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تاسیس شرکت سهامی خاص آذین تجارت قرن درتاریخ
 1398/01/11به شماره ثبت  1647به شناسه ملی
14008246250
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :فعالیت در امور مربوط به خدمات بازرگانی
 ،تجهیز و راه اندازی واحدهای صنعتی  ،معدنــی و تولیدی  ،خرید و فروش ،
تهیه و توزیع و پخش و بسته بندی انواع مواد اولیه و ماشین آالت و محصوالت
نساجی (بافندگی  ،رنگرزی  ،چله پیچی و آهار و تکمیل و ریسندگی  ،پوشاک
 ،پارچه  ،مبلمان  ،چرم )  ،مواد غذایی (حبوبات  ،خشکبار  ،مرکبات  ،عرقیجات
 ،روغن های گیاهی  ،سبزیجات  ،انواع غذاهای پروتئینی)  ،دارویی و درمانی
 ،بهداشتی و کشــاورزی و معدنی عقد قرار داد با کلیه دستگاه های اجرایی و
شرکتها و موسسات وابسته به آنها و نهادهای عمومی جمهوری اسالمی ایران
و اشخاص حقیقی و حقوقی ،اخذ تســهیالت از سیستم بانکی کشور صرف ًا در
راستای تحقق اهداف شرکت و اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های داخلی
و خارجی ،شــرکت در نمایشــگاه های داخلی وخارجی بین المللی ،ترخیص
کاال از کلیه گمرکات کشور  ،شرکت در کلیه مزایده ها و مناقصه های دولتی
وبخش خصوصی ایجاد مزایده ها و مناقصه های الزم در راستای رسیدن به
اهداف شرکت ایجاد شعب در داخل و خارج  ،صادرات و واردات کلیه کاالهای
مجاز بازرگانی پس اخذ مجوز از مراجع ذیصالح طبق قوانین و مقررات جاری
کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت
 :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اســتان اصفهان  ،شهرســتان
آران و بیدگل  ،بخش مرکزی  ،شــهر آران و بیدگل ،شــهدا  ،خیابان مسعود
آباد  ،کوچه ((عرفاتــی))  ،کوچه چهارم  ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپســتی
 8741669876سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000
ریال نقدی منقسم به  1000ســهم  10000ریالی تعداد  1000سهم آن با نام
عادی مبلغ  3500000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 183
مورخ  1397/12/14نزد بانک سپه شعبه بیدگل با کد  2159پرداخت گردیده
است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای مهدی
نوروزپور به شماره ملی 6199687000و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال
و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال خانم زهره رمضانی بیدگلی به
شماره ملی 6199743431و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال و به
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای محمود نوروزپور به شماره ملی
6199958969و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت نایب
رئیس هیئت مدیره به مدت  2ســال دارندگان حق امضا . :کلیه اوراق و اسناد
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی
و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضــاء مدیر عامل(آقای مهدی
نوروزپور)منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل  :طبق
اساسنامه بازرسان آقای مرتضی خادم آرانی به شماره ملی  1250100941به
سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای امیرحسین صباغ پور آرانی به
شماره ملی  6190023495به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی
روزنامه کثیر االنتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره
کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات
غیرتجاری آران و بیدگل
()431435

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره صادره 1398/02/559718 :تاریخ ثبت صادره 1398/1/22 :نظر به اینکه آقای حسین عشقی
محمدی فرزند حسن با ارائه یک برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی
فقدان سند مالکیت تک برگ سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به پالک ثبتی  396فرعی
از  19579اصلی واقع در بخش  2حوزه ثبت ملک نایین که در صفحه  160دفتر جلد  131امالک ذیل
شماره ثبت  10779بنامش سابقه ثبت می باشد و معامله دیگری انجام نشده درخواست صدور سند
مالکیت المثنی نموده لذا طبق ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شود
که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ
انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید در
صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند
معامله در صدورالمثنی سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد .رئیس اداره ثبت اسناد و امالک
نایین شناسه 421117

آگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی)
شماره آگهی 139803901087000003 :شماره پرونده 139704001087000407 :پرونده اجرایی کالسه 9700520
ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه آپارتمان مسکونی نوع ملک طلق به پالک ثبتی ( 15368فرعی از  54اصلی مفروز و
