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آگهی صورتجلسه
شعبه سوم و چهارم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان ،در خصوص
پرونده کالسه  2704/95ش ج 4/و پرونده  3622/95ش ج/اول و پرونده
 4415/95ش ج 4/له آقای اصغر کریمی دولت آبادی علیه یداله اعظمی به
آدرس اصفهان  -خ برازنده جنب کوی صفائیه امالک اعظمی (بتن فروشی)
بابت محکوم به و هزینه های اجرایی در پرونده کالسه  2704/95به مبلغ
 200/000/000ریال و در پرونده کالسه  3622/95به مبلغ 231/794/028
ریال و در پرونده کالسه  4415/95به مبلغ  265/820/000ریال باشد که جمعا
در هر سه پرونده به مبلغ  697/614/028ریال می باشد .اموال توقیفی به شرح
یک دستگاه خودرو سواری تویوتا کمری سفید روغنی به شماره انتظامی 831
ج  91ایران  53مدل  2007اتوماتیک تیپ  )2AZ-FF2362(GLبه شماره
بدنه  621BE42H87X441چراغ خطر عقب سمت راست شکسته ،موتور
خاموش باطری فرسوده و خالی  4سمت راست کلید جلو لکه گیری رنگ شده
سپر جلو رنگ آمیزی شده و سپر عقب رنگ آمیزی شده درب عقب راست و عقب
رکاب بعبارتی بدلیل توقف در پارکینگ رنگ شفافیت خود را از دست داده و به
نوعی رنگ از رنگ براقی سوخته است لذا با توجه به شرایط بازدید در صورتیکه
از نظر اصالت مشکلی نداشته باشد مبلغ کارشناسی پایه  600/000/000ریال
اعالم می گردد که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است در نظر
دارد جلسه مزایده ای در مورخ  96/5/22در ساعت  10تا  9صبح در محل اجرای
احکام واقع در خیابان آتشگاه روبروی پمپ بنزین ساختمان شماره  2دادگستری
برگزار می گردد .طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند با واریز ده درصد
از مبلغ پایه پنج روز قبل از جلسه مزایده به شماره حساب 2171350205001
بانک ملی و ارائه آن فیش به اجرای احکام از اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود .مدیر اجرای احکام شورای حل اختالف
اصفهان شماره م/الف 11056
آگهی حصر وراثت
سید جواد فاطمی ورزنه فرزند سید کمال به کدملی  565998043به شرح
دادخواست به پرونده کالسه  88 /96از این شورا درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید کمال فاطمی ورزنه فرزند
سیدعلی به کدملی  5659313973در تاریخ  96/1/13اقامتگاه خود را بدرود
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -1 :فاطمه علی محمدی
فرزند عباس به کدملی  5659312349همسر متوفی  -2سید رضا فاطمی فرزند
سید کمال به کدملی  5659850547پسر متوفی  -3سعید فاطمی فرزند سید
کمال به کدملی  5659880924پسر متوفی  -4محمد فاطمی فرزند سیدکمال
به کدملی  5659873944پسر متوفی  -5جواد فاطمی فرزند سید کمال به
کدملی  5659980430دختر متوفی -6فروغ السادات فاطمی فرزند سیدکمال
به کدملی  5659328857دخترمتوفی  -7اعظم السادات فاطمی فرزند سید
کمال به کدملی  5659860346دختر متوفی و به جز نامبردگان ورثه دیگری
ندارد و اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم نماید و اال گواهی حصر
وراثت صادر خواهد شد .شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف بخش بن رود
شماره م/الف 12168
آگهی
شماره پرونده 680/95 :بتاریخ  96/2/23در وقت فوق العاده جلسه شعبه 13
شورای حل اختالف کاشان بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده
کالسه فوق تحت نظر است .قاضی شورا با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم
رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا:
در خصوص دادخواست علی زینلی محمودآبادی فرزند قوام با وکالت  -1نیره
شیخ زاده  -2سمیه سادات مقامی به طرفیت نصرت وحدتی مقدم فرزند حسین
به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  176/000/000ریال بعنوان
اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بعالوه مطالبه
مبلغ  4/425/000ریال بابت نیم عشر اجرایی پرداخت شده (که در جلسه اول
به خواسته اضافه شده است) وکالی خواهان اظهار می دارند خوانده در قبال
بدهی خویش اقدام به صدور  9فقره چک مجموعا مبلغ  176/000/000ریال
نموده است که موکل با امضاء ظهر چک ها ضمانت پرداخت آن ها را کرده است
دارنده چک ها مبادرت به طرح دعوا نموده است و موکل محکوم به پرداخت مبلغ
خواسته گردیده خوانده با وصف ابالغ قانونی اخطاریه حضور نیافته و الیحه ای

ارسال نکرده است بنابراین دعوی مطروحه از هر گونه ایراد و اعتراض مصون
باقی مانده است همچنین وکالی خواهان در جلسه اول دادرسی وفق ماده
