آگهــی

چهارشنبه یکم اسفند  1397ـ  14جمادیالثانی  1440ـ  20فوریه  2019ـ سال نود وسوم ـ شماره 27226

مزايده فروش خودرو

18

آگهي خريد زمين
دهي�اري صالحآباد ش�رقي در نظر دارد به اس���تناد مجوز شوراي اسالمي
روستا (طي بند چهار از صورتجلسه ش���ماره  97/5/117مورخ )97/10/12
قطع���ه زميني ح���دودا ً  1000مترمربع داخل بافت روس���تا جهت احداث
فرهنگي ،ورزشي (اس���تخر ،زمين فوتس���ال و )...خريداري نمايد.
مجتمع
توانند تا يك هفته پس از درج اين آگهي به اين دهياري
ش���رايط مي
واجدين
(شهرري ـ انتهاي كوی سيزده آبان) مراجعه نمايند.

گردد كه
بدينوسيله به حسن صبوري فرزند نور محمد ابالغ مي
دادخواستي به خواسته تنفيذ فسخ قرارداد خودرو به انضمام
هزينه دادرس���ي به طرفيت شما به اين شورا تقديم كه به
كالسه  973779ثبت و براي روز يكشنبه 1397/12/12
ساعت  10وقت رس���يدگي تعيين گرديده است .جهت
صورت تصميم
رسيدگي در اين ش���ورا حاضر در غير اين
مقتضي اخذ خواهد شد.
مهديه دهقان
مسئول دفتر شعبه يك شوراي حل اختالف بروات

گردد كه
بدينوس���يله به م�اه زر س�هولي فرزند احمد ابالغ مي
دادخواستي به خواسته تنفيذ فسخ قرارداد خودرو به انضمام
هزينه دادرس���ي به طرفيت شما به اين شورا تقديم كه به
كالسه  973808ثبت و براي روز يكشنبه 1397/12/12
س���اعت  9وقت رس���يدگي تعيين گرديده است جهت
رسيدگي در اين ش���ورا حاضر در غير اينصورت تصميم
مقتضي اخذ خواهد شد.
مهديه دهقان
مسئول دفتر شعبه يك شوراي حل اختالف بروات

گردد كه
اكبر ابالغ مي
بدينوسيله به عليرضا كاشاني فرزند علي
دادخواستي به خواسته تنفيذ فسخ قرارداد خودرو به انضمام
هزينه دادرس���ي به طرفيت شما به اين شورا تقديم كه به
كالسه  973768ثبت و براي روز يكشنبه 1397/12/12
ساعت  10:30وقت رسيدگي تعيين گرديده است .جهت
رسيدگي در اين ش���ورا حاضر در غير اينصورت تصميم
مقتضي اخذ خواهد شد.
مهديه دهقان
مسئول دفتر شعبه يك شوراي حل اختالف بروات

ش�ركت س�يمان فارس و خوزس�تان در نظر دارد يك دستگاه سواري
زانتيا مدل  1387مازاد بر نياز خود را از طريق مزايده به فروش برس���اند.
توانند از روز شنبه  97/12/4به مدت  5روز به آدرس خيابان
متقاضيان مي
دكتر بهش���تي خيابان پاكس���تان كوي چهارم پالك  4مراجعه و جهت
هماهنگي بيشتر با شماره تلفن  88522067تماس حاصل فرماييد.

پرونده كالس���ه 9709983904103248ش���عبه  1ش���وراي حل اختالف بروات
نهايي شماره 9709973904103607
تصميم
خواهان :خودروس���ازي مديران با وكالت آقاي رحيم درويش مال فرزند عليمحمد
نش���اني :اس���تان تهران ـ بلوار فردوس غرب بي���ن خ ورزي و پروانه پ 21ـ
به
كارون ـ طبقه 3ـ واحد19
ساختمان
ـ
زاده فرزند نصراله به نشاني :استان تهران ـ منطقه 2فرحزاد
خوانده:آقاي حسن تسلي
كوي صالحي ـ خ ذوالفقار ـ پ 67ط 1واحد جنوبي

پرونده كالس���ه 9709983904103569ش���عبه  1ش���وراي حل اختالف بروات
نهايي شماره 9709973904103716
تصميم
خواهان :خودروس���ازي مديران با وكالت آقاي رحيم درويش مال فرزند عليمحمد
نش���اني :اس���تان تهران ـ بلوار فردوس غرب ـ بين خ ورزي و پروانه ـ پ 21ـ
به
كارون ـ ط 3ـ واحد19
ساختمان
خوانده:آق���اي محم���د مهدي فتحي فرزند يداله به نش���اني :اس���تان  -همدان ـ
پيشاهنگي ـ بلوار شهيد خرمرودي ـ كوچه شفق ـ پالك24
ميدان

پرونده كالس���ه 9709983904103241ش���عبه  1ش���وراي حل اختالف بروات
نهايي شماره 9709973904103720
تصميم
خواهان :خودروس���ازي مديران با وكالت آقاي رحيم درويش مال فرزند عليمحمد
نش���اني :اس���تان تهران ـ بلوار فردوس غرب ـ بين خ ورزي و پروانه ـ پ 21ـ
به
كارون ـ ط 3ـ واحد19
ساختمان
خوانده:آقاي محمد عامر براهوئي فرزند احس���ان به نشاني :استان خراسان رضوي ـ
آباد ـ خيابان صدف ،4پ184
شهرستان مشهد ـ مشهد ـ منطقه 11ـ بلوار وكيل

پرونده كالس���ه 9709983904103566ش���عبه  1ش���وراي حل اختالف بروات
نهايي شماره 9709973904103710
تصميم
خواهان :خودروس���ازي مديران با وكالت آقاي رحيم درويش مال فرزند عليمحمد
نش���اني :اس���تان تهران ـ بلوار فردوس غرب ـ بين خ ورزي و پروانه ـ پ 21ـ
به
كارون ـ ط 3ـ واحد19
ساختمان
خوانده :خانم ماهتاب زندي دره غريب فرزند محمد به نش���اني :استان خوزستان ـ
شهرستان ايذه ـ شهرك شهيد شريعتي ـ خ امام ـ كوچه عدالت ـ پ5

پرونده كالس���ه 9709983904103574ش���عبه  1ش���وراي حل اختالف بروات
نهايي شماره 9709973904103714
تصميم
خواهان :خودروس���ازي مديران با وكالت آقاي رحيم درويش مال فرزند عليمحمد
نشاني :استان تهران شهرستان تهران ـ تهران ـ بلوار فردوس غرب ـ بين خ ورزي
به
كارون ـ ط 3ـ واحد19
و پروانه ـ پ 21ـ ساختمان
خوانده :آقاي منوچهر صرفهجو فرزند نورمحمد به نشاني :استان مازندران ـ شهرستانقائمشهرـ
شهر قائمشهر ـ بابل ـ فرهنگ شهر ـ كوچه پنجم ـ پالك 125ـ منزل شخصي

پرونده كالس���ه 9709983904103571ش���عبه  1ش���وراي حل اختالف بروات
نهايي شماره 9709973904103715
تصميم
خواهان :خودروس���ازي مديران با وكالت آقاي رحيم درويش مال فرزند عليمحمد
نش���اني :تهران ـ بلوار ف���ردوس غرب ـ بين خياب���ان ورزي و پروانه ـ پ 21ـ
به
كارون ـ ط 3ـ واحد19
ساختمان
خوانده :خانم زهرا جهانگيري فرزند داود به نشاني :استان البرز ـ شهر كرج ـ 45متري
گلشهر ـ خيابان پونه غربي ـ خيابان شايسته ـ 10متري دوم ـ مجتمع اميد ـ واحد8

پرونده كالس���ه  9709983904103253شعبه  1ش���وراي حل اختالف بروات
نهايي شماره 9709973904103603
تصميم
خواهان :خودروس���ازي مديران با وكالت آقاي رحيم درويش مال فرزند عليمحمد
نشاني :استان تهران ـ شهرستان تهران ـ تهران
به
خوان���ده :آقاي حس���ين عبادالله���ي ايرادموس���ي فرزند جعفر به نش���اني:
ـ شهرستان تهران ـ تهران ـ منطقه  15كيانشهر ـ خ سيامك جنوبي ـ
تهران
اس���تان
پنجم ـ پ  80ـ طبقه  1ـ واحد 1
بست
بن
نبش
ك

پرونده كالس���ه  9709983904102934شعبه  1ش���وراي حل اختالف بروات
نهايي شماره 9709973904103845
تصميم
خواهان :خودروس���ازي مديران با وكالت آقاي رحيم درويش مال فرزند عليمحمد
نش���اني :ته���ران ـبلوار ف���ردوس غرب بي���ن خ ورزي و پروان���ه ـ پ  21ـ
به
ـ ط  3ـ واحد 19
كارون
ساختمان
خوانده :خانم راحله مشهديعلي طهراني فرزند مصطفي به نشاني :تهران ـ منطقه 15
شوش شرقي ـ ك ش مسعود نشاطي ش مسعوديان ـ پ  61ـ طبقه 2

پرونده كالس���ه 9709983904103237ش���عبه  1ش���وراي حل اختالف بروات
نهايي شماره 9709973904103611
تصميم
خواهان :خودروس���ازي مديران با وكالت آقاي رحيم درويش مال فرزند عليمحمد
نشاني :استان تهران ـ شهرستان تهران ـ تهران ـ بلوار فردوس غرب بين خ ورزي
به
و پروانه پ 21ساختمان كارون ط 3واحد19
خوانده:آقاي مهدي چگيني فرزند صدراله به نشاني :استان تهران ـ شهرستان تهران ـ تهران ـ
منطقه 5ميدان ونك ـ خ سئول خ رشيد ياسمي ك مجتمع مسكوني زينبيه پ 11واحد125