مجزا شده از  12383فرعی از اصلی مذکور ،قطعه  3واقع در بخش  12ناحیه حوزه ثبت ملک اسالمشهر استان تهران
ملک آپارتمان مسکونی قطعه سوم تفکیکی مفروز و مجزی شده از شماره  12383فرعی از  54اصلی به مساحت 95/52
مترمربع واقع در طبقه سوم که  3/38مترمربع آن بالکن است با حدود شماال در پنج قسمت که قسمت دوم آن شرقی
قسمت چهارم آن جنوبی است بطول های  4متر 2/47 ،متر 930 ،سانتی متر  2/47متر  2/95متر اول دیواریست دوم دیوار
و پنجره است سوم دیواریست چهارم دیوار و پنجره است پنجم دیواریست اول به قطعه  753تفکیکی دوم تا چهارم به فضای
نورگیر مشاعی پنجم به قطعه 753تفکیکی شرقا در پنج قسمت که قسمت چهارم آن شمالی قسمت دوم آن جنوبی است
بطول های  3/77متر  2/60متر  5/8متر  2/60متر  5/24متر اول دیواریست به درز انقطاع مورد تفکیک دوم دیواریست سوم
درب و دیوار است چهارم دیواریست پنجم دیواریست به درز انقطاع مورد تفکیک اول به قطعه  903تفکیکی دوم تا چهارم
به راه پله مشاعی پنجم به قطعه  903تفکیکی جنوبا به طول  7/88متر دیوار و پنجره است به فضای حیاط مشاعی غربا
بطول  14/9متر دیواریست به درز انقطاع مورد تفکیک به قطعه  905تفکیکی حدود اربعه پارکینگ قطعه  3به مساحت
 11متر شماال بطول  2/20متر خط فرضی به محوطه مشاعی است شرقا بطول  5متر خط فرضی به محوطه مشاعی است
جنوبا بطول  2/20متر خط فرضی به محوطه مشاعی است غربا به طول  5متر خط فرضی به محوطه مشاعی است حدود
اربعه انباری قطعه  3به مساحت  3/6متر شماال بطول  2/95متر دیواریست مشترک به انباری مسکونی قطعه  2شرقا بطول
 1/22متر دیواریست به درز انقطاع مورد تفکیک به قطعه  903تفکیکی جنوبا بطول  2/95متر دیواریست به راه پله مشاعی
غربا بطول  1/23متر درب و دیوار است به محوطه مشاعی مشخصات مالک مالکیت ناصر  /محمدیان فرزند حسین شماره
شناسنامه  37820تاریخ تولد  1366صادره از تهران دارای شماره ملی  0084690348با جز سهم  6از کل سهم  6به عنوان
مالک شش دانگ عرصه و اعیان عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت  4421تاریخ  1392/8/12دفترخانه اسناد رسمی
شماره  54شهر اسالمشهر استان تهران موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی  417718سری ج سال  91که در صفحه
 35دفتر امالک جلد  862ذیل شماره  121016ثبت گردیده است با شماره مستند مالکیت  189641تاریخ 139/2/4
دفترخانه اسناد رسمی شماره  4شهر اسالمشهر استان تهران موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی  417718سری ج
سال  91که در صفحه  35دفتر امالک جلد  863ذیل شماره  12016ثبت گردیده است .محدودیت سه مورد بازداشت دائم
بموجب دستور شماره  139704901087000593مورخ  1397/3/9صادره از مسئول محترم واحد اجرای اسناد رسمی
اسالمشهر به نفع بازداشت می باشد بموجب دستور شماره  139704901087000594مورخ  1397/3/9صادره از مسئول
محترم واحد اجرای اسناد رسمی اسالمشهر به نفع بازداشت می باشد .بموجب دستور شماره 139704901087001589
مورخ  1397/7/11صادره از مسئول محترم اجرای اسناد رسمی اسالمشهر به نفع بازداشت می باشد محدودیت دفتر امالک
رهنی شماره  189641مورخ  1393/2/4دفترخانه اسناد رسمی شماره  4شهر اسالمشهر استان تهران که بنفع بانک سپه
شعبه اسالمشهر به مبلغ  1/500/000/000ریال به مدت  5سال ثبت شده بموجب صورتمجلس حاصل از تفکیک شماره
 13923041059000016تاریخ  1392/6/13ثبت تقاضای تفکیک صورت پذیرفته است سوابق بیش از این حکایت
دیگری ندارد که بعلت عدم ایفای تعهدات منجر به صدور اجراییه گردیده است که برابر نظریه شماره  97/1147مورخ
 1397/11/8کارشناس رسمی دادگستری توصیف اجمالی مورد وثیقه عبارت است از :ملک فوق واقع است در اسالمشهر
شهرک واوان خیابان بلوار ولیعصر خیابان عالمه جعفری الله یکم پالک  55واحد  3مورد ارزیابی ملک :ملک مورد بازدید
شمالی مشتمل بر چهار طبقه که همکف به صورت پارکینگ و انباری و طبقات اول تا سوم مسکونی و جمعا سه واحد
مسکونی می باشد .نمای کوچه و ساختمان سنگ ،پنجره های نما فلزی ،کف حیاط و پارکینگ موزاییک ،دیوارپارکینگ تا
سقف سرامیک ،دیوار راه پله تا  1/5متر سرامیک و بقیه تا سقف اندود گچ سفید درب ورودی واحد چوبی کف واحد سرامیک
دیوارها اندود گچ سفید دوخوابه آشپزخانه اپن کابینت ها  MDFو دارای انشعابات آب و برق و گاز شهری می باشد .ملک
مورد نظر در زمان بازدید در اختیار شخصی به نام آقای علی قنبری معین می باشد و به مبلغ  2/350/000/000ریال
ارزیابی شده است و جهت وصول طلب بستانکار و حقوق دولتی کالسه فوق الذکر در روز شنبه مورخ  1398/2/28از ساعت
 9الی  12ظهر در محل اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر واقع در اسالمشهر قائمیه سایت اداری از طریق مزایده حضوری
بفروش می رسد و مزایده ازمبلغ  2/350/000/000ریال شروع و باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد
شد شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش کال نقدی است چنانچه روز تعیین شده با تعطیل رسمی مصادف