 98قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه مبلغ  4/425/000ریال بابت نیم عشر
اجرایی که خواهان پرداخت نموده را درخواست کرده اند علی هذا با بررسی و
مالحظه اوراق پرونده من جمله تصویر مصدق گواهی اجرای احکام شورای حل
اختالف استان همدان شهر بهار و اعالم رضایت محکوم له نسبت به محکوم
علیه (خواهان) دعوی خواهان را وارد دانسته و مستند به مواد  709و  710و
 711قانون مدنی و مواد  194و  198و  515و  519و  522قانون آیین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به
پرداخت مبلغ  176/000/000ریال و  4/425/000ریال به عنوان اصل خواسته
و نیز پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه قانونی و نیز خسارت
تاخیر تادیه دین از تاریخ تقدیم دادخواست  95/10/26تا هنگام پرداخت طبق
نرخ شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می
دارد رای صادره غیابی بدوا ظرف مهلت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در
این شعبه و پس از انقضای آن مهلت ظرف  20روز قابل اعتراض در محاکم
عمومی حقوقی کاشان است .قاضی شعبه  13حقوقی شورای حل اختالف
کاشان شماره م/الف 678
آگهی ابالغ رای دادگاه
شماره درخواست 9610463747300004 :شماره پرونده:
 9409983747300504شماره بایگانی شعبه 940788 :پرونده کالسه
 9409983747300504شعبه دادگاه عمومی شهرستان خور و بیابانک،
تصمیم نهایی شماره  9509973747300645خواهان :آقای حمید فرخ
فرزند حسنعلی به نشانی خور  -خ طالقانی  -مقابل مسجد الزهرا ،خواندگان:
 -1حمیدرضا فتحی فرزند توکل به نشانی طبس  -دهشک  -خ شاهد  -2جابر
اکبرزاده کریمی فرزند احمد به نشانی مجهول المکان خواسته :مطالبه وجه
چک ،دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به
شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .رای دادگاه :در خصوص دادخواست
حمید فرخ فرزند حسنعلی به طرفیت حمیدرضا فتحی فرزند توکل و جابر
اکبرزاده کریمی فرزند احمد به خواسته مطالبه طلب به مبلغ 260/000/000
ریال بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه بدوا اعسار از پرداخت هزینه
دادرسی به شرح مفاد دادخواست تقدیمی با عنایت به تصویر مصدق دو فقره
چک به شماره های  316593مورخ  94/7/20و  316595مورخ  94/9/10هر
کدام به مبلغ صد و سی میلیون ریال و تصویر مصدق گواهینامه عدم پرداخت
چک به علت عدم موجودی از بانک ملی خور و امضای خوانده ردیف دوم در ذیل
چک ها که توسط بانک گواهی گردیده خواسته خواهان را مقرون به صحت
تشخیص و دادگاه به استناد مواد  313و  320قانون تجارت و مواد  515و 519
از قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده  2قانون اصالح موادی از
قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده ردیف دوم
را محکوم به پرداخت مبلغ  260/000/000ریال بابت وجوه چک ها و مبلغ
 960/000ریال بابت هزینه دادرسی و نشر اگهی پرداخت و خسارات تاخیر تادیه
از تاریخ سررسید تا زمان وصول آن که بر مبنای نرخ تورم اعالمی ازبانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران که توسط اجرای احکام محاسبه می گردد محکوم می
نماید و در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول نظر به
اینکه خواهان دلیل و مدرکی دال بر معامله با ایشان ارائه ننموده و چک های
ارائه شده متعلق به خوانده ردیف دوم بوده که فقط توسط ایشان امضاء گردیده
و خوانده ردیف اول چک ها را ضمانت ننموده فلذا مستندا به ماده  197قانون
آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوای خواهان در این قسمت صادر و اعالم می
نماید .رای صادر شده ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این
دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در
دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد .دادرس دادگاه حقوقی خور و بیابانک
شماره م/الف 150
آگهی مزایده
شماره مزایده 139604302126000028 :کالسه  9500205ششدانگ
پالک ثبتی  878فرعی از  24اصلی واقع در بخش دو حوزه ثبتی کاشان به
نشانی کاشان خیابان امیرکبیر کوچه بانک ملی که ذیل ثبت  53109در صفحه
 357دفتر  378امالک به نام مهدی بخشی ثبت و سند مالکیت صادر گردیده
با حدود و مشخصات شماال پی است بطول  7/90متر بکوچه بن بست شرقا در
سه قسمت اول به طول  1/80متر به شبکه بعرض دوازده متر دوم پی است بطول

 22/50متر به شبکه بعرض دوازده متر سوم بطول  1/80متر به شبکه بعرض