پرونده كالس���ه 9709983904103255ش���عبه  1ش���وراي حل اختالف بروات
نهايي شماره 9709973904103604
تصميم
خواهان :خودروس���ازي مديران با وكالت آقاي رحيم درويش مال فرزند عليمحمد
نشاني :استان تهران ـ شهرستان تهران ـ تهران
به
اصغر به نشاني :استان تهران ـ
خوانده:آقاي محس���ن ش���ريفي عليائي فرزند علي
ـ
ياران
شهرستان تهران ـ تهران ـ منطقه 5ـ خ شهيد كبيري ـ خ چمران ـ ك مجتمع

پرونده كالس���ه  9709983904102883شعبه  1ش���وراي حل اختالف بروات
نهايي شماره 9709973904103375
تصميم
خواهان :خودروس���ازي مديران با وكالت آقاي رحيم درويش مال فرزند عليمحمد
نشاني :استان تهران ،شهرستان تهران ـ تهران ـ بلوار فردوس غرب بين خ ورزي
به
و پروانه ـ پ  21ساختمان كارون ـ ط  3ـ واحد 19
آبادـ
نجف
خوانده :خانم توران رزمنده فرزند حسن به نشاني استان اصفهان ـ شهرستان
منطقه  4علويجه ـ خ شهيد باهنر ـ ك جامي ـ پ 22
ها:
خواسته
1ـ الزام به فك پالك خودرو
2ـ تاييد فسخ قرارداد(مالي)
گردش���كار ـ خواهان دادخواستي به خواسته تنفيذ فسخ به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به
گردد
العاده تحت نظر است مالحظه مي
اين شورا و ثبت به كالسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق
اعضاي شورا نظريه مشورتي خود را كتباً اعالم داشته ،لذا با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي
گردد:
اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي
رأي قاضي شورا
در خصوص دادخواست شركت خودروس���ازي مديران به وكالت آقاي رحيم درويش موال به طرفيت خانم
توران رزمنده فرزند حسن به خواسته تنفيذ فسخ قرارداد شماره  1054020و الزام به فك پالك خودرو
الوكاله وكيل ،نظر به اوراق و محتويات پرونده و دادخواست تقديمي ،با
با احتساب هزينه دادرس���ي و حق
عنايت به بندهاي  6و  8قرارداد منعقده في ما بين طرفين( ش���ركت مديران خودرو و خوانده) با موضوعيت
خريد خودرو ،كه مقيد گرديده اس���ت چنانچه هر ي���ك از چكهاي خريدار تحت هر عنوان به صدور گواهي
عدم پرداخت منتهي گردد اين قرارداد به خودي خود منفس���خ است و با توجه به گواهي صادره از بانك دي
باشد و
به شماره  531903كه صراحتاً مبين برگشت چكهاي موضوع قرارداد به جهت كسري موجودي مي
رغم اخطارهاي متعدد شركت،
همچنين مطالبات ش���ركت از سوي خوانده منتهي به وصول نگرديده و علي
حاضر به ايفاي تعهدات خود نشده است ،لذا شورا با توجه به محتويات پرونده و داليل ابرازي از ناحيه وكيل
رغم ابالغ در جلس���ه رسيدگي حضور
خواهان با احراز رابطه قراردادي في ما بين طرفين و اينكه خوانده علي
اي نيز در جهت بي حقي خواهان به ش���ورا ارائه ننموده و مستندات خواهان مصون
نيافته و هيچ گونه اليحه
از ايراد تعرض باقي مانده اس���ت لذا ش���ورا مس���تندا ً به مواد  10و  221 ،219و  444از قانون مدني و مواد
 515 ،198و  519قانون آيين دادرس���ي مدني ضمن صدور حكم بر تاييد فسخ قرارداد شماره 1054020
درخصوص يك دستگاه خودروي ام وي ام به ش���ماره انتظامي ايران 43ـ275م 98رأي بر الزام خوانده به
الوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني صادر و اعالم
فك پالك موصوف به خواهان و كليه خسارات دادرسي و حق
دارد رأي صادره غيابي و ظرف مهلت  20روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در همين شورا و سپس  20روز
مي
باشد.
بعد قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه عمومي محل مي
عبداهلل مهرعلي تبار  -قاضي شعبه يك شوراي حل اختالف بروات

پرونده كالس���ه  9709983904103438شعبه  1ش���وراي حل اختالف بروات
نهايي شماره 9709973904103633
تصميم
خواهان :خودروس���ازي مديران با وكالت آقاي رحيم درويش مال فرزند عليمحمد
نشاني :استان تهران ـ شهرستان تهران ـ تهران
به
خوانده :آقاي حميدرضا ش���اه نظري درچه فرزند حيدر به نشاني :استان اصفهان،
ـ
ش���هر ـ درچه ـ خ امام روبروي بانك سپه ـ ك شهيد رسولي
شهرس���تان خميني
پ 31

ها:
خواسته
1ـ الزام به فك پالك خودرو
2ـ تاييد فسخ قرارداد(مالي)
3ـ مطالبه خسارات دادرسي
گردش���كار ـ خواهان دادخواستي به خواسته تنفيذ فسخ به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به
گردد
العاده تحت نظر است مالحظه مي
اين شورا و ثبت به كالسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق
اعضاي شورا نظريه مشورتي خود را كتباً اعالم داشته ،لذا با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي
گردد:
اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي
رأي قاضي شورا
در خصوص دادخواست شركت خودروس���ازي مديران به وكالت آقاي رحيم درويش موال به طرفيت آقاي
حميدرضا ش�اه نظ�ري درچه فرزند حيدر به خواس���ته تنفيذ قرارداد شماره  1053911و الزام به فك
الوكاله وكيل ،نظر به اوراق و محتويات پرونده و دادخواست
پالك خودرو با احتس���اب هزينه دادرسي و حق
تقديمي ،با عنايت به بندهاي  6و  8قرارداد منعقده في ما بين طرفين( ش���ركت مديران خودرو و خوانده) با
موضوعيت خريد خودرو ،كه مقيد گرديده است چنانچه هر يك از چكهاي خريدار تحت هر عنوان به صدور
گواهي عدم پرداخت منتهي گردد اين قرارداد به خودي خود منفسخ است و با توجه به گواهي صادره از بانك
صادرات به ش���ماره  272859كه صراحتاً مبين برگشت چكهاي موضوع قرارداد به جهت كسري موجودي
رغم اخطارهاي متعدد
باشد و همچنين مطالبات شركت از سوي خوانده منتهي به وصول نگرديده و علي
مي
شركت ،حاضر به ايفاي تعهدات خود نشده است ،لذا شورا با توجه به محتويات پرونده و داليل ابرازي از ناحيه
رغم ابالغ در جلس���ه رسيدگي
وكيل خواهان با احراز رابطه قراردادي في ما بين طرفين و اينكه خوانده علي
اي نيز در جهت بي حقي خواهان به ش���ورا ارائه ننموده و مستندات خواهان
حضور نيافته و هيچ گونه اليحه
مصون از ايراد تعرض باقي مانده است لذا شورا مستندا ً به مواد  10و  221 ،219و  444از قانون مدني و مواد
 515 ،198و  519قانون آيين دادرس���ي مدني ضمن صدور حكم بر تاييد فسخ قرارداد شماره 1053911
در خصوص يك دس���تگاه خودروي ام وي ام به شماره انتظامي ايران 43ـ939ن 66رأي بر الزام خوانده به
الوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني صادر و اعالم
فك پالك موصوف به خواهان و كليه خسارات دادرسي و حق
دارد رأي صادره غيابي و ظرف مهلت  20روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در همين شورا و سپس  20روز
مي
باشد.
بعد قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه عمومي محل مي
عبداهلل مهرعلي تبار  -قاضي شعبه يك شوراي حل اختالف بروات

آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت توسعه ساختمانی جام ملت سهامی خاص
به شماره ثبت  457764و شناسهملی 14004251278
العاده مورخ 1397/10/16
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :نشانی محل تصفیه به :تهران -خیابان قائم مقام فراهانی
– روبروی تهران کلینیک – کوچه چهارم – پالک -14طبقه پنجم غربی -کد پس���تی
 1586833833تغییر یافت.وماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()367046

آگهی تغییرات شرکت ویدا طرح ایرانیان سهامی خاص
به شماره ثبت  428433و شناسهملی 10320813467
مدیره مورخ  1397/04/20تصمیمات
به استناد صورتجلس����ه هیئت
ملی 0041206983
ذیل اتخاذ شد  :مهنا معتضد منجمی به شماره
ملی
به سمت رئیس هیات مدیره محسن میر علی قره گوزلو به شماره
مدیره و مدیر عامل
 0051525224به س����مت نایب رئی����س هیئت
ملی  0077582233به سمت
آقای س����ید علیرضا عظیمی به شماره
مدی����ره انتخاب گردیدند .کلیه اس����ناد و اوراق بهادار و
عضو هیئت
آور شرکت از قبیل چک  ،سفته بروات  ،قراردادها و عقود اسالمی
تعهد
مدیره همراه با مهر شرکت
با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضائ هیئت
معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
()367042