گردد روز بعد از تعطیل جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد .طالبین و خریداران می توانند با ارائه چک
تضمین شده بانک ملی ایران به مبلغ پایه مزایده جهت شرکت در مزایده در وقت مقرر در جلسه مزایده شرکت نمایند ضمنا
بدهی های مربوط به آب برق و گاز اعم از حق انشعاب و اشتراک و مصرف و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره که
رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم نشده بعهده برنده مزایده است و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهای
دارایی و شهرداری و  ..خواهد بود مورد ضمنا بنابر اعالم بستانکار مورد وثیقه فاقد بیمه می باشد .تاریخ انتشار1398/1/26 :
رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر
آگهی مزایده اموال منقول
شماره نامه 1398009000108475 :شماره پرونده 9609983755300567 :شماره بایگانی پرونده970077 :
بدینوسیله اجرای احکام دادگاه عمومی کوهپایه در نظر دارد در پرونده اجرایی کالسه  970077در جهت وصول مطالبات
آقای نورالدین محمدی از احمد کیانی  -1یک عدد تابلو برق ساخت شرکت ایران مدار به عرض یک متر و بیست سانتیمتر
و ارتفاع یک متر و هشتاد سانتیمتر عمق  50سانتیمتر دارای یک عدد کلیه اشنایدر ورودی  250آمپر و تمامی متعلقات
جهت عملکرد سالم و در حال بهره برداری به مبلغ شصت و یک میلیون ریال  -2یک عدد دمنده  200نصب شده بر روی کوره
تونلی پخت آجر با دریچه رو به باال ساخت شرکت ماشین سازی قائم به رنگ سبز دارای پولی و متعلقات که فاقد الکتروموتور
جهت عملکرد می باشد .دستگاه در حد نو گزارش می گردد و تاکنون راه اندازی نشده و تاکنون راه اندازی نشده بدنه دستگاه
دارای ورق فلزی حدود هشت میلیمتر و ورق فلزی صفحه دستگاه حدود بیست میلیمتر ضخامت دارد که به مبلغ سیصد
و دوازده میلیون ریال برآورد قیمت شده  -3یک دستگاه الکتروموتور کار کرده رنگ شده فاقد پالک  180کیلووات متعلق
به دستگاه پرس به مبلغ یکصد و شصت و هشت میلیون ریال برآورد قیمت شده  -4یک دستگاه مشعل نصب شده بر روی
کوره تونلی پخت آجر به ارتفاع دو متر و عرض دو متر و چهل سانتیمتر و عمق کاری یک متر و شصت سانتیمتر مجهز به
دمنده با الکتروموتور چینی ساخت شرکت  JLMتایپ  JM132M -4با قدرت  7/5کیلووات دارای تابلو برق به عرض 50
سانتیمتر و ارتفاع  60سانتیمتر و عمق  20سانتیمتر پاپینگ و سیستم تامین گاز شامل رگوالتور ،فارشکن و شیر برقی که
به مبلغ سیصد و پنجاه و دو میلیون و ششصد هزار ریال برآورد قیمت شده است را به مزایده گذاشته و به فروش برساند لذا
جلسه مزایده برای  1398/2/16ساعت  9صبح الی  10و محل اجرای مزایده اجرای احکام دادگاه عمومی کوهپایه تعیین
می گردد طالبین خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده از دستگاه ها بازدید و در جلسه مزایده شرکت نمایند شرکت
کنندگان در مزایده شخص یا اشخاصی خواهند بود که مبلغ ده درصد از قیمت مزایده را فی المجلس پرداخت نمایند .مدیر
دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی کوهپایه شناسه 430429

آگهی حصر وراثت
آقای علی محمد قاسمی سیانی فرزند جواد دارای شناسنامه شماره  5به شرح دادخواست به کالسه  3/98از این دادگاه
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جواد قاسمی سیانی بشناسنامه  61در تاریخ
 1394/10/11اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -1 :یک همسر دائمی
ندارد -2 .پنج فرزند پسر به نام های -1 :مرحوم حسینعلی قاسمی سیانی فرزند جواد متولد  1328کدملی ،5659755224
 -2مرتضی قاسمی سیانی فرزند جواد متولد  1337کدملی  -3 ،5659781683علی محمد قاسمی سیانی فرزند جواد
متولد  1342کدملی  -4 ،5659801587باقر قاسمی سیانی فرزند جواد متولد  1346کدملی  -5 ،5659817416رسول
قاسمی سیانی فرزند جواد متولد  1353کدملی  -3 ،5659217907یک فرزند دختر به نام ربابه قاسمی سیانی فرزند جواد
متولد  1343کدملی  ،5659805809اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی
صادر خواهد شد .شعبه اول شورای حل اختالف بخش جلگه شناسه430248 :
آگهی مزایده اموال غیرمنقول
اجرای احکام حقوقی شعبه دوازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کالسه 960987
ج 12/له نیلوفر صداقت و علیه مجید ایرانپور مبنی بر  500عدد سکه بهار آزادی که در روز مزایده ارزیابی می گردد و مبلغ
 1/072/231/068در تاریخ  98/2/10ساعت  11:30صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق
 18خیابان شهید نیکبخت جهت فروش  34805سهم مشاع از شش دانگ ملکی به پالک ثبتی شماره  86فرعی از 452
اصلی بخش  16ثبت اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی مجید ایرانپور و اکنون
در تصرف مالکانه محکوم علیه می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده نظریه وی مصون از
تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید .طالبین خرید می توانند ظرف  5روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از
ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن ده درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام
حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند .پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود .هزینه های اجرایی بر عهده
محکوم علیه می باشد و مابقی ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد .محل
ملک معرفی شده واقع در اصفهان ،خیابان امام خمینی (ره) نبش خیابان امیرکبیر (سمت شمالی دو نبش) مطابق با نقشه
کاداستر سند و صورتمجلس ارایه شده بازدید و معاینه بعمل آمد که با بررسی الزم معاینات محلی ،اخذ استعالمات الزم،
مالحظه مدارک ابرازی ،تحقیقات معمول و با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر به استحضار می رساند :الف :مطابق با تصاویر
چهار برگ سند تک برگی شماره های  91/5437595تا  91/5437598/5ابرازی :سند شماره  437595بمیزان 43805
سهم مشاع از  264865سهم عرصه و اعیان ملک شماره  452/86بخش  16ثبت اصفهان بمساحت ششدانگ 2648/65
مترمربع طبق دفتر  868صفحه  470ذیل شماره  195346ثبت و بنام آقای مجید ایران پور فرزند ناصر سند مالکیت صادر
گردیده است .سند شماره  :4375976بمیزان  32542سهم مشاع از  264865سهم عرصه و اعیان ملک شماره 452/86
بخش  16ثبت اصفهان به مساحت ششدانگ  2648/65مترمربع طبق دفتر  867صفحه  473ذیل شماره  195347ثبت
و بنام خانم مهسا ایران پور دهکردی فرزند ناصر سند مالکیت صادر گردیده است .سند شماره  :437597بمیزان 32542
سهم مشاع از  264865سهم عرصه و اعیان ملک شماره  452/86بخش  16ثبت اصفهان بمساحت ششدانگ 2648/65
مترمربع طبق دفتر  867صفحه  476ذیل شماره  195348ثبت و بنام خانم مهتاب ایران پور دهکردی فرزند ناصر سند
مالکیت صادر گردیده است .سند شماره  :437598بمیزان  32542سهم مشاع از  264865سهم عرصه و اعیان ملک شماره
 45بخش  6ثبت اصفهان بمساحت ششدانگ  2648/65مترمربع طبق دفتر  867صفحه  479ذیل شماره  195349ثبت
و بنام خانم مریم ایران پور دهکردی فرزند ناصر سند مالکیت صادر گردیده است .ب :مدارک و مستندات ارایه شده :ب :1-
مطابق با تصویر صورتجلسه مورخ ( 1388/8/18پیوست  :)1طبق صورتجلسه مذکور که تصویر آن به پیوست نظریه می
باشد و مقرر گردیده است بابت  2336متر مربع عرصه در مسیر و  479/5مترمربع اعیانی در مسیر و حق کسب و پیشه پس
از آزادسازی و نقل و انتقال به نام شهرداری توسط مالک (آقای مرتضی نژاد ستاری ورقه مرحوم ایرانپور بوکالت آقای مجید
ایرانپور) شهرداری نسبت به اعطای امتیاز تجاری روی باقیمانده شامل حق تفکیک به چهار پالک و پروانه  1200مترمربع
تجاری به صورت مفید با اخذ عوارض معمول و کسر پارکینگ طبق نقشه ارائه شده توسط مالک و برابر ضوابط شهرسازی
پروانه صادر نماید .این صورتجلسه به امضاء مالکین مشاع پالک و نمایندگان آنها و همچنین مسئولین شهرداری منطقه 12
رسیده است .ب :2-مطابق با تصویر تقسیم نامه فی مابین مالکین پالک موضوع (پیوست  :)2طبق تصویر تقسیم نامه مزبور
ششدانگ پالک موضوع به چهار قطعه تقسیم شده است که قطعات شماره های  2و  4به ترتیب به مساحت های 349/05
مترمربع و  983/91مترمربع در سهم االرث ورثه مرحوم ایران پور قرار گرفته است .ج :مطابق با استعالم های درخواستی
و جوابیه های شماره  12/97/5233مورخ  97/7/15و شماره  12/97/6497مورخ  1397/8/24شهرداری منطقه 12
(پیوست های  :)2به استناد صورتجلسه مورخ  1388/8/18بابت میزان در مسیر امتیاز تفکیک به چهار قطعه (تفکیک به
چهار قطعه مورد تایید است) و امتیاز  1200مترمربع تجاری مورد تایید می باشد و با عنایت به طرح بازنگری کاربری قانونی
پالک موضوع به صورت صنعتی غیر مزاحم می باشد .میزان سطح اشغال مجاز هر پالکی طبق ضوابط طرح تفضیلی در
حد  60درصد بر روی عرصه باقیمانده می باشد .اعالم هزینه ها و تعیین و محاسبه آن منوط به ارائه نقشه معماری از سوی
مالکین و پس از تصویب آن امکان پذیر خوانده بود .د :وضعیت موجود محل :حسب معاینه محلی ،ششدانگ پالک ثبتی
 452/86بخش ثبت اصفهان به صورت چهار قطعه مجزی در آمده است که در دو قطعه از آن (شماره های  1و  3طبق تقسیم
نامه)صدراالشاره اقدام به احداث بنا و ساختمان در حال احداث گردیده است که حسب االظهارات متعلق به مصطفی نژاد
ستاری است و دو قطعه آن (شماره های  2و  4طبق تقسیم نامه) بصورت قطعات زمین فاقد مستحدثات و اعیانی است
که حسب مدارک فوق الذکر (استعالم شهرداری ،صورتجلسه و تقسیم نامه) امتیاز مقدار ششصد مترمربع ( )600تجاری
متعلق به قطعات شماره های  2و  4می باشد و همچنین مطابق با استعالم ماخوذه از شهرداری تفکیک قطعات با وضع
موجود و مطابق نقشه پیوست به چهار قطعه فوق الذکر مورد تایید و توافق شهرداری منطقه بوده و سطح اشغال مجاز پالک
بمیزان  60ذکر گردیده است .ضمنا مطابق با مدارک و مستندات ابرازی ،مساحت ششدانگ پالک  452/86بخش  16ثبت