دوازده متر جنوبا پی است به طول  8/30متر بکوچه بعرض شش و یک دهم متر
غربا پی به دیوار به طول  24/95متر به شماره  877فرعی و طبق نظر کارشناس
رسمی ششدانگ پالک فوق در حال حاضر به صورت ساختمان با قدمت ده سال
و عرصه بمساحت  232مترمربع و زیرزمین بمساحت 170مترمربع و همکف
بمساحت  170مترمربع و پارکینگ به مساحت  38مترمربع ،مصالح مصرفی
آجر ،نما و حیاط سازی آجرنما ،سقف تیرچه بلوک ،کف سرامیک و امتیازهای
شهری آب و برق و گاز که بنا بر اظهار کارشناس محترم پالک در طرح قدیم
درجه  2تپه های سیلک واقع می باشد و جمعا به مبلغ 9 /300 /000 /000
ریال ارزیابی و قطعی گردیده ملکی نامبرده باال که طبق سند رهنی شماره
 1394 /7 /16 -36364دفترخانه اسناد رسمی  123کاشان در رهن بانک
سینا شعبه کاشان مستقر شده است از ساعت  9الی  12روز چهارشنبه مورخ
 1396/5/25در واحد اجرای اسناد رسمی کاشان واقع در بلوار باهنر نبش میدان
جهاد محل اداره ثبت اسناد و امالک به مزایده گزارده می شود .مزایده از مبلغ
پایه  9/300/000/000ریال شروع و به هر کس که خریدار باشد به باالترین
قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود .الزم به ذکر است پرداخت بدهی های
مربوط به آب ،برق و گاز اعم از حق انشعاب و حق اشتراک و مصرف در صورتیکه
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بعهده برنده
مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا
چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه گردد مزایده اولین
روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر خواهد بود .مورد مزایده
طبق اعالم بستانکار فاقد بیمه می باشد این آگهی در یک نوبت در روزنامه
کثیراالنتشار مورخ  1396/4/26درج و منتشر می گردد .رئیس اداره ثبت کاشان
شماره م/الف 707
آگهی
کالسه پرونده 1284/95 :شماره دادنامه 96/3/31-402 :مرجع رسیدگی :شعبه
 52شورای حل اختالف اصفهان خواهان :قاسم علیرضایی به نشانی خ جی خ
خواجه عمید روبروی خ ویال فروشگاه شانو دیزاین خوانده :رسول چنگیزی به
نشانی مجهول المکان ،خواسته :تقاضای مطالبه مبلغ  180/000/000ریال بابت
الباقی ثمن معامله خودرو به شماره  362-53ج  32به انضمام مطلق خسارات
قانونی ،گردشکار :پس ز ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص
دعوی قاسم علیرضایی به طرفیت رسول چنگیزی به خواسته تقاضای مطالبه
مبلغ  180/000/000ریال بابت الباقی ثمن معامله خودرو به شماره  362ج 32
ایران  53با توجه به محتویات پرونده استعالم راهور مبنی بر اینکه خودرو به نام
خواهان می باشد اظهارات خواهان مبنی بر اینکه خودرو را به مبلغ 220/000/-
ریال به خوانده فروخته و قراراد کتبی نیز منعقد نگردیده و از مبلغ فوق مبلغ
 40/000/000ریال را خوانده پرداخت کرده و باقی ثمن را پرداخت ننموده و در
حال حاضر خودرو در تصرف خوانده می باشد و همچنین اظهارات شهود خواهان
در پرونده عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی علیرغم ابالغ قانونی و عدم
ارسال الیحه دفاعیه شورا دعوی مطروحه را ثابت تشخیص داده و به استناد مواد
 221-220-219قانون مدنی و  519-515-198قانون آیین دادرسی مدنی
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  180/000/-بابت اصل خواسته و
هزینه نشر آگهی و  5/330/000ریال بابت هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه
از تاریخ تقدیم دادخواست  95/11/19تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان اعالم
و صادر می نماید رای صادره غیابی و ظرف  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی
در همین شعبه و بعد از آن ظرف  20روز قابل اعتراض در محاکم عمومی
حقوقی اصفهان می باشد .قاضی شورای حل اختالف  52حوزه قضایی اصفهان
شماره م/الف ///11843
آگهی
شماره دادنامه 96/4/13-484 :کالسه 126-96 :مرجع رسیدگی :شعبه 53
شورای حل اختالف اصفهان ،خواهان :اسدا ...جعفری سبدانی فرزند یدا ...به
نشانی اصفهان خ امام خمینی خ شهیدان مهدی پور کوچه جعفری درب اول
سمت راست ،خوانده :علیرضا زرئی فرزند اسدا ...مجهول المکان خواسته:
مطالبه مبلغ  180/000/000ریال بابت مابقی ثمن معامله مورخ 93/12/5

بانضمام کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه ،شورا با عنایت به محتویات پرونده
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی
شورای حل اختالف :در خصوص دعوی اسدا ...جعفری سبدانی فرزند یدا...