آگهی تغییرمحل شرکت پارسیان پیشرو راسپینا با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  5918و شناسهملی 14006531002
- :
العاده مورخ  1397/10/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
مرکز اصلی شرکت به شهریار شهرس���تان مالرد  ،بخش صفادشت  ،شهر صفادشت ،صفادشت، .
بلوار امام خمینی  ،خیابان ولیعصر  ،پالک  ، 6.2طبقه همکف کد پس���تی  .3164375339تغییر
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت ش�رکتها وموسسات غیرتجاری شهرستانهای
اس�تان تهران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
تهران مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهریار ()366901

آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی آسا قدر سهامی خاص
به شماره ثبت  110621و شناسهملی 10101543475
العاده مورخ  1397/06/10تصمیمات ذیل
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
اتخاذ شد  :ترازنامه و حساب س���ود و زیان سال مالی منتهی به  96/12/29تصویب شد .موسسه
ملی  10100621378بعنوان بازرس اصلی و
حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناس���ه
البدل بمدت یکسال
ملی  0042395321بعنوان بازرس علی
آقای مجید صراف زادگان به شماره
های شرکت انتخاب شد.
انتخاب گردیدند .روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت نشر آگهی
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()367050

تاسیس شرکت سهامی خاص کارگزاری رسمی بیمه چتر گردشگری
درتاریخ  1397/11/06به شماره ثبت 536894
به شناسهملی  14008105143ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع فعالیت :موضوع فعالیت ش���رکت منحصرا عبارت اس���ت از  - :دریافت
اطالعات الزم از متقاضی خدمات بیمه و ارایه مشاوره به وی در خصوص نرخ و
شرایط خدمات بیمه مورد تقاضا و نحوه دریافت خسارت احتمالی - .تکمیل فرم
پیشنهاد بیمه و امضای آن به نمایندگی از طرف متقاضی خدمات بیمه - .اخذ
پوشش بیمه مناسب و الحاقیه از مؤسس���ات بیمه حسب مورد برای متقاضی
هایی که با
نامه
های خس���ارت بیمه
گذار - .پیگیری پرونده
خدمات بیمه یا بیمه
کد همان کارگزار بیمه صادر ش���دهاست ،شامل اعالم خسارت و اخذ رسید آن،
تحویل مدارک و مستندات الزم برای تشکیل پرونده خسارت به مؤسسه بیمه و
مذاکره با مؤسسه بیمه در خصوص خسارت به نمایندگی از بیمه گذار .تبصره-
های موضوع بندهای  2و  4این ماده مش���روط به داش���تن اجازه
انجام فعالیت
نامه
گذار است .این اجازه
نامه کتبی رس���می از متقاضی خدمات بیمه یا بیمه
باید طبق نمونه ابالغی بیمه مرکزی تنظیم گ���ردد .طبق مجوز بیمه مرکزی
به ش���ماره  97/602/90942مورخ  1397/10/11و شماره 97/602/62832
مورخ  1397/07/24م���دت فعالیت  :از تاریخ ثبت به م���دت نامحدود مرکز
اصلی  :اس���تان تهران  ،شهرس���تان تهران  ،بخش مرکزی  ،شهر تهران ،ونک ،
بزرگراه کردس���تان  ،بن بس���ت توفیق  ،پالک  ، 2طبقه چهارم  ،واحد جنوبی
کدپستی  1435874389س���رمایه ش���خصیت حقوقی عبارت است از مبلغ
 10000000000ریال نقدی منقسم به  10000000سهم  1000ریالی تعداد
 10000000سهم آن با نام عادی مبلغ  5000000000ریال توسط موسسین
طی گواهی بانکی شماره  97/79441مورخ  1397/10/11نزد بانک گردشگری
شعبه مرکزی با کد  110پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام
ملی
مدیره آقای جواد حس���ین زاده فسقندیس به شماره
می باشد اعضا هیئت
0046604758و به س���مت مدیرعامل به مدت  2س���ال آقای مهرداد ریاحی
مدیره به مدت  2سال و
ملی 0056943768و به س���مت عضو هیئت
به شماره
مدیره به مدت  2س���ال آقای اشکان پیکارجو به
به س���مت نایب رئیس هیئت
مدیره به مدت  2سال آقای
ملی 0074721267و به س���مت عضو هیئت
شماره
مدیره به
ملی 0531995623و به سمت عضو هیئت
حسن گوهرجو به ش���ماره
:
مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا
مدت  2سال و به سمت رئیس هیئت
مدیره و یا
کلیه اس���ناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت
مدیره مجتمعاً با مهر ش���رکت معتبر
در غیاب مدیرعامل  2نفر از اعضای هیئت
های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل هریک
خواهد بود و سایر نامه
باش���د .اختیارات مدیر
مدیره به همراه مهر ش���رکت معتبر می
از اعضای هیئت
ملی
عامل  :طبق اساسنامه بازرسان حسابرسی وخدمات مدیریت راده به شناسه
البدل به مدت یک سال مالی آزمون
 10100549382به س���مت بازرس علی
ملی  10861687625به سمت بازرس اصلی
پرداز ایران مش���هود به شناس���ه
های
به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتش���ار اطالعات جهت درج آگهی
ش���رکت تعیین گردید .بموجب مجوز شماره  97/54097مورخ 1397/06/14
بانک گردشگری تاسیس گردید .بموجب مجوز شماره  97/602/62832مورخ
 1397/07/24بیمه مرکزی جمهوری اسالمی تاسیس گردید.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()367047

آگهی تغییرات موسسه بین المللی سنگ بنای حقوق احداث
به شماره ثبت  37161و شناسهملی 14005371021
العاده مورخ  1397/10/19تصمیمات
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق
ملی  ، 0061342394محمد امین نجفی
ذیل اتخاذ شد  :آقایان حمید سادات هندی بش���ماره
ملی  0011552247و علی قره داغلی
ملی  ، 0079656651امیر احمدی مطلق بشماره
بشماره
ملی  ، 1381132480جواد حداد
ملی  ، 0058859748حمید حسین زاده بش���ماره
بش���ماره
ملی  0068690312به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند.
بشماره
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()367048

ها:
خواسته
1ـ مطالبه خسارات دادرسي
2ـ تاييد فسخ قرارداد (مالي)
3ـ الزام به فك پالك خودرو
گردش���كار ـ خواهان دادخواستي به خواسته تنفيذ فسخ به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به
گردد
العاده تحت نظر است مالحظه مي
اين شورا و ثبت به كالسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق
اعضاي شورا نظريه مشورتي خود را كتباً اعالم داشته ،لذا با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي
گردد:
اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي
رأي قاضي شورا
درخصوص دادخواست شركت خودروس���ازي مديران به وكالت آقاي رحيم درويش موال به طرفيت آقاي
حس�ن تس�ليزاده فرزند نصراله به خواسته تنفيذ فس���خ قرارداد شماره  1032140و الزام به فك پالك
الوكاله وكيل ،نظر به اوراق و محتويات پرونده و دادخواس���ت
خودرو با احتس���اب هزينه دادرس���ي و حق
مابين طرفين (ش���ركت مديران خودرو و خوانده) با
تقديمي ،با عنايت به بندهاي  6و 8قرارداد منعقده في
موضوعيت خريد خودرو ،كه مقيد گرديده اس���ت چنانچه هر ي���ك از چكهاي خريدار تحت هر عنوان به
صدور گواهي عدم پرداخت منتهي گردد اين قرارداد به خودي خود منفس���خ اس���ت و با توجه به گواهي
صادره از بانك صادرات به ش���ماره  02020760كه صراحتاً مبين برگشت چكهاي موضوع قرارداد به جهت
رغم
باشد و همچنين مطالبات شركت از سوي خوانده منتهي به وصول نگرديده و علي
كسري موجودي مي
اخطارهاي متعدد ش���ركت ،حاضر به ايفاي تعهدات خود نشده است ،لذا شورا با توجه به محتويات پرونده و
رغم ابالغ
مابين طرفين و اينكه خوانده علي
داليل ابرازي از ناحيه وكيل خواهان با احراز رابطه قراردادي في
حقي خواهان به شورا ارائه ننموده و
اي نيز در جهت بي
گونه اليحه
در جلس���ه رسيدگي حضور نيافته و هيچ
مس���تندات خواهان مصون از ايراد تعرض باقي مانده است ،لذا شورا مستندا ً به مواد  10و  221 ،219و 444
از قانون مدني و مواد  515 ،198و  519قانون آيين دادرس���ي مدني ضمن صدور حكم بر تاييد فسخ قرارداد
شماره  1032140درخصوص يك دستگاه خودروي ام وي ام به شماره انتظامي ايران 99ـ738ص 66رأي
الوكاله وكيل طبق تعرفه
بر الزام خوانده به فك پالك موصوف به خواهان و كليه خس���ارات دادرسي و حق
دارد رأي صادره غيابي و ظرف مهلت  20روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در همين
قانون���ي صادر و اعالم مي
باشد.
شورا و سپس  20روز بعد قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه عمومي محل مي
عبداهلل مهرعلي تبار  -قاضي شعبه يك شوراي حل اختالف بروات