اصفهان بمقدار  2648/65مترمربع (اسناد مالکیت) بوده که حسب تصویر نقشه های ارایه شده استعالم مورخ 97/3/24
شهرداری منطقه (مضبوط در پرونده امر) مساحت ششدانگ باقیمانده پالک بمقدار  2648/65مترمربع گردیده که معادل
سهم مالکیت مشاعی ورثه مرحوم ایران پور بمقدار  1324/325مترمربع شده است و حسب وضعیت موجود قطعه شماره
 2و ( 4طبق تقسیم نامه) به ترتیب به مساحت های حدود  345مترمربع و حدود  979مترمربع به ورثه مرحوم ایران پور
اختصاص داده شده است .ه :اظهار نظر هیئت کارشناسان :با عنایت به موارد فوق الذکر ،موقعیت و محل ملک ،کاربری
قانونی ملک امتیازات ارایه شده توسط شهرداری منطقه مطابق با استعالمات و صورتجلسات و سایر مدارک فوق الذکر
(تفکیک چهار قطعه و تخصیص  600مترمربع تجاری به قطعات  2و  4طبق تقسیم نامه وضعیت موجود تصرفات قطعات 1
تا  4و وضعیت مجاورین و ساختمان جدیداالحداث در قطعات  1و  3وضعیت مالکیت محل فقدان مستحدثات و اعیانی در
قطعات اختصاصی به ورثه مرحوم ایران پور سوابق قبلی پالک مطابق با صورتجلسه صدراالشاره عرضه و تقاضا و قیمت های
متعارف محلی و با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر در قیمت گذاری ارزش مقدار مالکیت مشاعی آقای مجید ایران پور

آگهی تغییرات شرکت کسرا سرمد سپاهان
سهامی خاص به شماره ثبت  34414و شناسه ملی
10860000574
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
مورخ  1397/12/16تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :احسان نواری
فر به شماره ملی  1285849681به عنوان بازرس اصلی و محمد
امینی به شــماره ملی  1282714449به عنــوان بازرس علی
البدل برای مدت یک ســال انتخاب گردیدنــد - .امیر امیدیان
به شــماره ملی  ،1287081053محمدجواد زمانی به شــماره
ملی  ،1288214911میالد کدخدائی الیادرانی به شــماره ملی
 ،1292762586محمــد کدخدائــی الیادرانی به شــماره ملی
 1270861352و حســین کدخدائی الیادرانی به شــماره ملی
 1284543439به عنوان اعضای هیئــت مدیره برای مدت دو
سال انتخاب شدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()431455
آگهی تغییرات شرکت خیریه شوق رویش سپاهان موسسه غیر
تجاری به شماره ثبت  5209و شناسه ملی 14007066116
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ  1397/09/29و نامه شــماره
 914/97/30055مورخ  1397/11/24اداره کل بهزیستی استان اصفهان خانم
مهنوش قنبریان به کد ملی  1290632162به سمت رییس هیات مدیره  ،شراره
یزدان پناه به کد ملی  0070666717به سمت نایب رییس هیات مدیره  ،خانم
آزیتا حسین پور به کد ملی  1911098322به سمت عضو هیات مدیره  ،محمد
مسعود دیاریان به کد ملی  1284708421به سمت عضو هیات مدیره و رومینا
فاطمی به کد ملی  0074617354به ســمت عضو هیات مدیره و احسان زرگر
خرازی اصفهانی به کد ملی  1285704223به سمت خزانه دار و نسرین زمانی
فروشانی به کد ملی  0079660363به سمت عضو هیات مدیره بسمت اعضای
اصلی هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند و رومینا فاطمی به کد
ملی  0074617354به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردید.اوراق
و اسنادبهادار و تعهدآور موسسه با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با مهر
موسسه معتبر می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()431457

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بازرگانی سودا تجار
پارت ماهوران درتاریخ  1398/01/20به شماره ثبت
 62198به شناسه ملی 14008257260
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت
اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :تولید محصوالت کشاورزی
ارائه خدمات و تأمین نیاز تولید کنندگان کشــاورزی تولید محصوالت
دامی کشــاورزی و صادرات و واردات کلیه اقــام و محصوالت مجاز
مورد نیاز مربوطه درصورت لزوم پــس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع
ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان
اصفهان  ،شهرستان اصفهان  ،بخش مرکزی  ،شهر اصفهان ،مصلی ،
کوچه فروغ [ ، ]7بن بست شهید خلیل غفوری  ،پالک  ، 2طبقه همکف
کدپستی  8198645591سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ
 200000000ریال نقدی میزان سهم الشــرکه هر یک از شرکا آقای
علیرضا جعفری به شماره فراگیر  43110774دارنده  198000000ریال
سهم الشرکه آقای مهدی جعفری به شماره فراگیر  44491454دارنده
 2000000ریال سهم الشرکه مدیر عامل آقای علیرضا جعفری به شماره
فراگیر 43110774و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق
امضا  :حق امضاء و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل
چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها  ،عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه ها
و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل همراه بامهر شرکت معتبر می
باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نسل
فردا جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری
اصفهان
()431459
آگهی تغییرات موسسه خیریه مکتب الحسین شهداء به
شماره ثبت  1611و شناسه ملی 10260192090
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1397/10/08و نامه شماره
 1414/1303/1736مورخ  1397/12/8صادره از پلیس اطالعات و امنیت
عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان محمود کاله دوزان به شماره
ملی  1286373271بسمت نایب رئیس هیات مدیره  ،رحیم گردنیان به
شماره ملی  1285346882بسمت عضو هیات مدیره  ،علی کاله دوزان
به شماره ملی  1285581830بسمت رئیس هیات مدیره  ،مرتضی صباغ
زاده به شماره ملی  1289954712بسمت خزانه دار  ،حسن کاله دوزان به
شماره ملی  1285356063بسمت مدیرعامل  ،سیدغالمحسین موسوی
به شماره ملی  6209983316بسمت منشی هیات مدیره و باقر مظاهری
شماره ملی  1285456645بسمت عضو اصلی هیات مدیره برای مدت دو
سال انتخاب گردیدند .کلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهد آور با امضاء دونفر
مدیرعامل و خزانه دار یا رئیس هیات مدیره و یا نایب رئیس هیات مدیره
و خزانه دار متفقا با مهر موسســه معتبر خواهد بود .اداره کل ثبت اســناد
و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری
اصفهان
()431524

فرزند ناصر (به میزان  34805سهم مشاع از  264865سهم عرصه و اعیان ملک شماره  452/86بخش  16ثبت اصفهان) که
حسب مستندات ابرازی همگی به شرح فوق الذکر به صورت مالکیت مشاعی با شرکاء (خواهرانشان سه خواهر) در قطعات
شماره های  2و  4فوق الذکر درآمده است با کلیه حقوق تجاری متصوره برای آن به مبلغ  18/782/490/000ریال معادل
یک میلیارد و هشتصد و هفتاد و هشت میلیون و دویست و چهل و نه هزار تومان برآورد و اعالم می گردد .دادورز اجرای
احکام حقوقی اصفهان شناسه 356507
آگهی مزایده مال غیرمنقول اسناد رهنی
شماره مزایده 139804303124000010 :به موجب پرونده اجرایی کالسه  9700772ششدانگ یک باب ساختمان
مسکونی پالک  1162اصلی بخش  1اردبیل با حدود و مشخصات شماال اول به دیوار اشتراکی با  1فرعی از  1158دوم
دیواریست به دیوار  1142شرقا اول به دیوار  1172دوم به دیوار  1172جنوبا اول به دیوار 1163دوم به دیوار  1163سوم به
دیوار اشتراکی با  1163چهارم به دیوار  1163پنجم به کوچه خاص درب است غربا اول به دیوار  1160دوم به دیوار 1152
که سند مالکیت آن در دفتر جلد  210صفحه  145بنام خانم زینب محمدی خانقاه ثبت صادر شده و طبق سند رهنی
شماره  94/12/16-136969در قبال مبلغ  1/708/000/000ریال در رهن بانک ملی شعبه بازار اردبیل قرار گرفته و طبق
گزارش مورخه  97/11/5توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ  2/440/000/000ریال ارزیابی شده پالک فوق
واقع در اردبیل پشت شهرداری منطقه  1کوچه نمه لر کوچه شهید رضا لطفی آذر پالک  11دارای  244مترمربع عرصه و
 145مترمربع اعیانی در یک طبقه با قدمت حدودا  20سال بصورت ساختمان نیمه اسکلت فلزی سقف طاق ضربی با نمای
سنگی و شامل حال پذیرایی دو اتاق خواب آشپزخانه اوپن کابینت دار پنجره ها دو جداره سیستم گرمایش پکیج نمای
داخلی اندود گچ سقف از نوع کناف دربهای داخلی چوبی حیاط خلوت شامل سرویس بهداشتی و انباری و دارای انشعابات
آب برق و گاز می باشد .پالک فوق از ساعت  9الی  12روز شنبه مورخ  1398/2/21در اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل
واقع در بزرگراه شهدا مابین میدان قدس و فلکه ججین جنب تاالر میالد از طریق مزایده به فروش می رسد .مزایده از مبلغ
 2/440/000/000ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته میشود .الزم به ذکر است پرداخت بدهی های
مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی
های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده
مزایده است و نیزدر صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد
و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی
در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد .اداره اجرا و اسناد رسمی اردبیل
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان سید محمدحسین رسولی منش دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ  12/000/000ریال به موجب
یک فقره چک به شماره  97/2/15-448926نزد بانک سامان به انضمام خسارات وارده اعم از هزینه های دادرسی و خسارت
تاخیر تادیه از زمان صدور تا اجرای حکم به طرفیت سید احمد خانی به مجتمع شوراهای حل اختالف کاشان تقدیم که پس
از ارجاع به شعبه  8حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 946/97ثبت و برای تاریخ  98/4/10ساعت  10/30صبح وقت
رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاه
های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوند ضمنا
نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند.
انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود .مسئول دفتر
شعبه  8شورای حل اختالف کاشان شناسه 429962
آگهی حصر وراثت
خانم نسترن محسنی فرزند محمدتقی دارای شماره شناسنامه  1158به شرح دادخواست به کالسه  1398/17از این
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدتقی محسنی فرزند احمد به شماره
شناسنامه  278در تاریخ  1397/12/7در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به:
 -1حسین محسنی فرزند محمدتقی ش ش  575صادره از تهران پسر متوفی  -2نسترن محسنی فرزند محمدتقی ش ش
 1158صادره از خوانسار دختر متوفی  -3سوسن محسنی فرزند محمدتقی ش ش  4354صادره از تهران دختر متوفی
 -4الهه محسنی فرزند محمدتقی ش ش  1214صادره از تهران دختر متوفی  -5صدیقه معصمی فرزند میرزاآقا ش ش
 16422صادره از خوانسار همسر متوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به شورا تحویل
دهید .بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد .رئیس شورای حل اختالف شعبه دوم
شهری خوانسار شناسه 430555
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش  16ثبت اصفهان باستاد استناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی
تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده  3قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد  .صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
-1برابر رای شماره  139760302018001555کالسه پرونده  1397114402018000092آقای محمد مساح
فرزند مهدی بشماره شناسنامه  648صادره از اصفهان نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت
 432متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک  310اصلی واقع در منطقه صنعتی دولت آباد بخش  16ثبت اصفهان در
ازای مالکیت مشاعی اولیه
-2برابر رای شماره  139760302018001557کالسه پرونده  1397114402018000093آقای مهرداد مساح
فرزند مهدی بشماره شناسنامه  153صادره از اصفهان نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت
 432متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک  310اصلی واقع در منطقه صنعتی دولت آباد بخش  16ثبت اصفهان در
ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول  1398/1/26 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/2/10 :
حبیبی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
شناسه 426866 :
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آگهی تغییرات خیریه مکتب الحسین شهداء موسسه غیر
تجاری به شماره ثبت  1611و شناسه ملی 10260192090
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ  1397/10/06و نامه
شــماره  1414/1303/1736مورخ  1397/12/8صادره از پلیس اطالعات
و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  - :محمود کاله دوزان به شماره ملی  ، 1286373271رحیم گردنیان به
شماره ملی  ، 1285346882علی کاله دوزان به شماره ملی 1285581830
 ،مرتضی صبــاغ زاده به شــماره ملی  ، 1289954712حســن کاله دوزان
به شــماره ملی  ، 1285356063سیدغالمحسین موســوی به شماره ملی
 6209983316و باقر مظاهری شــماره ملی  1285456645بسمت اعضاء
اصلی هیات مدیره  ،جلیل چراغی بابادگانی به شماره ملی  5759727257و
احمدرضا گیاه چیان مورنانی به شماره ملی  1291301801بسمت اعضاء علی
البدل هیات مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند - .جمشید عابدینی
به شماره ملی  6339803083بســمت بازرس اصلی و مهرداد رجب زاده به
شماره ملی  1285799011بســمت بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب
گردیدند - .روزنامه کثیراالنتشار نســل فردا جهت درج آگهی های موسسه
تعیین شد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری اصفهان
()431525

آگهی تغییرات شرکت صنایع فرش ویالی بیدگل
سهامی خاص به شماره ثبت  128و شناسه ملی
10260180474
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1397/08/30
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :طبق اختیار تفویض شده از مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  1397/08/26جهت افزایش سرمایه
به هیئت مدیره ،ســرمایه شــرکت از مبلغ پانزده میلیارد ریال
به مبلغ ســی میلیارد ریال از محل مطالبات نقدی حال شــده
سهامداران و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده  5اساسنامه
بدین شرح اصالح گردید :سرمایه شرکت مبلغ سی میلیارد ریال
نقدی است منقسم به سی هزار ســهم یک میلیون ریالی با نام
عادی که تمام ًا پرداخت شده است .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری
آران و بیدگل
()431526
آگهی حصر وراثت
آقای محمدحسین افشاری فرزند یداله بشناسنامه شماره  202به شرح دادخواست به کالسه
/11/98ش ح  1از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