به طرفیت علیرضا ذرئی فرزند اسدا ...به خواسته مطالبه مبلغ هیجده میلیون
تومان  180/000/000ریال مابقی ثمن معامله مورخ  93/12/5به انضمام کلیه
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به قولنامه استنادی وی مورخه 93/12/5
و اظهارات خواهان مرحله رسیدگی بدین شرح که اینجانب خودرو پارس مدل
 90را با خودرو خوانده که پارس مدل  81بود معاوضه کردیم و ما به التفاوت
قیمت معامله  17/800/000تومان بود را پرداخت نکرده و اکنون متواری است
و خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و دفاعی به عمل
نیاورده است علی ایحال با عنایت به جمیع موارد فوق شورا دعوی خواهان را
وارد تشخیص و مستندا به مواد  522 ،519 ،515 ،198قانون آیین دادرسی
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت  178/000/000ریال بابت اصل
خواسته و  4/545/000ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ  120/000ریال بابت
نشر آگهی و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست  96/2/3لغایت تاریخ وصول
که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای
احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و
ظرف بیست روز پساز ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس
از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های عمومی
حقوقی اصفهان می باشد و در خصوص مابقی خواسته به میزان 2/000/000
ریال به استناد ماده  197قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان
صادر و اعالم می گردد .حکم صادره ظرف مهلت  20روز قابل تجدیدنظر در
محاکم عمومی حقوقی اصفهان است .شعبه  53شورای حل اختالف اصفهان
شماره م/الف ///11856
آگهی
کالسه  960126شماره دادنامه 1396/4/17-960-00716 :مرجع رسیدگی:
شعبه  9شورای حل اختالف اصفهان ،خواهان :مصطفی امینی هرندی به نشانی
اصفهان حصه شرقی خیابان شریعتی بوتیک خانواده ،خوانده :مهدی حاجی تقی
لو به نشانی مجهول المکان ،خواسته :مطالبه وجه سفته ،با عنایت به محتویات
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با
استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی
شورا :در خصوص دعوی مصطفی امینی هرندی به طرفیت مهدی حاجی تقی
لو به خواسته مطالبه مبلغ ده میلیون ریال وجه سفته به شماره خزانه داری کل
 376738به انضمام مطلق خسارات قانونی ،با عنایت به بقای اصول مستندات
در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه
خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از
هر گونه تعرض و تکذیب ،شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا
به استناد مواد  307و  309قانون تجارت و مواد  198و  515و  519و  522قانون
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت
خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و  490/000ریال
بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست
 96/2/6لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز
پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس
از نقض مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های عمومی حقوقی
اصفهان می باشد .قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف اصفهان شماره م/
الف ///11845
آگهی
کالسه پرونده 951825 :شماره دادنامه1396/3/4-9609976793600393 :
مرجع رسیدگی :شعبه  6شورای حل اختالف اصفهان ،خواهان :احسان
رجبیان به نشانی اصفهان خیابان چمران مجتمع آسمان کاشی مرجان،
وکیل :نرگس شاه سیاه به نشانی اصفهان خیابان نیکبخت مجتمع ماکان 5
واحد  ،15خوانده :فرشاد قائدی به نشانی مجهول المکان ،خواسته :مطالبه
 2فقره چک به مبلغ  136/500/000ریال به انضمام هزینه های دادرسی،
حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر در تادیه ،با عنایت به محتویات پرونده و
اخذ نظریه مشورتی اعضا محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از
خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا:

آگهی
کالسه  960024شماره دادنامه 96/4/24-9609976793801424 :مرجع
رسیدگی :شعبه هشت شورای حل اختالف اصفهان ،خواهان :محمدحسن
مستقیم نایینی فرزند احمد به نشانی اصفهان خ استانداری روبروی فرشادی
نبش کوی فلسطین نقشه برداری فراسنج خوانده :مسلم رحمانی فرزند جمعه
به نشانی مجهول المکان ،شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه
مشورتی اعضا محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند
متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .رای شورای حل اختالف:
در خصوص دعوی محمدحسن مستقیم نائینی فرزند احمد به طرفیت آقای
مسلم رحمانی فرزند جمعه به خواسته مطالبه مبلغ  48/000/000ریال بخشی
از وجه چک به شماره  ،1395/11/15-1461/586966/59به انضمام مطلق
خسارات قانونی با توجه دادخواست تقدیمی ،تصویر مصدق چک و گواهی عدم
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق
خواهان در مالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در رسیدگی
حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند محکمه پسندی در مقام
دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان
علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد  310و  313قانون تجارت و
 198و  515و  519و  522قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده
به پرداخت مبلغ  48/000/000ریال بخشی از چک بابت اصل خواسته و