ها:
خواسته
1ـ تاييد فسخ قرارداد (مالي)
2ـ مطالبه خسارات دادرسي
3ـ الزام به فك پالك خودرو
گردش���كار ـ خواهان دادخواستي به خواسته تنفيذ فسخ به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به
گردد
العاده تحت نظر است مالحظه مي
اين شورا و ثبت به كالسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق
اعضاي شورا نظريه مشورتي خود را كتباً اعالم داشته ،لذا با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي
گردد:
اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي
رأي قاضي شورا
درخصوص دادخواست شركت خودروس���ازي مديران به وكالت آقاي رحيم درويش موال به طرفيت آقاي
منوچه�ر صرفهجو فرزند نورمحمد به خواس���ته تنفيذ فسخ قرارداد ش���ماره  1089795و الزام به فك
الوكاله وكيل ،نظر به اوراق و محتويات پرونده و دادخواست
پالك خودرو با احتس���اب هزينه دادرسي و حق
مابين طرفين (ش���ركت مديران خودرو و خوانده) با
تقديمي ،با عنايت به بندهاي  6و 8قرارداد منعقده في
موضوعيت خريد خودرو ،كه مقيد گرديده اس���ت چنانچه هر ي���ك از چكهاي خريدار تحت هر عنوان به
صدور گواهي عدم پرداخت منتهي گردد اين قرارداد به خودي خود منفس���خ اس���ت و با توجه به گواهي
صادره از بانك دي به ش���ماره  9406/315561كه صراحتاً مبين برگشت چكهاي موضوع قرارداد به جهت
رغم
باشد و همچنين مطالبات شركت از سوي خوانده منتهي به وصول نگرديده و علي
كسري موجودي مي
اخطارهاي متعدد ش���ركت ،حاضر به ايفاي تعهدات خود نشده است ،لذا شورا با توجه به محتويات پرونده و
رغم ابالغ
مابين طرفين و اينكه خوانده علي
داليل ابرازي از ناحيه وكيل خواهان با احراز رابطه قراردادي في
حقي خواهان به شورا ارائه ننموده و
اي نيز در جهت بي
گونه اليحه
در جلس���ه رسيدگي حضور نيافته و هيچ
مس���تندات خواهان مصون از ايراد تعرض باقي مانده است .لذا شورا مستندا ً به مواد  10و  221 ،219و 444
از قانون مدني و مواد  515 ،198و  519قانون آيين دادرس���ي مدني ضمن صدور حكم بر تاييد فسخ قرارداد
ش���ماره  1089795درخصوص يك دستگاه خودروي ام وي ام به شماره انتظامي ايران 82ـ828ن 28رأي
الوكاله وكيل طبق تعرفه
بر الزام خوانده به فك پالك موصوف به خواهان و كليه خس���ارات دادرسي و حق
دارد رأي صادره غيابي و ظرف مهلت  20روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در همين
قانون���ي صادر و اعالم مي
باشد.
شورا و سپس  20روز بعد قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه عمومي محل مي
عبداهلل مهرعلي تبار  -قاضي شعبه يك شوراي حل اختالف بروات

ها:
خواسته
1ـ تاييد فسخ قرارداد (مالي)
2ـ الزام به فك پالك خودرو
3ـ مطالبه خسارات دادرسي
گردش���كار ـ خواهان دادخواستي به خواسته تنفيذ فسخ به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به
گردد
العاده تحت نظر است مالحظه مي
اين شورا و ثبت به كالسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق
اعضاي شورا نظريه مشورتي خود را كتباً اعالم داشته ،لذا با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي
گردد:
اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي
رأي قاضي شورا
درخصوص دادخواست شركت خودروس���ازي مديران به وكالت آقاي رحيم درويش موال به طرفيت آقاي
مهدي چگيني فرزند صدراله به خواس���ته تنفيذ فسخ قرارداد ش���ماره  1075519و الزام به فك پالك
الوكاله وكيل ،نظر به اوراق و محتويات پرونده و دادخواس���ت
خودرو با احتس���اب هزينه دادرس���ي و حق
مابين طرفين (ش���ركت مديران خودرو و خوانده) با
تقديمي ،با عنايت به بندهاي  6و 8قرارداد منعقده في
موضوعيت خريد خودرو ،كه مقيد گرديده اس���ت چنانچه هر ي���ك از چكهاي خريدار تحت هر عنوان به
صدور گواهي عدم پرداخت منتهي گردد اين قرارداد به خودي خود منفسخ است و با توجه به گواهي صادره
از بانك صادرات به ش���ماره  9404/757579كه صراحتاً مبين برگشت چكهاي موضوع قرارداد به جهت
رغم
باشد و همچنين مطالبات شركت از سوي خوانده منتهي به وصول نگرديده و علي
كسري موجودي مي
اخطارهاي متعدد ش���ركت ،حاضر به ايفاي تعهدات خود نشده است ،لذا شورا با توجه به محتويات پرونده و
رغم ابالغ
مابين طرفين و اينكه خوانده علي
داليل ابرازي از ناحيه وكيل خواهان با احراز رابطه قراردادي في
حقي خواهان به شورا ارائه ننموده و
اي نيز در جهت بي
گونه اليحه
در جلس���ه رسيدگي حضور نيافته و هيچ
ً
مس���تندات خواهان مصون از ايراد تعرض باقي مانده است .لذا شورا مستندا به مواد  10و  221 ،219و 444
از قانون مدني و مواد  515 ،198و  519قانون آيين دادرس���ي مدني ضمن صدور حكم بر تاييد فسخ قرارداد
ش���ماره  1075519درخصوص يك دستگاه خودروي ام وي ام به شماره انتظامي ايران 11ـ474ق 74رأي
الوكاله وكيل طبق تعرفه
بر الزام خوانده به فك پالك موصوف به خواهان و كليه خس���ارات دادرسي و حق
دارد .رأي صادره غيابي و ظرف مهلت  20روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در همين
قانوني صادر و اعالم مي
باشد.
شورا و سپس  20روز بعد قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه عمومي محل مي
عبداهلل مهرعلي تبار  -قاضي شعبه يك شوراي حل اختالف بروات

ها:
خواسته
1ـ الزام به فك پالك خودرو
2ـ تاييد فسخ قرارداد (مالي)
3ـ مطالبه خسارات دادرسي
گردش���كار ـ خواهان دادخواستي به خواسته تنفيذ فسخ به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به
گردد
العاده تحت نظر است مالحظه مي
اين شورا و ثبت به كالسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق
اعضاي شورا نظريه مشورتي خود را كتباً اعالم داشته ،لذا با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي
گردد:
اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي
رأي قاضي شورا
درخصوص دادخواست شركت خودروس���ازي مديران به وكالت آقاي رحيم درويش موال به طرفيت آقاي
محمدمهدي فتحي فرزند يداله به خواس���ته تنفيذ فسخ قرارداد شماره  1040791و الزام به فك پالك
الوكاله وكيل ،نظر به اوراق و محتويات پرونده و دادخواس���ت
خودرو با احتس���اب هزينه دادرس���ي و حق
مابين طرفين (ش���ركت مديران خودرو و خوانده) با
تقديمي ،با عنايت به بندهاي  6و 8قرارداد منعقده في
موضوعيت خريد خودرو ،كه مقيد گرديده اس���ت چنانچه هر ي���ك از چكهاي خريدار تحت هر عنوان به
صدور گواهي عدم پرداخت منتهي گردد اين قرارداد به خودي خود منفس���خ اس���ت و با توجه به گواهي
صادره از بانك صادرات به شماره  261/952490كه صراحتاً مبين برگشت چكهاي موضوع قرارداد به جهت
رغم
باشد و همچنين مطالبات شركت از سوي خوانده منتهي به وصول نگرديده و علي
كسري موجودي مي
اخطارهاي متعدد ش���ركت ،حاضر به ايفاي تعهدات خود نشده است ،لذا شورا با توجه به محتويات پرونده و
رغم ابالغ
مابين طرفين و اينكه خوانده علي
داليل ابرازي از ناحيه وكيل خواهان با احراز رابطه قراردادي في
حقي خواهان به شورا ارائه ننموده و
اي نيز در جهت بي
گونه اليحه
در جلس���ه رسيدگي حضور نيافته و هيچ
مس���تندات خواهان مصون از ايراد تعرض باقي مانده است .لذا شورا مستندا ً به مواد  10و  221 ،219و 444
از قانون مدني و مواد  515 ،198و  519قانون آيين دادرس���ي مدني ضمن صدور حكم بر تاييد فسخ قرارداد
ام به شماره انتظامي ايران 18ـ536د 86رأي بر
وي
شماره  1040791درخصوص يك دستگاه خودروي ام
الوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني
الزام خوانده به فك پالك موصوف به خواهان و كليه خسارات دادرسي و حق
دارد رأي صادره غيابي و ظرف مهلت  20روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در همين ش���ورا
صادر و اعالم مي
باشد.
و سپس  20روز بعد قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه عمومي محل مي
عبداهلل مهرعلي تبار  -قاضي شعبه يك شوراي حل اختالف بروات