صغری پیرمرادیان فرزند علی بابا بشناسنامه  6418در تاریخ  1398/1/6اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -1 :محمدحسین افشاری ش ش 202
متولد  1344صادره از سمیرم فرزند متوفی  -2مدینه افشاری ش ش  8323متولد  1340صادره از
سمیرم فرزند متوفی  -3معصومه افشاری ش ش  146متولد  1339صادره از سمیرم فرزند متوفی
 -4علی حسین افشاری ش ش  280متولد  1350صادره از سمیرم فرزند متوفی و الغیر .اینک با
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی
صادر خواهد شد .قاضی شورای حل اختالف شماره یک شهرستان سمیرم شناسه433155 :

آگهی
کالسه پرونده  97-1014 :شماره دادنامه  97/12/15-1072 :مرجع رسیدگی  :شعبه پنجم شورای حل اختالف
برخوار خواهان  :احسان مولویان جزی فرزند محسن به آدرس اصفهان خ امام خمینی – خ بسیج شهرک بعثت خواندگان:
 -1روح اله شعبانی به آدرس دستگرد برخوار – فلکه جنب پمپ بنزین پشت مواد غذایی سینا تولیدی پوشاک  -2بهمن
کرمی به آدرس مجهول المکان خواسته  :اعتراض ثالث اجرایی ،گردشکار  :پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء  ،قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به
صدور رای می نماید :رای قاضی شورا :در خصوص دعوی احسان مولویان جزی فرزند محسن به طرفیت خواندگان ردیف
اول روح اله دشتبانی ردیف دوم بهمن کرمی به خواسته اعتراض ثالث اجرایی به دادنامه  97/3/9 – 136صادره از کالسه
 97- 159مطروحه در شعبه پنجم حقوقی برخوار نظر به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین و نظر و توجه به
اوراق و مدارک ارائه شده و سند وکالت فروش مستندا به ماده  147قانون اجرای احکام مدنی و  198ق آ د م حکم به رفع
توقیف از خودرو به شماره انتظامی  369/13ن  12صادرو اعالم می گردد .رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز
پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم حقوقی و عمومی برخوار می باشد  .سید حسام الدین ارشش -قاضی شورا
شعبه پنجم برخوار شناسه 429390 :
آگهی حصر وراثت
آقای مصطفی محمدی سه ده دارای شماره شناسنامه  63به شرح دادخواست به کالسه  60از این شورا درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی محمدی سه ده به شماره شناسنامه  390در تاریخ 1397/3/31
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به -1 :محمد محمدی سه ده فرزند علی ش ش ،2
 -2عباس محمدی فرزند علی ش ش  -3 ،23رضا محمدی سه ده فرزند علی ش ش  -4 ،21مصطفی محمدی سه ده فرزند
علی ش ش  -5 ،63حسین محمدی سه ده فرزند علی ش ش  -6 ،624جمیله محمدی سه ده فرزند علی ش ش  -7 ،6ام
البنین محمدی سه ده فرزند علی ش ش  -8 ،582فاطمه محمدی سه ده فرزند علی ش ش  -9 ،42زهرا محمدی سه ده
فرزند علی ش ش  1250171296فرزندان ،اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی/متوفیه نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به شورا
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان شناسه 429323

آگهی تغییرات شرکت بتن آماده نور نجف آباد
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  3045و
شناسه ملی 10980245687
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العــاده مورخ
 1397/12/15تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :سرمایه شرکت از محل
تبدیل مطالبات نقدی حال شده و از طریق باال بردن مبلغ اسمی
ســهام از مبلغ یکصد میلیون ریال به مبلغ دوازده میلیارد ریال
افزایش یافت و ماده  5اساسنامه شــرکت به شرح ذیل اصالح
گردید:ماده  5سرمایه شرکت  :سرمایه شرکت مبلغ دوازده میلیارد
ریال نقدی می باشد که به ده هزار سهم بانام عادی یک میلیون
و دویست هزار ریالی منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
()431527

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان راه آهن اصفهان
به شماره ثبت  1914و شناسه ملی 10260203901
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1397/02/29و نامه
شــماره  1397/03/01 - 23256اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرســتان
اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :حسین قدیری بشماره ملی ،5659275699
سهراب افراش به شــماره ملی  ، 1818442515رســول مقیمی بشماره ملی
 ، 1140495933حســنعلی رضایی بشــماره ملی ، 2296935974حمیدرضا
جعفری بشــماره ملی  6609615683بســمت اعضای اصلــی هیات مدیره و
محمدرضا یزدانی بشماره ملی  ،1288185804کامران باغبان باشی بشماره ملی
 ، 1819248593مرتضی پور اسالم بشماره ملی  1262471788بسمت اعضای
علی البدل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند .فرنگیس موالیی بشماره ملی
 ، 5559155691ایمان دارایی بشــماره ملی  4072891622بترتیب به سمت
بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند .تراز مالی
سال  1396تصویب شد .آخرین رقم سرمایه به مبلغ  892000000ریال به مجمع
گزارش گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری اصفهان
()431458

