و رسید دریافت نمایند.

شرح
جنس

مقداربهکیلوگرم
جمعکل

سپردهشرکت
درمناقصه
)ریال( کرمانواصفهانشیراز

زاهدان

19000250003100075000274/000/000ماکارونی1

2
تن ماهی 
1100001000001260003360001/108/000/000)قوطی(

3
کتلت گوشت 

٪4028000260003700091000450/000/000

370002700056000120000900/000/000رب گوجه4

5
مربا 40گرمی 

45000042000050000013700000204/000/000)کاپ(

15000140003000059000150/500/000عدس6

7
آبلیمو 
6500600070001950035/000/000)لیتر(

8
سس گوجه 

21000020000026500067500049/000/000تک نفره

* محل تشکیل کمیسیون مناقصه: شیراز   * مدت قرارداد: شش ماه 
الف( مناقصه گذار در رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار خواهد بود.
ب( هزینه درجه هر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تلفکس مدیریت خرید و پیمان: 07137398082 

مناقصه گذار فرماندهی آماد و پش  
م ۲ ج ش نزاجا

آگهی مناقصه
نیرویزمینی شماره:۴۱۱۸/۲۲6

ارتشجمهوریاسالمیایران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1396/1/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضای هیئت مدیره برای 
مدت دو ســال به شــرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت افق گنجینه 
ایرانیان به شناسه ملی 10320247637 به نمایندگی آقای ابراهیم 
جانی به شــماره ملی 0071872809 به عنوان رئیس هیئت مدیره 
شــرکت آتیه ســازان میشــا به شناســه ملی 10320762667 به 
نمایندگی آقای ابراهیم قاسمی به شماره ملی 04209675740 به 
عنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه یمین به شناسه ملی 
10102803034 به نمایندگی آقای عباســعلی شــریفی به شماره 
ملی 1263269095 به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل امضاء 
کلیه اوراق و اســناد تعهدآور از قبیل چک، برات، قراردادها و عقود 
اســامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا به 
همراه مهر شــرکت معتبر است، و در غیاب مدیرعامل با امضای هر 
یک از اعضاء به تنهایی همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد و سایر 
اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر 

شرکت معتبر است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت گیتی گستر لیو 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۴7۵ 

و شناسه ملی ۱۰۳۲۰76۰۰۰۴ 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/8/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران - 
شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - هفت تیر- خیابان 
شهید دکتر مفتح - کوچه شاهرخ - پالک 12 - طبقه سوم - کدپستی 

1574843616 تغییر یافت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت سوله تهران فلز سهامی 
خاص به شماره ثبت 66۵۵7 
و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۵۲۳۵ 

آگهی تغییرات شرکت فتح چشمه ساران سهامی خاص
 به شماره ثبت ۵۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹6۹۵۲ 

شناسه آگهی:)447221(
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گنبدکاووس

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/03/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای 
شــکراله عجم کد ملی 4590585979 آقای علیرضا عجم کد ملی 6240009326 خانم مریم مجیدی کد 
ملــی4869057077 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند.- آقای مجید 
مهرپویان کد ملی 2120369488 به سمت بازرس اصلی و خانم گیسا اسالمی کد ملی 2121480501 به 

سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.


