
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی به طور 
فوق العــاده مورخ 1398/08/29 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: آقای محمد حسین ذوالفقاری طهرانی با شماره ملی 
0043216031 - آقای احمد بیدآبادی با شــماره ملی 
0041638158-آقای عبدالحســین بیدآبادی با شماره 
ملی 0043821121 و شــرکت بازرگانی شایق با شناسه 
ملی 10101043570 به نمایندگی آقای سید محمدعلی 
شریفی الحسینی با شماره ملی 0055839983 به سمت 
اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند 
و ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی 1397 
به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 
مســتقل اندیشان پارس)حسابدار رسمی( به شناسه ملی 
10320852352 به عنوان بــازرس اصلی و آقای احمد 
حاج نوروزی به شــماره ملــی 0073214116 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یک ســال انتخاب شدند.-
روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت انتقال داده های نداگسترصبا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 217842 

و شناسه ملی 10102591792

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی به طور 
فوق العاده مورخ 1398/8/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
ترازنامه و حســاب سود و زیان ســال مالی 97 تصویب 
شد موسسه حسابرســی هوشیار ممیز به شناسه ملی به 
شــماره 10100439645 به عنوان بازرس اصلی و آقای 
سیدمهدی موسوی شهری به شماره ملی 0732226546 
به عنــوان بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی 
انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 
آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به 
شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند. - آقای علی 
نصیری قلعه به شــماره ملی 4390780360 به ســمت 
رئیس هیئــت مدیره و آقــای مهدی نصیــری قلعه به 
شــماره ملی 0067599494 به سمت مدیرعامل و نائب 
رئیس هیئت مدیره و خانم منیر انصاری به شــماره ملی 
4390783955 به سمت عضو هیئت مدیره- امضا کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته 
و بروات و عقود اسالمی با امضا آقای مهدی نصیری قلعه 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بین المللی نصر ماشین
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 91576 

و شناسه ملی 10101359040 

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

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1398/11/29 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: شــرکت مذکور در 
تاریخ فوق منحل اعالم گردید و آقای شــهرام هازلی با کد ملی: 
3731938413 به عنوان مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب 
گردید و نشانی محل تصفیه: تهران شهرک غرب بلوار فرحزادی 
باالتر از چهار راه دریا ســاختمان صدف 2 پالک 2 با کدپســتی 

1468984784 می باشد. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت سفیر ماندگار بردیا 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 461392 

و شناسه ملی 14004444089 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/10/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده 
است. سرمایه شرکت از مبلغ 5000000000 ریال به مبلغ 13000000000 ریال 
منقسم به 130000 ســهم 100000 ریالی با نام از طریق نقدی افزایش یافت 
و مبلغ 8000000000 ریال به موجب گواهی شــماره 99119 مورخ 98/12/7 

بانک صنعت و معدن شعبه مرکزی پرداخت گردیده است.
ماده مربوطه در اساســنامه به شــرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش 

سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی پرفیری ایرانیان
سهامی خاص به شماره ثبت 479619

و شناسه ملی 10861380989

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/7/25 و 
مجوز شــماره11/57885 مورخــه 1397/10/10 اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل 
شرکت به استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، 
سه راه تهرانپارس، بزرگراه بسیج مستضعفین، خیابان دماوند، پالک 19، 
ساختمان ترمینال شــرق، طبقه همکف به کدپستی 17459-95356 

انتقال یافت و ماده مذکور در اساسنامه بدین شرح اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت شایستگان سفر ایرانیان 
سهامی خاص به شماره ثبت362229 

و شناسه ملی 10860445076 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/11/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - حسن احمدی به شماره ملی 1285354001 به 
ســمت بازرس اصلی و علی باباخان به شماره ملی 0044513526 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - محمد معصومی به 
شماره ملی 0062491288 و عبدالحسین معصومی اصفهانی به شماره ملی 
1282184563 و علی معصومی به شــماره ملی 0062582879 به ســمت 

اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم

آگهی تغییرات شرکت بسیم افرا سهامی خاص
به شماره ثبت 2015 و شناسه ملی 10102268777

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العــاده مــورخ 1398/12/03 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آقای روبیک دراوانســیان به شــماره ملی 1129725499 با پرداخت 
مبلــغ 1/830/400/000 ریال به صندوق شــرکت میزان سهم الشــرکه خود را به مبلغ 
1/938/000/000 ریال افزایش دادند. خانم ژنیک محمودی به شماره ملی 0036165824 
با پرداخت مبلغ 1/123/000/000 ریال به صندوق شــرکت میزان سهم الشرکه خود را 
به مبلغ 1/200/000/000 ریال افزایش دادند. آقای گارون ســرکس پور به شــماره ملی 
0050725165 با پرداخت مبلغ 446/600/000 ریال به صندوق شرکت میزان  سهم الشرکه 
خــود را به مبلغ 462/000/000 ریال افزایش دادند. خانم داته ویک دراوانســیان فرزند 
روبیک متولد 1370/04/18 به شماره ملی 0013605781 به نشانی محل قانونی شرکت 
با پرداخت مبلغ 1/200/000/000 ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکاء 
شرکت قرار گرفتند. خانم شارماق دراوانسیان فرزند روبیک متولد 1375/09/27 به شماره 
 ملی 0019667450 به نشانی محل قانونی شرکت با پرداخت مبلغ 1/200/000/000 ریال
سهم الشــرکه به صندوق شــرکت در ردیف شــرکاء شــرکت قرار گرفتنــد. در نتیجه 
 ســرمایه شــرکت از مبلــغ 200/000/000 ریال بــه مبلــغ 6/000/000/000 ریال

 افزایش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه به شــرح مذکور اصالح گردید. اسامی شرکا 
و میزان سهم الشرکه آنان پس از افزایش سرمایه به شرح فوق است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت سپنتا پالستیک پیمان 
شرکت با مسئولیت محدود

به شماره ثبت 460070 و شناسه ملی 14004377590

شرح در صفحه سوم

اطالعیه
گمرک جمهوری اسالمی ایران

)نوبت دوم(
م الف674

جمهوری اسالمی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی 

گمرک ایران بانک ملی ایران اداره امور شــعب اســتان خوزستان در نظر دارد، اموال 
منقول تملیکی و مازاد )شــناور و ماشــین آالت( خود را از طریق ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به شــماره مزایــده )1099005540000001( برگزار نماید. کلیه 
مراحــل برگزاری مزایــده از دریافت اســناد مزایده تا ارائه پیشــنهاد مزایده  گران و 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس:
www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و الزم است مزایده گران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: روز شنبه 1399/03/10

 مهلــت زمانی دریافــت اســناد مزایده از ســایت: ســاعت 14 روز 
چهارشنبه تاریخ 1399/03/21

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 8 روز شنبه 1399/3/24
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز شنبه 1399/3/24

اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات اسناد مزایده و ارائه پاکت ها
آدرس: اهواز امانیه خ سقراط شرقی سمت رودخانه اداره امور شعب استان خوزستان 

تلفن: 06133367344 - 06133360050
عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی 

)توکن( با شماره های زیر تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 41934 - 021 

دفتر ثبت نام: 85193768 و 88969737

محلپایه مزایده )ریال(نام اموال منقولردیف
خرمشهر38/304/000/000شناور موعود1
آبادان40/320/000/000شناور منتظر 2101
آبادان55/440/000/000شناور پرستوی مهاجر 3110

ماشین آالت4
آبادان42/436/800/000شرکت پلی اتیلن آلیا3

شناسه نوبت چاپ: 917804 شناسه آگهی: 862542 
اداره امور شعب بانک ملی استان خوزستان

آگهی مزایده اموال منقول تملیکی 
و مازاد بانک ملی

 اداره امور شعب استان خوزستان
نوبت دوم

م الف 656
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 سندرز: 3 تریلیون دالر ثروت آمریکا تحت تملک 
400 نفر است.

 دســتگیری 2 ســرکرده مهم داعــش به همراه
12 عضو این گروه تروریستی در عراق.

 نتانیاهو: می خواهند مرا بکشند!

 تشــییع باشــکوه شــهید معلول فلسطینی که
به ضرب 8 گلوله به شهادت رسید.

 مدعــی ابرقدرتی جهان زیمبابــوه، را به دخالت
در امور داخلی خود متهم کرد!

خواب ترامپ برای ایران در آمریکا تعبیر شد

تابستان داغ در آمریکا
اعتراض ها به ۱۴0 شهر گسترش یافت

 یــک مســئول: تهرانی هــا رکــورد مصرف آب 
در 50 سال اخیر را شکستند.

 بــا تصویب شــورای رقابت قیمــت 8 محصول 
ایران خودرو تا 48 درصد افزایش یافت.

 برخی بانک ها سهام عدالت را به یک پنجم قیمت می خرند.

 وزیر راه و شهرســازی: نصــف ثبت نام کنندگان 
مسکن ملی دارای مسکن شخصی هستند.

 ســعید محمــد: 40درصــد بنزین کشــور را 
قرارگاه خاتم االنبیاء تولید می کند.

رئیس  قوه قضائیه:

برخورد با آلونک  ها به  جای تخریب  شبه کاخ های غیرقانونی
 نتیجه بی توجهی به اولویت هاست

رهبر انقالب: آمریکا روند نابودی خود را آغاز کرده است

امام خمینی)ره(: ملت آمریکا هم
کم کم بیدار می شوند

سالگرد عروج ملکوتی امام راحل را
تسلیت می گوییم