 1/320/000ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ  120/000ریال بابت هزینه نشر
آگهی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف ( )95/11/15تا
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .رای صادره غیابی و
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام
مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی
اصفهان می باشد .قاضی شعبه  8شورای حل اختالف اصفهان شماره م/
الف ///11858
آگهی
کالسه  951363شماره دادنامه 96/2/23-96-342 :مرجع رسیدگی :شعبه
 12شورای حل اختالف اصفهان ،خواهان :علی طاوسی نژاد به نشانی اصفهان
خ سروش کوچه نصر پالک  4خواندگان :حمید ماضی و آذر شیاسی به نشانی
اصفهان خ  24متری دوم روبروی زرین کوب کوچه  24آخر کوچه سمت راست
آرایشگاه زنانه ،خواسته :مطالبه مبلغ  100/000/000ریال بابت  4فقره سفته
به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر در تادیه ،گردشکار :با عنایت به محتویات
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با
استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .رای
قاضی شورا :در خصوص دعوی علی طاوسی نژاد به طرفیت حمید ماضی و
آذر شیاسی به خواسته مطالبه مبلغ  100/000/000ریال وجه مدرکیه با توجه
به فتوکپی مصدق  4فقره سفته مدرکیه به شماره خزانه داری کل -132642
 0662706-0662707-693593به مبلغ  100/000/000ریال به انضمام
مطلق خسارات قانونی و هزینه دادرسی با توجه به بقای اصول مستندات در ید
خواهان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته و اینکه دفاع خواندگان بر
برائت از ذمه خویش ابراز نموده اند از نظر شورا بالوجه و بالدلیل تلقی گردیده
لذا شورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده مستندا به مواد  307و 309
قانون تجارت و مواد  198و  516و  511ق آ د م حکم به محکومیت خوانده
به نحو تضامنی به پرداخت یکصد میلیون بابت اصل خواسته و 3/500/000
هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه  95/11/14قابل محاسبه در واحد اجرای
احکام در حق خواهان صادر و اعالم می دارد و رای صادره حضوری و ظرف
 20روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی اصفهان می باشد .قاضی شعبه 12
شورای حل اختالف اصفهان شماره م/الف ///11881
آگهی
کالسه پرونده 951437 :شماره دادنامه96/3/25-9609976796300756 :
مرجع رسیدگی :شعبه  33شورای حل اختالف اصفهان ،خواهان :غالمعلی
بلوری ورنوسفادرانی به نشانی اصفهان شهرک صنعتی محمودآباد خیابان
 24سنگبری پوریا ،وکیل :مسرور گیتی فر به نشانی اصفهان خ حکیم نظانی
نرسیده به چهارراه امین جنب بانک انصار پالک  781خوانده :مسعود عشقی به
نشانی مجهول المکان ،خواسته :مطالبه وجه حواله به مبلغ  48/000/000ریال
به شماره  285376به تاریخ  94/6/31به انضمام مطلق خسارات دادرسی اعم از
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه ،با عنایت به محتویات
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی
با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .رای
قاضی شورا :در خصوص دعوای آقای غالمعلی بلوری ورنوسفادرانی با وکالت
خانم مسرور گیتی فر به طرفیت آقای مسعود عشقی به خواسته مطالبه مبلغ
چهل و هشت میلیون ریال وجه حواله شماره  285376مورخ  94/6/31بعهده

صندوق قرض الحسنه حسنات خمینی شهر به انضمام مطلق خسارات قانونی،
با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته
دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هر
گونه تعرض و تکذیب ،شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده،
لذا به استناد مواد  198و  515و  519و  522قانون آیین دادرسی دادگاه های
عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ
چهل و هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و  1/290/000ریال بابت هزینه
دادرسی و مبلغ  120/000ریال بابت نشر آگهی و حق الوکاله وکیل بر مبنای
تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست
 95/11/20لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز
پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز
پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های عمومی
حقوقی اصفهان می باشد .قاضی شعبه  33شورای حل اختالف اصفهان
شماره م/الف ///11895
آگهی اخطار اجرایی
شماره 1396/4/4-951255 :به موجب رای شماره 9509976794102398
تاریخ  95/12/24حوزه  11شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت
یافته است .محکوم علیه علیرضا دین دار به نشانی مجهول المکان محکوم
است به پرداخت مبلغ  70/000/000ریال بابت اصل خواسته مطالبه وجه چک
به شماره  758989به عهده بانک ملی و مبلغ  1/880/000ریال بابت هزینه
دادرسی و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف  94/11/30لغایت اجرای احکام
در حق محکوم له صفرعلی محمدزاده با وکالت مستوره محمدزاده به نشانی
خ آینه خانه جنب مسجد النبی ساختمان اینه طبقه همکف ،صادر و نیم عشر
حق االجرا اجرای احکام اعالم می گردد .ماده  34قانون اجراي احکام :همین
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي
معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي
که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع
دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحا اعالم نماید.