ها:
خواسته
1ـ الزام به فك پالك خودرو
2ـ مطالبه خسارات دادرسي
3ـ تاييد فسخ قرارداد (مالي)
گردش���كار ـ خواهان دادخواستي به خواسته تنفيذ فسخ به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به
گردد
العاده تحت نظر است مالحظه مي
اين شورا و ثبت به كالسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق
اعضاي شورا نظريه مشورتي خود را كتباً اعالم داشته ،لذا با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي
گردد:
اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي
رأي قاضي شورا
درخصوص دادخواست شركت خودروس���ازي مديران به وكالت آقاي رحيم درويش موال به طرفيت خانم
زهرا جهانگيري فرزند داود به خواسته تنفيذ فسخ قرارداد شماره  1067187و الزام به فك پالك خودرو
الوكاله وكيل ،نظر به اوراق و محتويات پرونده و دادخواست تقديمي ،با
با احتساب هزينه دادرس���ي و حق
مابين طرفين (ش���ركت مديران خودرو و خوانده) با موضوعيت
عنايت به بندهاي  6و 8قرارداد منعقده في
خريد خودرو ،كه مقيد گرديده اس���ت چنانچه هر يك از چكهاي خريدار تحت هر عنوان به صدور گواهي
عدم پرداخت منتهي گردد اين قرارداد به خودي خود منفس���خ است و با توجه به گواهي صادره از بانك دي
باشد
به شماره 23420748كه صراحتاً مبين برگشت چكهاي موضوع قرارداد به جهت كسري موجودي مي
رغم اخطارهاي متعدد شركت،
و همچنين مطالبات شركت از سوي خوانده منتهي به وصول نگرديده و علي
حاضر به ايفاي تعهدات خود نشده است ،لذا شورا با توجه به محتويات پرونده و داليل ابرازي از ناحيه وكيل
رغم ابالغ در جلس���ه رسيدگي حضور
مابين طرفين و اينكه خوانده علي
خواهان با احراز رابطه قراردادي في
حقي خواهان به ش���ورا ارائه ننموده و مستندات خواهان مصون
اي نيز در جهت بي
گونه اليحه
نيافته و هيچ
از ايراد تعرض باقي مانده است .لذا شورا مستندا ً به مواد  10و  221 ،219و  444از قانون مدني و مواد ،198
 515و  519قانون آيين دادرسي مدني ضمن صدور حكم بر تاييد فسخ قرارداد شماره 1067187درخصوص
يك دس���تگاه خودروي ام وي ام به ش���ماره انتظامي ايران 99ـ815و 42رأي بر الزام خوانده به فك پالك
دارد
الوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني صادر و اعالم مي
موصوف به خواهان و كليه خس���ارات دادرسي و حق
رأي صادره غيابي و ظرف مهلت  20روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در همين شورا و سپس  20روز بعد قابل
باشد.
تجديد نظر خواهي در دادگاه عمومي محل مي
عبداهلل مهرعلي تبار  -قاضي شعبه يك شوراي حل اختالف بروات
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ها:
خواسته
1ـ الزام به فك پالك خودرو
2ـ تاييد فسخ قرارداد (مالي)
3ـ مطالبه خسارات دادرسي
گردش���كار ـ خواهان دادخواستي به خواسته تنفيذ فسخ به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به
گردد
العاده تحت نظر است مالحظه مي
اين شورا و ثبت به كالسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق
اعضاي شورا نظريه مشورتي خود را كتباً اعالم داشته ،لذا با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي
گردد:
اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي
رأي قاضي شورا
درخصوص دادخواست شركت خودروس���ازي مديران به وكالت آقاي رحيم درويش موال به طرفيت آقاي
اصغر به خواسته تنفيذ فسخ قرارداد شماره  1025981و الزام به فك
محس�ن ش�ريفي عليائي فرزند علي
الوكاله وكيل ،نظر به اوراق و محتويات پرونده و دادخواست
پالك خودرو با احتس���اب هزينه دادرسي و حق
مابين طرفين (ش���ركت مديران خودرو و خوانده) با
تقديمي ،با عنايت به بندهاي  6و 8قرارداد منعقده في
موضوعيت خريد خودرو ،كه مقيد گرديده اس���ت چنانچه هر ي���ك از چكهاي خريدار تحت هر عنوان به
صدور گواهي عدم پرداخت منتهي گردد اين قرارداد به خودي خود منفس���خ اس���ت و با توجه به گواهي
صادره از بانك صادرات به ش���ماره  140172كه صراحتاً مبين برگش���ت چكهاي موضوع قرارداد به جهت
رغم
باشد و همچنين مطالبات شركت از سوي خوانده منتهي به وصول نگرديده و علي
كسري موجودي مي
اخطارهاي متعدد ش���ركت ،حاضر به ايفاي تعهدات خود نشده است ،لذا شورا با توجه به محتويات پرونده و
رغم ابالغ
مابين طرفين و اينكه خوانده علي
داليل ابرازي از ناحيه وكيل خواهان با احراز رابطه قراردادي في
حقي خواهان به شورا ارائه ننموده و
اي نيز در جهت بي
گونه اليحه
در جلس���ه رسيدگي حضور نيافته و هيچ
ً
مس���تندات خواهان مصون از ايراد تعرض باقي مانده است .لذا شورا مستندا به مواد  10و  221 ،219و 444
از قانون مدني و مواد  515 ،198و  519قانون آيين دادرس���ي مدني ضمن صدور حكم بر تاييد فسخ قرارداد
ش���ماره  1025981درخصوص يك دستگاه خودروي ام وي ام به شماره انتظامي ايران 99ـ958د 93رأي
الوكاله وكيل طبق تعرفه
بر الزام خوانده به فك پالك موصوف به خواهان و كليه خس���ارات دادرسي و حق
دارد .رأي صادره غيابي و ظرف مهلت  20روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در همين
قانوني صادر و اعالم مي
باشد.
شورا و سپس  20روز بعد قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه عمومي محل مي
عبداهلل مهرعلي تبار  -قاضي شعبه يك شوراي حل اختالف بروات

آگهی تغییرات
شرکت طراحی مهندسی آسا قدر سهامی خاص
به شماره ثبت  110621و شناسهملی 10101543475
العاده مورخ 1397/06/15
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :سرمایه شرکت از مبلغ 3200000000
ریال به مبلغ  10000000000ریال منقس���م به  100000سهم
100000ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین
گردیده افزایش یافته و مبلغ  6800000000ریال بموجب گواهی
شماره  72/1/2528/110مورخ  1397/10/22بانک صادرات ایران
شعبه بلوار ناهید پرداخت گردیده است  .ماده مربوطه در اساسنامه
به ش���رح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ
فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()367051

آگهی تغییرات
شرکت ویدا طرح ایرانیان سهامی خاص
به شماره ثبت  428433و شناسهملی 10320813467
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/20
مدیره برای مدت دوسال انتخاب
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :اعضای هیئت
ملی
به قرار ذیل انتخاب گردیدند :محس���ن میر علی قره گوزلو به ش���ماره
ملی 0041206983
 0051525224مهن���ا معتضد منجمی به ش���ماره
ملی  0077582233آق���ای علیرضا
علیرضا عظیمی به ش���ماره
س���ید
ملی  2181162212به سمت بازرس اصلی و
جهانبخش رستمی به شماره
ملی 0451309049به سمت بازرس
آقای علیرضا حاجی قاسمی به شماره
البدل برای مدت یک س���ال مالی انتخاب شدند  .روزنامه کثیراالنتشار
علی
های شرکت انتخاب شد .ترازنامه و حساب سود و
اطالعات جهت نشر آگهی
زیان شرکت منتهی به  1396/12/29تصویب شد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
()367044

آگهی تغییرات شرکت بهینه تکنیک سهامی خاص
به شماره ثبت  84581و شناسهملی 10101290670
مدیره مورخ  1397/07/21تصمیمات
به استناد صورتجلسه هیئت
ملی 4321886473
ذیل اتخاذ شد  :محمدحسن عاصفی با شماره
مدیره  ،احم���د محمدی با
به س���مت مدیر عامل و عض���و هیئت
مدیره و عباس
ملی  5659480225به س���مت رئیس هیئت
شماره
ملی  0938365061به سمت نایب رئیس
ساداتیان مقدم با شماره
مدیره تعیین گردیدند  .کلیه اس���ناد و اوراق بهادار و تعهدآور
هیئت
شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،برات  ،قراردادها و عقود با امضای یک
مدیره به تنهایی همراه با مهر ش���رکت و اوراق
نفر از اعضای هیئت
مدیره به تنهایی
عادی و اداری با امضای یک نف���ر از اعضای هیئت
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()367049

