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آگهی اخطار اجرایی
شماره 1396/4/7-675/95 :به موجب رای شماره  29/96تاریخ 96/1/27
حوزه پنجم شورای حل اختالف شهرستان کاشان که قطعیت یافته است.
محکوم علیهم  -1مصطفی دهقانی  -2مجتبی ملک زاده کاشانی  -3ابراهیم
صفاکیش به نشانی  -1مجهول المکان  -2بلوار شهید مطهری ،کوچه ضیافت
نبشکوچه چهارم سمت چپ جنب بنگاه آرایشگاه زنانه شکیال منزل ملک زاده
 -3خ  22بهمن روبروی شرکت نفت جنب بیمه معلم درب کرم رنگ واحد 3
فرش ثمین محکومند به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ  2/300/000ریال بابت خسارات دادرسی
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول بر مبنای
نرخ تورم در حق محکوم له محمد محمدیان یزدلی به نشانی میدان جهاد بلوار
کشاورز ساختمان امور کارگزاری حج و زیارت واحد  3محمدیان و پرداخت نیم
عشر اجرایی در حق دولت .رعایت تبصره  2ماده  306ق ا د م الزامی 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  5شورای حل اختالف شهرستان کاشان
شماره م/الف 647
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  960337خواهان حمید شفیعی نیا دادخواستی مبنی
بر مطالبه به طرفیت علیرضا پورنقاش اصفهانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی
برای مورخ  96/6/4ساعت  8صبح تعیین گردیده است .با توجه به مجهول
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده  73قانون آیین دادرسی
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در
اصفهان خ شیخ صدوق شمالی  4راه وکال مجتمع شورای حل اختالف مراجعه
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید .در صورت عدم حضور وقت
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود .مدیر دفتر شعبه 7
مجتمع شماره  2شورای حل اختالف اصفهان شماره م/الف ///11878
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  572-96خواهان احمد شاهرخ اصفهانی دادخواستی
مبنی بر مطالبه به طرفیت احمدرضا شیخی تقدیم نموده است وقت رسیدگی
برای روز چهارشنبه مورخ  96/6/15ساعت  8/30صبح تعیین گردیده است.
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی
به این شعبه به نشانی کنار گذر اتوبان حدفاصل خ آتشگاه و خ میرزا طاهر مجتمع
شماره  3شورای حل اختالف جهت شورای حل اختالف اصفهان شعبه 51
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ
نمایید .در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی
اتخاذ می شود .مدیر دفتر شعبه  51شورای حل اختالف اصفهان شماره م/
الف ///11880
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  1043-95خواهان تعاونی اعتبار صالحین (بانک
آینده) دادخواست مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت مهدی ابراهیمی  -منیژه منا
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ  96/6/20ساعت 8/30
صبح تعیین گردیده است .با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای
خواهان برابر ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی حدفاصل خ آتشگاه و خ میرزا طاهر
بر اتوبان ساختمان قضایی شهید مطهری شعبه  53شورای حل اختالف اصفهان
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید .در صورت عدم حضور
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود .مدیر دفتر شعبه
 53شورای حل اختالف اصفهان شماره م/الف ///11853
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  547-96خواهان علی محمد طالبی دادخواستی
مبنی بر مطالبه وجه سفته به طرفیت  -1داریوش امیری مقدم  -2محسن
نصری نصرآبادی  -3میالد امیری مقدم تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای
روز چهارشنبه مورخ  96/6/15ساعت  8/30صبح تعیین گردیده است .با توجه به

مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی حدفاصل خ آتشگاه و خ میرزا
طاهرساختمان شهید مطهری شعبه  53شورای حل اختالف اصفهان مراجعه
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید .در صورت عدم حضور وقت
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود .مدیر دفتر شعبه 53
شورای حل اختالف اصفهان شماره م/الف ///11900
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  951557خواهان امیر مسعود عمادی دادخواستی
مبنی بر مطالبه اجور معوقه به طرفیت محمدعلی گل بو و شاهین دهقانی تقدیم
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ  96/6/7ساعت  10/30تعیین گردیده
است .با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده
 73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید.