شعبه  11مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان شماره
م/الف ///11898
آگهی اخطار اجرایی
شماره 1396/4/13-951391 :به موجب رای شماره  960167تاریخ 96/1/26
حوزه  8شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است .محکوم
علیه کریم احمدی باکانی فرزند نعمت اله به نشانی مجهول المکان محکوم
است به پرداخت مبلغ  150/000/000ریال بابت اصل خواسته و 4/650/000
ریال هزینه دادرسی و  120/000ریال هزینه نشر و خسارت تاخیر تادیه از
تاریخ سررسید چک به شماره  95/9/30-901/24096008و نیم عشر حق
االجرا .مشخصات محکوم له :خانم خاور نصریان ریزی فرزند حسین به نشانی
اصفهان خ کاوه بابلدشت ترمینال بابلدشت مجتمع نیروی واحد  ،6ماده 34
قانون اجراي احکام :همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي
پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم
به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر
مالي ندارد صریحا اعالم نماید .شعبه  8مجتمع شماره دو شورای حل اختالف
شهرستان اصفهان شماره م/الف ///11918
آگهی اخطار اجرایی
شماره 1396/4/10-951536 :به موجب رای شماره 9609976793700886
تاریخ  96/2/10حوزه  7شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت
یافته است .محکوم علیه حسن حیدریان نجف آبادی به نشانی مجهول
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته
و یک میلیون و پانصد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در
تادیه از تاریخ سررسید چک  95/7/31تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان
منصور نیکونژاد فرزند محمد به نشانی خانه اصفهان نوبهار گلبهار بن بست
سادات و پرداخت نیم عشر حق اجرا (ضمنا تامین خواسته به شماره دادنامه
 9509976793702933مورخ  95/12/10به اجرای احکام صادر گردیده
است .ماده  34قانون اجراي احکام :همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي

براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم
کند و اگر مالي ندارد صریحا اعالم نماید .شعبه  7مجتمع شماره دو شورای حل
اختالف شهرستان اصفهان شماره م/الف ///11894
آگهی اخطار اجرایی
شماره 1396/4/13-951397 :به موجب رای شماره 9609976794100116
تاریخ  96/1/26حوزه  11شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت
یافته است .محکوم علیه ذبیح اله ترکی سودرجانی به نشانی مجهول
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ  20 /000 /000ریال بابت اصل
خواسته مطالبه وجه چک به شماره  758099مورخ  94/11/20و 758100
مورخ  94/12/20به عهده بانک ملی و مبلغ  1/420/000ریال بابت هزینه
دادرسی و مبلغ  120/000ریال بابت نشر آگهی و خسارت تاخیر در تادیه
از تاریخ سررسید چکهای موصوف لغایت اجرای حکم در حق محکوم له
محمود میرزایی به نشانی خ امام خمینی خ مشیرالدوله بعد از چهارراه اول
سمت چپ فروشگاه ایران دانگ فنگ صادر و نیم عشر حق االجرا ،اجرای
احکام اعالم می گردد .ماده  34قانون اجراي احکام :همین که اجرائیه به
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي
کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع
دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحا اعالم
نماید .شعبه  11مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
شماره م/الف ///11937
آگهی اخطار اجرایی
شماره 1396/4/4-950205 :به موجب رای شماره  1027تاریخ 95/12/24
حوزه  35شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.
محکوم علیه سهراب طاهری به نشانی مجهول المکان ،خوانده را محکوم
به حضور در یکی از دفترخانه های رسمی شهر و انتقال شماره خط موبایل
 09131142180در حق خواهان محمدرضا گودرزیان خوراسگانی به نشانی
خوراسگان خ سلمان بلوار شهاب کوچه پیام پالک  160می نماید و پرداخت
هزینه دادرسی مبلغ  12/750تومان و پرداخت هزینه سه مرحله آگهی که
احتساب آن با اجرای احکام می باشد و پرداخت نیم عشر اجرا می باشد .ماده 34
قانون اجراي احکام :همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت
محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن
میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف
مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي
ندارد صریحا اعالم نماید .شعبه  35مجتمع شماره سه شورای حل اختالف
شهرستان اصفهان شماره م/الف ///11934
آگهی ابالغ
شماره نامه 9610110360100334 :شماره پرونده،9609980360100509 :
 ،9609980360100660شماره بایگانی شعبه 960683 ،960526 :نظر به
اینکه متهم سیدعلی حسینی از طرف این دادسرا در پرونده کالسه -960526
 960683ب  22به اتهام ،ایراد ضرب و جرح عمدی  -تهدید حسب شکایت
آقایان مجتبی سلطانی و مهدی حسینی تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه
بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده
 174قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب
به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه  22بازپرسی،
دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر
شود ،در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی
معمول خواهد شد .بازپرس شعبه  22دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
شماره م/الف ///11852
آگهی ابالغ به آقای ابوالفضل عسگری
شماره درخواست 9610460360200012 :شماره پرونده:
 9509987719700617شماره بایگانی شعبه 951524 :نظر به اینکه آقای
ابوالفضل عسگری فرزند نصراهلل به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و
خیانت در امانت حسب شکایت آقای ابوالحسن اسماعیلی فرزند محمود از
طرف این بازپرسی در پرونده کالسه  951524ب  23تحت تعقیب است و ابالغ
احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده ،بدینوسیله در
اجرای ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف
یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه  23بازپرسی دادسرای عمومی اصفهان
واقع درخیابان آتشگاه اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود،

در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول
خواهد گردید .بازپرس شعبه  23دادسرای عمومی اصفهان شماره م/الف
///11834
آگهی ابالغ به آقای یاسین محمودی
شماره درخواست 9610460360200011 :شماره پرونده:
 9609983761300284شماره بایگانی شعبه 960344 :نظر به اینکه آقای
یاسین محمودی فرزند یادگار به اتهام خیانت در امانت حسب شکایت الله
کاظمی اسفه فرزند علی اصغر از طرف این بازپرسی در پرونده کالسه ......
تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وی
ممکن نگردیده ،بدینوسیله در اجرای ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 23
بازپرسی دادسرای عمومی اصفهان واقع درخیابان آتشگاه اصفهان جهت
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود ،در صورت عدم حضور پس از یک
ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد گردید .بازپرس شعبه 23
دادسرای عمومی اصفهان شماره م/الف ///11832
آگهی
شماره ابالغنامه 9610106825304623 :شماره پرونده:
 9509986825300793شماره بایگانی شعبه 951000 :خواهان /شاکی
بانک ملت دادخواستی به طرفیت خواندگان حسین رستگاری فرزند اسماعیل
و محسن رستگاری فرزند اسماعیل و مسعود باقری فرزند عبداله و فرهاد
رحمان فرزند پرویز و زهرا حبیبی فرزند حسن به خواسته مطالبه وجه و
خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که
جهت رسیدگی به شعبه  31دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع
در اصفهان  -خ چهارباغ باال  -خ شهید نیکبخت  -ساختمان دادگستری کل
استان اصفهان  -طبقه اول  -اتاق  121ارجاع و به کالسه  951000ثبت
گردیده که وقت رسیدگی آن  1396/6/7و ساعت  11صبح تعیین شده است.
به علت مجهول المکان بودن خوانده  /متهم و درخواست خواهان  /شاکی و به
تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود
تا خوانده  /متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .منشی دادگاه حقوقی شعبه  31دادگاه
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان شماره م/الف ///11947
آگهی
شماره ابالغنامه 9610460350700064 :شماره پرونده:
 9609980350700297شماره بایگانی شعبه 960351 :خواهان آقای
غالمرضا امین شرعی فرزند حمید دادخواستی به طرفیت خوانده امید عرقاجی
به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه وجه و خسارات دادرسی
و تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت
رسیدگی به شعبه  7دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان
طبقه  3اتاق شماره  311ارجاع و به کالسه  960351ثبت گردیده که وقت
رسیدگی آن  96/6/29و ساعت  9/30صبح تعیین شده است .به علت مجهول
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون آیین
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر
گردد .منشی شعبه  7دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان شماره م/
الف ///11952
آگهی
کالسه  960025شماره دادنامه 96/4/1-9609976793801174 :مرجع
رسیدگی :شعبه هشت شورای حل اختالف اصفهان ،خواهان :محمدحسن
مستقیم نایینی فرزند احمد به نشانی اصفهان خ استانداری ،روبروی فرشادی
نبش کوی فلسطین ،تجهیزات نقشه برداری فراسنج ،خوانده :هومن افشاری
فرزند هدایت اله به نشانی مجهول المکان ،شورا با عنایت به محتویات پرونده
و اخذ نظریه مشورتی اعضا محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت
از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .رای شورای حل
اختالف :در خصوص دعوی محمدحسن مستقیم نائینی فرزند احمد به طرفیت
آقای هومن افشاری فرزند هدایت اله به خواسته مطالبه مبلغ (قلم خوردگی)
 22/960/000ریال وجه بخشی از چک به شماره  95/11/15-357795به
عهده بانک صادرات ایران به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه دادخواست
تقدیمی ،تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که
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در خصوص دعوی احسان رجبیان با وکالت نرگس شاه سیاه به طرفیت اقای
فرشاد قائدی به خواسته مطالبه مبلغ  136/500/000ریال وجه  2فقره چک به
شماره  996058-996059به عهده بانک کشاورزی به انضمام مطلق خسارات
قانونی ،با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و
صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم
ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و
محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابروز و ارایه
ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به
مواد  310و  313قانون تجارت و  519 ،515 ،198و  522قانون آ.د.م حکم بر
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  136/500/000ریال بابت اصل خواسته و
 3622500ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف  95/6/30-996059و
 95/3/30-996058تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می
نماید .رای صادره غیابی و ظرف  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین
مرجع و ظرف  20روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی
حقوقی اصفهان می باشد .قاضی شعبه  6شورای حل اختالف اصفهان
شماره م/الف ///11861

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششــدانگ دو قطعه زمین مزروعی در دشت
پاماهور پالک ثبتی  3093فرعی از شماره 35اصلی واقع در ازان
جزء بخش ثبتی میمه که طبق پرونده ثبتی به نام عباسعلی صالح
فرزند عبداهلل در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی یا
متقاضیان ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از
ماده 15قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده یا نامبردگان تحدید
حدود ملک مرقوم درروزیک شنبه مورخه 1396/05/29ساعت
 9صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد  .لذا به موجب این
آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود در روز و ساعت
مقرر در محل حضور یابند .اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک
مطابق ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید
تا ( )30روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره  2ماده واحده قانون
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یکماه از
تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواست
به مرجع ذیصــالح قضایی گواهی تقدیم دادخواســت رااخذ و
به این اداره تســلیم نماید .تاریخ انتشار  :دوشنبه 1396/04/26
ریس ثبت میمه:مهدی ذکاوتمند شماره م/الف 12605

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره صادره 1396/43/389216 :تاریخ ثبت صادره1396/4/21 :
نظر به اینکه تحدید حدود ششــدانگ ساختمان به استثنای بهای
ثمنیه اعیانی پالک شماره  8974فرعی از  18/527واقع در بخش
 14ثبت اصفهان که طبق رای هیات به نام محمدحســن محمد
شریفی فرزند علی و شرکا مفروز و در جریان ثبت است و عملیات
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت .اینک بنا به دستور
قســمت اخیر ماده  15قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید
حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ  96/5/17ساعت  9صبح
در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده
 20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا  30روز
پذیرفته خواهد شد .تاریخ انتشار 96/4/26 :رئیس منطقه ثبت اسناد
و امالک غرب اصفهان شماره م/الف 12232
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مالبه وجه آن دارد و اینکه
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه
و دفاعیات مستند محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از
خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می
رسد که به استناد مواد  310و  313قانون تجارت و  198و  515و  519و 522
قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بخشی
از چک  22/960/000ریال بابت اصل خواسته و  704/000/-ریال بابت
هزینه دادرسی و مبلغ  120/000ریال بابت هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر
در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف ( )95/11/15تا تاریخ اجرای حکم در
حق خواهان صادر و اعالم می نماید .رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی
ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
قاضی شعبه  8شورای حل اختالف اصفهان شماره م/الف ///11859
آگهی
شماره ابالغنامه 9610100351303542 :شماره پرونده:
 9509980351301038شماره بایگانی شعبه 951165 :خواهان شهرام
روغنی بطرفیت شرکت راه و ساختمان بهگونه ساز و علی اکبر و احمدرضا
حمصیان اتفاق بخواسته اعسار و مطالبه خسارت و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و
مطالبه چک دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی
به شعبه  13دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ
چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه
 2اتاق شماره  206ارجاع و به کالسه  9509980351301038ثبت گردیده
که وقت رسیدگی آن  96/6/4و ساعت  11/30صبح تعیین شده است .به علت
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی
حاضر گردد .دفتر شعبه  13دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان شماره
م/الف ///11951
آگهی
شماره ابالغنامه 9610100352202719 :شماره پرونده:
 9609980352200167شماره بایگانی شعبه 960175 :خواهان  /شاکی
صغرا رعیت کرسگانی دادخواستی به طرفیت خوانده  /متهم شهناز شیرانی به
خواسته تایید انفساخ قرارداد تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان
نموده که جهت رسیدگی به شعبه  22دادگاه عمومی حقوقی شهرستان
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان
دادگستری کل استان اصفهان طبقه  3اتاق شماره  354ارجاع و به کالسه
 9609980352200167ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  96/6/22و
ساعت  10/00صبح تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن خوانده/
متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر
گردد .منشی شعبه  22دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان شماره م/
الف ///11962
آگهی
شماره ابالغنامه 9610100353302509 :شماره پرونده:
 9609980362600150شماره بایگانی شعبه 960580 :شاکی آقای
احمدرضا احمدی شکایتی علیه متهم آقای بابک مسعودی فرزند شاهنواز با
موضوع انتقال مال غیر مطرح نموده که جهت رسیدگی به شعبه  107دادگاه
کیفری دو شهر اصفهان ( 107جزایی سابق) مجتمع شهید بهشتی واقع در
اصفهان ،خیابان شریعتی ،حدفاصل بیمارستان شریعتی و چهارراه پلیس
ارجاع و به کالسه  960580ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 96/6/29
و ساعت  10/15تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن خوانده /
متهم و درخواست خواهان  /شاکی و به تجویز ماده  344قانون آیین دادرسی
کیفری و دستور دادگاه دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار
آگهی می شود تا خوانده  /متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .منشی دادگاه
کیفری شعبه  107دادگاه کیفری دو شهر اصفهان (  107جزایی سابق)
شماره م/الف ///11938