آگهیتغییرات
موسسهانجمنسازندگانتجهیزاتصنعتیایران
بهشمارهثبت 31527وشناسهملی10320867839
العاده مورخ  1397/05/14و به استناد
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
مجوز شماره  /43 / 10549ص مورخ  1397/09/17اتاق بازرگانی صنایع معادن و
کشاورزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد :تغییر ماده  6بند  19بشرح ذیل .1 :بند
.19ارزیابی توانمندیهای فنی مدیریتی و اجرای رتبه بندی ش���رکتهای مرتبط با
فعالیت انجمن هدایت پروژه ها بسمت اعضاء در زمینه ساخت تجهیزات و پیشنهاد
به کارفرمایان تغییر ماده  7بند الف بشرح ذیل  2:ماده  . 7انجمن دارای سه نوع عضو
خواهد بود .عضو اصلی – عضو وابسته – عضو افتخاری الف.کلیه شرکتها وموسسات
شاغلدرفعالیتهایموضوعماده()1ایناساسنامهکهواجدشرایطالزمطبقضوابط
مندرج در آئین نامه داخلی انجمن باشند می توانند در این انجمن عضو شوند که از
این پس در این اساسنامه به آنان “عضو اصلی” اطالق خواهد شد و نماینده رسمی
آنها در مجامع حق رای دارند.3 .درکلیه مفاد اساس���نامه کلمه “عضو پیوسته “ به
“ تغییر می یابد تغییر ماده 7بند ب بشرح ذیل .4:ب – اشخاص حقوقی
عضو اصلی
“
که خصوصیات مذکور برای عضویت اصلی را نداش���ته باشند ولی برای رسیدن به
مدیره موثر تشخیص داده میشوند میتوانند به عنوان
اهداف انجمن طبق نظر هیئت
عضو وابسته انتخاب شوند .ماده  9بند  4بشرح ذیل تغییر یافت  .5بند 4-انجمن می
تواند از هدایا عطایا وقف قبول وصیت و کمکهای نقدی و غیر نقدی اعضاء یا اشخاص
ثالث برخوردار گردیده و چنانچه ضرورت اقتضا نماید با تصویب هیات مدیره حق
تحصیل اعتبار و اخذ وام از بانکها وموسس���ات اعتباری با شرکتها و اشخاص عضو
مدیره
را دارد .ماده  14بش���رح ذیل تغییر یافت  .6ماده  -14هیات مدیره هیئت
مس���ئول اداره امور انجمن و حفظ حقوق و منافع اعضاء میباش���د ومرکب از
البدل اس���ت که توسط مجمع عمومی عادی با رای
 7عضو اصلی و 2عضو علی
مخفی وبرای مدت سه سال انتخاب می شوند .ماده 15بند د بشرح ذیل تغییر
یافت  .7ماده  15-ش���رایط عضویت در هیات مدیره  :الف – دارا بودن تابعیت
ایرانی ب -داشتن حسن ش���هرت ج – متدین به یکی از ادیان رسمی کشور
مدیره ش���رکتهای عضو با بیش از  5سال سابقه
د -مدیرعامل و یا عضو هیئت
کار مرتبط با صنعت ساخت تجهیزات هـ – از هر شرکت عضو بیش از یک نفر
البدلانتخابشوداعضاییکه
مدیرهویابازرسقانونیوعلی
تواننددرهیئت
نمی
های حرفه ای تخصصی عضویت دارند حق شرکت
مدیره سایر انجمن
در هیئت
مدیره انجمن را نخواهد داشت .در اساسنامه اصالح گردیدند.
درانتخابات هیئت
سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران()367054

آگهی تغییرات
موسسه انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران
به شماره ثبت  31527و شناسهملی 10320867839
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ
 1397/05/14و به استناد مجوز ش���ماره  /43 / 10549ص مورخ
 1397/09/17ات���اق بازرگانی صنایع معادن و کش���اورزی ایران
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د  :ترازنامه و حس���اب سود و زیان سال
مالی منتهی به پایان  1396به تصویب رسید  .روزنامه کثیراالنتشار
های ش���رکت تعیین شد .آقای محمود
اطالعات جهت درج آگهی
ملی  0073727873بسمت بازرس اصلی و
سپهبدنیا به ش���ماره
ملی  3871058025بسمت بازرس
آقای مجتبی بیاتی به ش���ماره
البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
علی
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()367052

ها:
خواسته
1ـ الزام به فك پالك خودرو
2ـ تاييد فسخ قرارداد (مالي)
3ـ مطالبه خسارات دادرسي
گردش���كار ـ خواهان دادخواستي به خواسته تنفيذ فسخ به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به
گردد
العاده تحت نظر است مالحظه مي
اين شورا و ثبت به كالسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق
اعضاي شورا نظريه مشورتي خود را كتباً اعالم داشته ،لذا با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي
گردد:
اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي
رأي قاضي شورا
درخصوص دادخواست شركت خودروس���ازي مديران به وكالت آقاي رحيم درويش موال به طرفيت آقاي
محمد عامر براهوئي فرزند احس���ان به خواسته تنفيذ فسخ قرارداد ش���ماره  1072526و الزام به فك
الوكاله وكيل ،نظر به اوراق و محتويات پرونده و دادخواست
پالك خودرو با احتس���اب هزينه دادرسي و حق
مابين طرفين (ش���ركت مديران خودرو و خوانده) با
تقديمي ،با عنايت به بندهاي  6و 8قرارداد منعقده في
موضوعيت خريد خودرو ،كه مقيد گرديده اس���ت چنانچه هر ي���ك از چكهاي خريدار تحت هر عنوان به
صدور گواهي عدم پرداخت منتهي گردد اين قرارداد به خودي خود منفس���خ اس���ت و با توجه به گواهي
صادره از بانك صادرات به ش���ماره  157889كه صراحتاً مبين برگش���ت چكهاي موضوع قرارداد به جهت
رغم
باشد و همچنين مطالبات شركت از سوي خوانده منتهي به وصول نگرديده و علي
كسري موجودي مي
اخطارهاي متعدد ش���ركت ،حاضر به ايفاي تعهدات خود نشده است ،لذا شورا با توجه به محتويات پرونده و
رغم ابالغ
مابين طرفين و اينكه خوانده علي
داليل ابرازي از ناحيه وكيل خواهان با احراز رابطه قراردادي في
حقي خواهان به شورا ارائه ننموده و
اي نيز در جهت بي
گونه اليحه
در جلس���ه رسيدگي حضور نيافته و هيچ
مس���تندات خواهان مصون از ايراد تعرض باقي مانده است .لذا شورا مستندا ً به مواد  10و  221 ،219و 444
از قانون مدني و مواد  515 ،198و  519قانون آيين دادرس���ي مدني ضمن صدور حكم بر تاييد فسخ قرارداد
ام به شماره انتظامي ايران 36ـ217ج 28رأي بر
وي
شماره  1072526درخصوص يك دستگاه خودروي ام
الوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني
الزام خوانده به فك پالك موصوف به خواهان و كليه خسارات دادرسي و حق
دارد رأي صادره غيابي و ظرف مهلت  20روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در همين ش���ورا
صادر و اعالم مي
باشد.
و سپس  20روز بعد قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه عمومي محل مي
عبداهلل مهرعلي تبار  -قاضي شعبه يك شوراي حل اختالف بروات

ها:
خواسته
1ـ الزام به فك پالك خودرو
2ـ مطالبه خسارات دادرسي
3ـ تاييد فسخ قرارداد(مالي)
گردش���كار ـ خواهان دادخواستي به خواسته تنفيذ فسخ به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به
گردد
العاده تحت نظر است مالحظه مي
اين شورا و ثبت به كالسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق
اعضاي شورا نظريه مشورتي خود را كتباً اعالم داشته ،لذا با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي
گردد:
اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي
رأي قاضي شورا
در خصوص دادخواست شركت خودروس���ازي مديران به وكالت آقاي رحيم درويش موال به طرفيت آقاي
حسين عبادالهي ايرادموسي فرزند جعفر به خواسته تنفيذ فسخ قرارداد شماره  1022778و الزام به فك
الوكاله وكيل ،نظر به اوراق و محتويات پرونده و دادخواست
پالك خودرو با احتس���اب هزينه دادرسي و حق
تقديمي ،با عنايت به بندهاي  6و  8قرارداد منعقده في ما بين طرفين( ش���ركت مديران خودرو و خوانده)
با موضوعيت خريد خودرو ،كه مقيد گرديده اس���ت چنانچه ه���ر يك از چكهاي خريدار تحت هر عنوان به
صدور گواهي عدم پرداخت منتهي گردد اين قرارداد به خودي خود منفسخ است و با توجه به گواهي صادره
از بانك صادرات به ش���ماره  0896/789336كه صراحتاً مبين برگش���ت چكهاي موضوع قرارداد به جهت
رغم
باشد و همچنين مطالبات شركت از سوي خوانده منتهي به وصول نگرديده و علي
كسري موجودي مي
اخطارهاي متعدد ش���ركت ،حاضر به ايفاي تعهدات خود نشده است ،لذا شورا با توجه به محتويات پرونده و
رغم ابالغ
داليل ابرازي از ناحيه وكيل خواهان با احراز رابطه قراردادي في ما بين طرفين و اينكه خوانده علي
اي نيز در جهت بي حقي خواهان به شورا ارائه ننموده
در جلسه رس���يدگي حضور نيافته و هيچ گونه اليحه
و مستندات خواهان مصون از ايراد تعرض باقي مانده است لذا شورا مستندا ً به مواد  10و  221 ،219و 444
از قانون مدني و مواد  515 ،198و  519قانون آيين دادرس���ي مدني ضمن صدور حكم بر تاييد فسخ قرارداد
شماره  1022778در خصوص يك دستگاه خودروي ام وي ام به شماره انتظامي ايران 99ـ192د 28رأي بر
الوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني
الزام خوانده به فك پالك موصوف به خواهان و كليه خسارات دادرسي و حق
دارد رأي صادره غيابي و ظرف مهلت  20روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در همين ش���ورا
صادر و اعالم مي
باشد.
و سپس  20روز بعد قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه عمومي محل مي
عبداهلل مهرعلي تبار  -قاضي شعبه يك شوراي حل اختالف بروات

آگهی تغییرات موسسه انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران
به شماره ثبت  31527و شناسه ملی 10320867839