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ
می شود .مدیر دفتر شعبه  11مجتمع شماره  2شورای حل اختالف اصفهان
شماره م/الف ///11862
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  960433خواهان حسین ابراهیمی با وکالت
خانم نمازیان و آقای محمدیان مبنی بر مطالبه به طرفیت ابراهیم صفدریان
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ  96 /6 /28ساعت  9صبح
تعیین گردیده است .با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای
خواهان برابر ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان
شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید .در صورت
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
مسئول دفتر شعبه  8مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف اصفهان
شماره م/الف ///11933
آگهی اجراییه
شماره اجراییه 9610420351000108 :شماره پرونده9509980351000104 :
شماره بایگانی شعبه 950149 :بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره
 9610090351000954و شماره دادنامه مربوطه 9509970351000778
محکوم علیه شاهین خسروی فرزند محمدعلی به نشانی اصفهان خیابان
کاوه ،خیابان غرضی بلوار ساکت اصفهانی ،بلوار شقایق ،سمت راست جنب
پالک  45طبقه سوم منزل آقای خسروی کدپستی  8196993481محکوم
است به -1 :پرداخت :مبلغ  1/600/000/000ریال بابت اصل خواسته وجه
چک های مندرج در دادنامه -2 :مبلغ  49/156/000ریال بابت هزینه دادرسی
 -3مبلغ  36/000/000ریال بابت حق الوکاله وکیل -4 ،تاخیر در تادیه از تاریخ
سررسید چک ها لغایت وصول محکوم به طبق شاخص تورم اعالمی از سوی
بانک مرکزی در حق محکوم له سعید سپیانی فرزند علیرضا به نشانی استان
اصفهان ،شهرستان نجف آباد خیابان امام خیابان شیخ بهایی مرکزی کوی نیک
مهر پالک  2کدپستی  ،8514667640و پرداخت حق االجرای دولتی بر اساس
محکوم به در حق صندوق دولت .ضمنا رعایت تبصره  2ماده  306ق آ د م الزامی
است .مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له :مریم شریفیانا نجف
آبادی فرزند مصطفی به نشانی استان اصفهان ،شهرستان نجف آباد ،خ امام
خ شیخ بهایی مرکزی کوی نیک مهر پ شمالی وکیل سعید سپیانی ،محکوم
علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه -1 :ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا
گذارد (ماده  34قانون اجراي احکام مدني)  -2ترتیبي براي پرداخت محکوم
به بدهد -3 .مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد
چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سي روز کلیه اموال
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول به طور
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات
مالي و اعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاي
مذکور و کلیه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر در اموال
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار
به مقام قضائي ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مي شود (مواد

8و 3قانون نحوه اجراي محکومیت مالي  -4 )1394خودداري محکوم علیه از
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حکم حبس تعزیري درجه
هفت را در پي دارد (ماده  34قانون اجراي احکام مدني و ماده  20ق.م.ا و ماده
 16قانون نحوه اجراي محکومیت مالي  -5 )1394انتقال مال به دیگري به هر
نحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت دیون
کافي نباشد موجب مجازات تعزیري درجه شش یا جزاي نقدي معادل نصف
محکوم به یا هر دو مجازات مي شود( .ماده  21قانون نحوه اجراي محکومیت
مالي  -6 )1394چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي
محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل
توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره  1ماده  3قانون نحوه اجراي محکومیت
مالي  )1394مدیر دفتر شعبه  10دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
شماره م/الف ///11949
آگهی ابالغیه
شماره ابالغنامه 9610106794200355 :شماره پرونده:
 9609986794200096شماره بایگانی شعبه 960096 :ابالغ شونده حقیقی:
میثم آقایی فرزند محمود به نشانی مجهول المکان ،تاریخ حضور1396/6/26 :
یکشنبه ساعت  08:30محل حضور :اصفهان  -چهارراه شیخ صدوق  -چهارراه
وکال  -مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف ،در خصوص دعوی
محسن رستمی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه
حاضر شوید .ضمنا به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمایم ارسال می گردد.
شعبه  12حقوقی شورای حل اختالف اصفهان (مجتمع شهدای مدافع حرم)
شماره م/الف ///11904
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  960439خواهان مجتبی دهقانی دادخواستی مبنی
بر مطالبه وجه به طرفیت اشرف صادقی  -محمد پورجوال تقدیم نموده است
وقت رسیدگی برای مورخ  96/6/5ساعت  8صبح تعیین گردیده است .با توجه به
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد اول خیابان ارباب
روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک  57کدپستی 8165756441
مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه  9شورای حل اختالف اصفهان
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید .در صورت عدم حضور
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود .مدیر دفتر شعبه
 9شورای حل اختالف اصفهان شماره م/الف ///11924
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  960436خواهان رحیم کریمیان دستجردی
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت زهرا جمالی هندری تقدیم نموده
است وقت رسیدگی برای مورخ  96/6/4ساعت  8صبح تعیین گردیده است .با
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد اول
خیابان ارباب روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک  57کدپستی
 8165756441مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه  9شورای حل
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید .در
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ
می شود .مدیر دفتر شعبه  9شورای حل اختالف اصفهان شماره م/الف
///11837
آگهی
شماره ابالغنامه 9610100350204032 :شماره پرونده:
 9509980350200898شماره بایگانی شعبه 951056 :خواهان علی اکبر
عرب بیگی با وکالت علیرضا یدی و مهدی لطف اله دادخواستی به طرفیت
خواندگان محمدعلی جعفرزاده و محمد مرادی به خواسته مطالبه وجه تقدیم
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه  3اتاق شماره
 304ارجاع و به کالسه  951056ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 96/6/11
ساعت  10تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن خوانده محمد مرادی
فرزند حسینعلی 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
دوم دادگاه حقوقی اصفهان شماره م/الف ///11954
آگهی احضار متهم
شماره ابالغنامه 9610100354801984 :شماره پرونده:
 9609980363400342شماره بایگانی شعبه( 960331 :مربوط به دادگاه با
فرض وجود کیفرخواست) محاکم کیفری دو دادگستری شهرستان اصفهان
به موجب کیفرخواست شماره  ...در پرونه کالسه  960331برای آقای امیر
عبداللهی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی حسب شکایت آقای علی علی
عسگریان فرزند عزیزاله تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این
شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه  1396/6/14ساعت  9تعیین گردیده
است .با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای
مقررات مواد  115و  180قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در
امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت
مقرر در دادگاه حاضر گردد .بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات
رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد .متصدی امور دفتری دادگاه شعبه  122دادگاه
کیفری دو شهر اصفهان ( 122جزایی سابق) مجتمع شهید بهشتی شماره م/
الف ///11943
آگهی
شماره نامه 9610110362800326 :شماره پرونده9509980362800035 :
شماره بایگانی شعبه 950036 :نظر به اینکه آقای محسن رفیعی قلعه میری
فرزند حسن در پرونده کالسه  950036د  9حسب شکایت خانم منیژه رفعتی
به اتهام کیف زنی از طرف این دادیاری تحت تعقیب می باشد و ابالغ احضاریه
نیز به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نگردیده لذا بدین وسیله در
اجرای ماده مدت  174قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ
می گردد تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه نهم دادیاری
دادسرای عمومی و انقالب اصفهان واقع در اصفهان خیابان شریعتی مجتمع
قضایی شهید بهشتی جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود .در
صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی به