العاده مورخ  1397/05/14و به استناد
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
مجوز شماره  /43 / 10549ص مورخ  1397/09/17اتاق بازرگانی صنایع معادن و
کشاورزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد :تغییر ماده  6بند  19بشرح ذیل .1 :بند
.19ارزیابی توانمندیهای فنی مدیریتی و اجرای رتبه بندی ش���رکتهای مرتبط با
فعالیت انجمن هدایت پروژه ها بسمت اعضاء در زمینه ساخت تجهیزات و پیشنهاد
به کارفرمایان تغییر ماده  7بند الف بشرح ذیل  2:ماده  . 7انجمن دارای سه نوع عضو
خواهد بود .عضو اصلی – عضو وابسته – عضو افتخاری الف.کلیه شرکتها وموسسات
شاغلدرفعالیتهایموضوعماده()1ایناساسنامهکهواجدشرایطالزمطبقضوابط
مندرج در آئین نامه داخلی انجمن باشند می توانند در این انجمن عضو شوند که از
اینپسدرایناساسنامهبهآنان“عضواصلی”اطالقخواهدشدونمایندهرسمیآنها
در مجامع حق رای دارند.3. .درکلیه مفاد اساسنامه کلمه “عضو پیوسته “ به “ عضو
اصلی “ تغییر می یابد تغییر ماده  7بند ب بشرح ذیل .4:ب – اشخاص حقوقی که
خصوصیات مذکور برای عضویت اصلی را نداشته باشند ولی برای رسیدن به اهداف
انجمن طبق نظر هیئت مدیره موثر تشخیص داده میشوند میتوانند به عنوان عضو
تواند
وابسته انتخاب شوند .ماده  9بند  4بشرح ذیل تغییر یافت  .5بند -4انجمن می
از هدایا عطایا وقف قبول وصیت و کمکهای نقدی و غیر نقدی اعضاء یا اشخاص ثالث
برخوردار گردیده و چنانچه ضرورت اقتضا نماید با تصویب هیات مدیره حق تحصیل
اعتبار و اخذ وام از بانکها وموسس���ات اعتباری با شرکتها و اشخاص عضو را دارد.
ماده  14بشرح ذیل تغییر یافت  .6ماده -14هیات مدیره هیئت مدیره مسئول اداره
امور انجمن و حفظ حقوق و منافع اعضاء میباشد ومرکب از  7عضو اصلی و  2عضو
البدل است که توسط مجمع عمومی عادی با رای مخفی وبرای مدت سه سال
علی
شوند .ماده 15بند د بشرح ذیل تغییر یافت  .7ماده  -15شرایط عضویت
انتخاب می
در هیات مدیره  :الف – دارا بودن تابعیت ایرانی ب -داشتن حسن شهرت ج – متدین
به یکی از ادیان رسمی کشور د -مدیرعامل و یا عضو هیئت مدیره شرکتهای عضو با
بیش از  5سال سابقه کار مرتبط با صنعت ساخت تجهیزات هـ – از هر شرکت عضو
البدل انتخاب
بی���ش از یک نفر نمی توانند درهیئت مدیره ویا بازرس قانونی و علی
ش���ود اعضایی که در هیئت مدیره سایر انجمن های حرفه ای تخصصی عضویت
دارند حق شرکت درانتخابات هیئت مدیره انجمن را نخواهد داشت .در اساسنامه
اصالحگردیدند
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
()367053

ها:
خواسته
1ـ تاييد فسخ قرارداد (مالي)
2ـ الزام به فك پالك خودرو
3ـ مطالبه خسارات دادرسي
گردش���كار ـ خواهان دادخواستي به خواسته تنفيذ فسخ به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به
گردد
العاده تحت نظر است مالحظه مي
اين شورا و ثبت به كالسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق
اعضاي شورا نظريه مشورتي خود را كتباً اعالم داشته ،لذا با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي
گردد:
اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي
رأي قاضي شورا
درخصوص دادخواست شركت خودروس���ازي مديران به وكالت آقاي رحيم درويش موال به طرفيت خانم
ماهت�اب زن�دي دره غريب فرزند محمد به خواسته تنفيذ فسخ قرارداد شماره  1049798و الزام به فك
الوكاله وكيل ،نظر به اوراق و محتويات پرونده و دادخواست
پالك خودرو با احتس���اب هزينه دادرسي و حق
مابين طرفين (ش���ركت مديران خودرو و خوانده) با
تقديمي ،با عنايت به بندهاي  6و 8قرارداد منعقده في
موضوعيت خريد خودرو ،كه مقيد گرديده اس���ت چنانچه هر ي���ك از چكهاي خريدار تحت هر عنوان به
صدور گواهي عدم پرداخت منتهي گردد اين قرارداد به خودي خود منفس���خ اس���ت و با توجه به گواهي
صادره از بانك صادرات به ش���ماره  642609كه صراحتاً مبين برگشت چكهاي موضوع قرارداد به جهت
رغم
باشد و همچنين مطالبات شركت از سوي خوانده منتهي به وصول نگرديده و علي
كسري موجودي مي
اخطارهاي متعدد ش���ركت ،حاضر به ايفاي تعهدات خود نشده است ،لذا شورا با توجه به محتويات پرونده و
رغم ابالغ
مابين طرفين و اينكه خوانده علي
داليل ابرازي از ناحيه وكيل خواهان با احراز رابطه قراردادي في
حقي خواهان به شورا ارائه ننموده و
اي نيز در جهت بي
گونه اليحه
در جلس���ه رسيدگي حضور نيافته و هيچ
مس���تندات خواهان مصون از ايراد تعرض باقي مانده است .لذا شورا مستندا ً به مواد  10و  221 ،219و 444
از قانون مدني و مواد  515 ،198و  519قانون آيين دادرس���ي مدني ضمن صدور حكم بر تاييد فسخ قرارداد
شماره  1049798درخصوص يك دستگاه خودروي ام وي ام به شماره انتظامي ايران 24ـ756ي 45رأي
الوكاله وكيل طبق تعرفه
بر الزام خوانده به فك پالك موصوف به خواهان و كليه خس���ارات دادرسي و حق
دارد رأي صادره غيابي و ظرف مهلت  20روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در همين
قانون���ي صادر و اعالم مي
باشد.
شورا و سپس  20روز بعد قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه عمومي محل مي
عبداهلل مهرعلي تبار  -قاضي شعبه يك شوراي حل اختالف بروات

ها:
خواسته
1ـ الزام به فك پالك خودرو
2ـ تاييد فسخ قرارداد(مالي)
3ـ مطالبه خسارت دادرسي
گردش���كار ـ خواهان دادخواستي به خواسته تنفيذ فسخ به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به
گردد
العاده تحت نظر است مالحظه مي
اين شورا و ثبت به كالسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق
اعضاي شورا نظريه مشورتي خود را كتباً اعالم داشته ،لذا با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي
گردد:
اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي
رأي قاضي شورا
در خصوص دادخواست شركت خودروس���ازي مديران به وكالت آقاي رحيم درويش موال به طرفيت خانم
مش�هدعلي طهراني فرزند مصطفي به خواس���ته تنفيذ فسخ قرارداد ش���ماره  1088482و الزام به فك
الوكاله وكيل ،نظر به اوراق و محتويات پرونده و دادخواست
پالك خودرو با احتس���اب هزينه دادرسي و حق
تقديمي ،با عنايت به بندهاي  6و  8قرارداد منعقده في ما بين طرفين( ش���ركت مديران خودرو و خوانده)
با موضوعيت خريد خودرو ،كه مقيد گرديده اس���ت چنانچه ه���ر يك از چكهاي خريدار تحت هر عنوان به
صدور گواهي عدم پرداخت منتهي گردد اين قرارداد به خودي خود منفسخ است و با توجه به گواهي صادره
از بانك صادرات به ش���ماره  190/7957180كه صراحتاً مبين برگشت چكهاي موضوع قرارداد به جهت
رغم
باشد و همچنين مطالبات شركت از سوي خوانده منتهي به وصول نگرديده و علي
كسري موجودي مي
اخطارهاي متعدد ش���ركت ،حاضر به ايفاي تعهدات خود نشده است ،لذا شورا با توجه به محتويات پرونده و
رغم ابالغ
داليل ابرازي از ناحيه وكيل خواهان با احراز رابطه قراردادي في ما بين طرفين و اينكه خوانده علي
اي نيز در جهت بي حقي خواهان به شورا ارائه ننموده و
در جلس���ه رسيدگي حضور نيافته و هيچ گونه اليحه
مس���تندات خواهان مصون از ايراد تعرض باقي مانده است لذا شورا مستندا ً به مواد  10و  221 ،219و 444
از قانون مدني و مواد  515 ،198و  519قانون آيين دادرس���ي مدني ضمن صدور حكم بر تاييد فسخ قرارداد
شماره  1088482در خصوص يك دستگاه خودروي ام وي ام به شماره انتظامي ايران 10ـ975ب15رأي
الوكاله وكيل طبق تعرفه
بر الزام خوانده به فك پالك موصوف به خواهان و كليه خس���ارات دادرسي و حق
دارد رأي صادره غيابي و ظرف مهلت  20روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در همين
قانون���ي صادر و اعالم مي
باشد.
شورا و سپس  20روز بعد قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه عمومي محل مي
عبداهلل مهرعلي تبار  -قاضي شعبه يك شوراي حل اختالف بروات

آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه
شرکت امید نیک کیش ( سهامی خاص)
ثبت شده به شماره  7374و شناسه ملی 10861572011
خاص)
به اطالع کلیه س���هامداران ش���رکت امید نیک کیش (سهامی
رساند:
می
با عنایت ب���ه مصوبه مجمع عمومی فوق العاده م���ورخ ،1397/11/25
اینکه مقرر اس���ت سرمایه شرکت از مبلغ 40/000/000/000ریال
نظربه
مبلغ  140/000/000/000ریال منقس���م به چهارده میلیون س���هم
به
هزارریالی با نام از طریق مطالبات حال ش���ده سهامداران افزایش یابد.
ده
از کلیه سهامداران محترم ش���رکت درخواست می شود از تاریخ نشر این
آگه���ی به مدت  60روز از حق تقدم خود اس���تفاده نمایند و تایید کتبی
خود مبنی بر ش���رکت در افزایش س���رمایه را به آدرس قانونی شرکت
نمایند .بدیهی اس���ت پس از انقضای مهلت مقرر  ،هیات مدیره
ارس���ـال
تواند سهام باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید.
می
هیات مدیره شرکت امید نیک کیش(سهامی خاص)
پرونده كالس���ه 9709983904103214ش���عبه  1ش���وراي حل اختالف بروات
نهايي شماره 9709973904103605
تصميم
خواهان :خودروس���ازي مديران با وكالت آقاي رحيم درويش مال فرزند عليمحمد
نشاني :تهران ـ بلوار فردوس غرب بين خ ورزي و پروانه پ 21ساختمان كارون
به
ط 3واحد19
خوانده :خانم مهوش زارع فرزند جعفر به نشاني :استان فارس ـ مرودشت ـ منطقه1
شهرك وليعصر خيابان پارسه ك پنجم پ 1ط 1واحد1

ها:
خواسته
1ـ تاييد فسخ قرارداد (مالي)
2ـ الزام به فك پالك خودرو
3ـ مطالبه خسارات دادرسي
گردش���كار ـ خواهان دادخواستي به خواسته تنفيذ فسخ به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به
گردد
العاده تحت نظر است مالحظه مي
اين شورا و ثبت به كالسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق
اعضاي شورا نظريه مشورتي خود را كتباً اعالم داشته ،لذا با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي
گردد:
اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي
رأي قاضي شورا
درخصوص دادخواست شركت خودروس���ازي مديران به وكالت آقاي رحيم درويش موال به طرفيت خانم
مهوش زارع فرزند جعفر به خواس���ته تنفيذ فسخ قرارداد شماره  1075086و الزام به فك پالك خودرو
الوكاله وكيل ،نظر به اوراق و محتويات پرونده و دادخواست تقديمي ،با
با احتساب هزينه دادرس���ي و حق
مابين طرفين (ش���ركت مديران خودرو و خوانده) با موضوعيت
عنايت به بندهاي  6و 8قرارداد منعقده في
خريد خودرو ،كه مقيد گرديده اس���ت چنانچه هر يك از چكهاي خريدار تحت هر عنوان به صدور گواهي
عدم پرداخت منتهي گردد اين قرارداد به خودي خود منفس���خ اس���ت و با توجه به گواهي صادره از بانك
صادرات به ش���ماره  644683كه صراحتاً مبين برگشت چكهاي موضوع قرارداد به جهت كسري موجودي
رغم اخطارهاي متعدد
باشد و همچنين مطالبات شركت از سوي خوانده منتهي به وصول نگرديده و علي
مي
شركت ،حاضر به ايفاي تعهدات خود نشده است ،لذا شورا با توجه به محتويات پرونده و داليل ابرازي از ناحيه
رغم ابالغ در جلس���ه رسيدگي
مابين طرفين و اينكه خوانده علي
وكيل خواهان با احراز رابطه قراردادي في
حقي خواهان به ش���ورا ارائه ننموده و مستندات خواهان
اي نيز در جهت بي
گونه اليحه
حضور نيافته و هيچ
مصون از ايراد تعرض باقي مانده اس���ت .لذا شورا مس���تندا ً به مواد  10و  221 ،219و  444از قانون مدني و
مواد  515 ،198و  519قانون آيين دادرسي مدني ضمن صدور حكم بر تاييد فسخ قرارداد شماره 1075086
درخصوص يك دس���تگاه خودروي ام وي ام به ش���ماره انتظامي ايران 83ـ368و 65رأي بر الزام خوانده به
الوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني صادر و اعالم
فك پالك موصوف به خواهان و كليه خسارات دادرسي و حق
دارد .رأي صادره غيابي و ظرف مهلت  20روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در همين شورا و سپس  20روز
مي
باشد.
بعد قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه عمومي محل مي
عبداهلل مهرعلي تبار  -قاضي شعبه يك شوراي حل اختالف بروات

پرونده كالس���ه 9709983904103579ش���عبه  1ش���وراي حل اختالف بروات
نهايي شماره 9709973904103731
تصميم
خواهان :خودروس���ازي مديران با وكالت آقاي رحيم درويش مال فرزند عليمحمد
نشاني :استان تهران ـ شهرستان تهران ـ تهران ـ بلوار فردوس غرب بين خ ورزي
به
و پروانه پ 21ساختمان كارون ط 3واحد19
خوانده:آقاي اديب دمسازي زاده فرزند احمد به نشاني :استان هرمزگان ـ شهرستان بندرعباسـ
بندرعباس ـ بلوار معلم ـ خيابان بهارستان 10ساختمان پوريا ـ طبقه 6پالك16

ها:
خواسته
1ـ الزام به فك پالك خودرو
2ـ مطالبه خسارات دادرسي
3ـ تاييد فسخ قرارداد (مالي)
گردش���كار ـ خواهان دادخواستي به خواسته تنفيذ فسخ به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به
گردد
العاده تحت نظر است مالحظه مي
اين شورا و ثبت به كالسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق
اعضاي شورا نظريه مشورتي خود را كتباً اعالم داشته ،لذا با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي
گردد:
اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي
رأي قاضي شورا
درخصوص دادخواست شركت خودروس���ازي مديران به وكالت آقاي رحيم درويش موال به طرفيت آقاي
اديب دمس�ازيزاده فرزند احمد به خواس���ته تنفيذ فسخ قرارداد شماره  204941و الزام به فك پالك
الوكاله وكيل ،نظر به اوراق و محتويات پرونده و دادخواس���ت
خودرو با احتس���اب هزينه دادرس���ي و حق
مابين طرفين (ش���ركت مديران خودرو و خوانده) با
تقديمي ،با عنايت به بندهاي  6و 8قرارداد منعقده في
موضوعيت خريد خودرو ،كه مقيد گرديده اس���ت چنانچه هر ي���ك از چكهاي خريدار تحت هر عنوان به
صدور گواهي عدم پرداخت منتهي گردد اين قرارداد به خودي خود منفس���خ اس���ت و با توجه به گواهي
صادره از بانك تجارت به ش���ماره  14789670كه صراحتاً مبين برگشت چكهاي موضوع قرارداد به جهت
رغم
باشد و همچنين مطالبات شركت از سوي خوانده منتهي به وصول نگرديده و علي
كسري موجودي مي
اخطارهاي متعدد ش���ركت ،حاضر به ايفاي تعهدات خود نشده است ،لذا شورا با توجه به محتويات پرونده و
رغم ابالغ
مابين طرفين و اينكه خوانده علي
داليل ابرازي از ناحيه وكيل خواهان با احراز رابطه قراردادي في
حقي خواهان به شورا ارائه ننموده و
اي نيز در جهت بي
گونه اليحه
در جلس���ه رسيدگي حضور نيافته و هيچ
ً
مس���تندات خواهان مصون از ايراد تعرض باقي مانده است .لذا شورا مستندا به مواد  10و  221 ،219و 444
از قانون مدني و مواد  515 ،198و  519قانون آيين دادرس���ي مدني ضمن صدور حكم بر تاييد فسخ قرارداد
ش���ماره  207941درخصوص يك دستگاه خودروي ام وي ام به شماره انتظامي ايران 84ـ868د 36رأي بر
الوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني
الزام خوانده به فك پالك موصوف به خواهان و كليه خسارات دادرسي و حق
دارد .رأي صادره غيابي و ظرف مهلت  20روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در همين ش���ورا
صادر و اعالم مي
باشد.
و سپس  20روز بعد قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه عمومي محل مي
عبداهلل مهرعلي تبار  -قاضي شعبه يك شوراي حل اختالف بروات

آگهی تغییرات موسسه بین المللی سنگ بنای حقوق احداث
به شماره ثبت  37161و شناسهملی 14005371021
مدیره مورخ  1397/10/19تصمیمات ذیل
به استناد صورتجلس���ه هیئت
ملی  0058859748به سمت
اتخاذ ش���د  :آقای علی قره داغلی بش���ماره
ملی 1381132480
رئیس هیات مدیره و آقای حمید حسین زاده بشماره
ملی
به س���مت نائب رئیس هیات مدی���ره و آقای جواد حداد بش���ماره
 0068690312به س���مت مدیر عامل و عضو هیات مدی���ره و آقای امیر
ملی  0011552247به سمت عضو هیات مدیره و
احمدی مطلق بش���ماره
ملی  0061342394به سمت عضو هیات
آقای حمید سادات هندی بشماره
ملی  0079656651به سمت عضو
مدیره و آقای محمد امین نجفی بشماره
هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب ش���دند کلیه اسناد و اوراق بهادار
و تعهد آور و بانکی از جمله چک ،س���فته ،برات ،قراردادها و عقود اسالمی
های عادی و اداری با امضای ثابت مدیرعامل و امضای
و س���ایر اوراق و نامه
باشد.
رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()367045

آگهی تغییرات شرکت بهینه تکنیک سهامی خاص
به شماره ثبت  84581و شناسهملی 10101290670
العاده
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بط���ور فوق
مورخ  1397/07/21تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د  :محمدحس���ن
ملی
ملی  4321886473احمد محمدی با شماره
عاصفی با شماره
ملی 0938365061
 5659480225عباس ساداتیان مقدم با شماره
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .
به سمت اعضای هیئت
ملی 10100452010
موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه
ملی 0055140701
به سمت بازرس اصلی و مجتبی صابر به شماره
.
البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند
به سمت بازرس علی
ترازنامه و حساب س���ود و زیان منتهی به سال 1396/12/29مورد
تصویب قرار گرفت .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()367043