عمل خواهد آمد .دادیار شعبه نهم دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
شماره م/الف ///11946
آگهی دادنامه
شماره دادنامه 9609970351000143 :شماره پرونده9509980351000532 :
شماره بایگانی شعبه 950662 :شعبه  10دادگاه عمومی حقوقی شهرستان
اصفهان ،خواهان :غالم رسول نورزهی فرزند ولی حان با وکالت آقای علی
روزخوش فرزند محمد به نشانی اصفهان  -خ ابوالحسن اصفهانی حدفاصل ک
 27و  29ساختمان فرنام ط  2واحد  ،4خواندگان -1 :احمد اکبریان خوراسگان
 -2خانم آزاده قاسمی همگی به نشانی مجهول المکان ،خواسته ها -1 :مطالبه
خسارت دادرسی  -2مطالبه خسارت تاخیر تادیه  -3مطالبه وجه چک ،رای
دادگاه :در خصوص دادخواست آقای غالم رسول نوزهی فرزند ولی جان با وکالت
آقای علی روزخوش به طرفیت آقای احمد اکبریان خوارسگان و خانم آزاده
قاسمی به خواسته مطالبه مبلغ هفتصد و پنجاه و دو میلیون ریال بابت وجه چک
شماره  95/7/25-061894به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با
عنایت به تصویر مصدق چک و ظهر آن و گواهینامه عدم پرداخت صادر شده از
بانک محال علیه و بنا بر وصف تجریدی چک و این که به موجب ماده  313قانون
تجارت به محض ارائه باید کارسازی شود و با توجه به این که مسئولیت تضامنی
خواندگان به لحاظ احراز صدور چک و امضاء ظهر آن به عنوان ضامن محرز
است دعوی خواهان را وارد می داند و از آنجاییکه خواندگان هیچ گونه دلیلی دال
بر عدم حسن نیت دارنده چک و ید غیرقانونی و نامشروع وی ابراز نداشته اند
مستندا به مواد  249 ،314و  315قانون تجارت 198 ،502 ،515 ،519 ،و 520
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده الحاقی به تبصره ماده  2قانون صدور
چک حکم به الزام تضامنی نامبردگان به پرداخت مبلغ هفتصد و پنجاه و دو
میلیون ریال بابت اصل خواسته ،مبلغ  25631000ریال بابت هزینه دادرسی و
مبلغ  19248000بابت حق الوکاله وکیل در مرحله نخستین دادرسی و پرداخت
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص تورم
اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید حکم
صادر شده غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این
دادگاه و سپس ظرف مهلت  20روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل

تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است .رئیس شعبه ده
دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شماره م/الف ///11950
آگهی دادنامه
شماره دادنامه 9609970354100500 :شماره پرونده9509980360001019 :
شماره بایگانی شعبه 960198 :شعبه  115دادگاه کیفری دو شهر اصفهان
( 115جزایی سابق) شاکی :روح اهلل صابری گهروئی فرزند قدرت اهلل به نشانی
استان اصفهان اتوبان چمران خ میثم ک بهار  4پالک  872متهم :میثم منتخب
خراسانی به نشانی مجهول المکان اتهام :پالک تقلبی خودرو ،گردشکار :دادگاه
با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به
صدور رای می نماید .رای دادگاه :در خصوص اتهام آقای میثم خراسانی فرزند
محمدرضا دائر بر استفاده غیرمجاز از پالک تقلبی خودرو در سال های  94و
 95موضوع شکایت آقای روح اهلل صابری با این توصیف که شاکی بیان نموده
است اینجانب مالک خودروی پژو پارس به شماره انتظامی  321ل  47می
باشد متوجه شده ام چند برگ جریمه برای پالک ماشین من آمده است که
در آن مسیرها هیچ ترددی نداشته ام چون جرائم به نام آقای میثم خراسانی
می باشد از نامبرده اعالم شکایت نموده است علیهذا دادگاه با عنایت به فقد
ادله کافی اثباتی مبنی بر ارتکاب بزه فوق از سوی متهم مستندا به اصل 37
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران رای بر برائت نامبرده صادر می نماید
رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در مرجع محترم
تجدیدنظر استان می باشد .رئیس شعبه  115دادگاه کیفری دو شهر اصفهان
شماره م/الف ///11892
آگهی دادنامه
شماره پرونده:
شماره دادنامه9609970353300034 :
 9409980359500550شماره بایگانی شعبه 951315 :شعبه  107دادگاه
کیفری دو شهر اصفهان ( 107جزایی سابق) مجتمع شهید بهشتی ،شاکی :احمد
کرباسیون فرزند عبدالغفار به نشانی شهرستان اصفهان ورودی خانه اصفهان
جنب عطاری ،متهمین -1 :فاضل هاشمی فرزند کشمیر به نشانی مجهول
المکان  -2امیر نقوی شوشتری فرزند محمد به نشانی مجهول المکان ،اتهام:
کالهبرداری ،گردشکار :دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر
مبادرت به صدور رای می نماید .رای دادگاه :در خصوص اتهام آقایان  -1امیر
تقوی شوشتری و  -2فاصل هاشم که به لحاظ عدم شناسایی و متواری بودن
مشخصات کامل تری از آنها در دست نیست مبنی بر مشارکت در تحصیل مال
از طریق غیرمشروع موضوع شکایت آقای احمد کرباسیون با این توضیح که به
نقل از شاکی ،متهمین از طریق برقراری تماس های تلفنی متعدد با وی اظهار
می نماید برنده یک دستگاه تلویزیون شده و جهت حمل و نقل به آدرس شاکی
و هزینه های پستی بایستی مبلغ  450/000ریال را به حساب بانکی ارائه شده
واریز نماید و شاکی نیز با مراجعه به بانک مبلغ یاد شده را پرداخت می نماید لیکن
متعاقبا متوجه کذب این موضوع شده و در صدد شکایت بر می آید این دادگاه
بر اساس مفاد کیفرخواست صادر شده از دادسرا که البته از حیث عنوان اتهامی
و مواد قانونی استنادی به اعتبار اوراق و محتویات پرونده از جمله اظهارات
شاکی در دادسرا و در جلسه دادرسی دادگاه و کیفیت رفتار ارتکابی متهمین
در راستای ماده  280قانون آیین دادرسی کیفری از مشارکت در کالهبرداری
به مشارکت در تحصیل مال از طریق غیرمشروع تغییر یافته است و با توجه به
اعالم شکایت شاکی خصوصی و انضمام تصاویر فیش واریزی شاکی به حساب
بانکی که مطابق استعالم به عمل آمده از بانک به تاریخ  92/8/20متعلق به
متهم ردیف اول اعالم شده و پاسخ استعالم به عمل آمده از شرکت مخابرات
به تاریخ  95/1/16که متهم ردیف دوم به عنوان مالک خط تلفن وسیله ایجاد
تماس با شاکی تعیین و معرفی شده است و با عنایت به متواری بودن متهمین و
عدم حضور ایشان در دادسرا و در جلسه دادرسی دادگاه با وصف ابالغ از طریق
نشر آگهی و سایر قرائن و امارات موجود و مندرج در پرونده بزهکاری متهمین
را محرز و مسلم دانسته و به استناد ذیل ماده  2قانون تشدید مجازات مرتکبین
ارتشاء اختالس و کالهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و با
رعایت مفاد ماده  125قانون مجازات اسالمی هر یک از متهمین را به تحمل
شش ماه حبس تعزیری و رد معادل وجه نقد تحصیل شده به شاکی به صورت
تضامنی محکوم می نماید رای صادر شده غیابی و ظرف مدت بیست روز پس
از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل
تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان است .رئیس شعبه 107
دادگاه کیفری  2اصفهان شماره م/الف ///11940

آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول
اجرای احکام شعبه چهارم دادگاه عمومی -حقوقی اصفهان در نظر دارد
جلسه مزایده ای در خصوص کالسه اجرایی  961318به سید مهدی
سجادی علیه محمد غالمحسینی به نشانی اصفهان ،خیابان معراج ،خیابان
زرین کوب ،کوچه اندیشه ،ساختمان شقایق ،طبقه  3مبنی بر مطالبه مبلغ
 1/506/070/701ریال بابت اصل خواسته و ریال هزینه های دادرسی و
اجرایی و مبلغ  75/303/535ریال حق االجرای دولتی در روز چهارشنبه
تاریخ  96/5/25ساعت  9صبح در محل این اجرا دادگستری کل استان
اصفهان ،طبقه زیرزمین ،جهت فروش  1/19سهم مشاع از  420سهم
ششدانگ پالک ثبتی  14915/133بخش  5به نشانی اصفهان ،خیابان
شیخ طوسی ،خیابان میثم ،بن بست صبا  ،22ساختمان در حال احداث
که اکنون در تصرف مالک می باشد با وصف کارشناسی زیر که مصون از
تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید .لذا طالبین خرید می توانند  5روز
قبل از جلسه مزایده به نشانی اصفهان ،خیابان شیخ طوسی ،خیابان میثم،
بن بست صبا  ،22ساختمان در حال احداث نزد حافظ اموال از آن بازدید و
با تودیع نقدی  10درصد قیمت پایه به حساب سپرده دادگستری به شماره
 21771290210008در جلسه مزایده شرکت نمایند .پیشنهاد دهنده
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود .هزینه های اجرایی بر عهده محکوم
علیه می باشد .اوصاف ملک بر اساس نظر کارشناس :مکان مورد معرفی
جزء پالک ثبتی شماره  133فرعی از شماره  14915اصلی واقع در بخش
پنج ثبت اصفهان و دارای برگ از اداره ثبت اسناد و امالک (انتقال اجرایی)
به شماره شناسه سند  139411155908000136به مساحت عرصه حدود
یکصد و هفتاد و شش مترمربع و دارای مبایعه نامه شماره  309353مورخ
 93/11/23و دارای پروانه ساختمان از شهرداری منطقه ده اصفهان به
شماره  10/94/18506مورخ  1394/7/14در حد سه طبقه مجوز مسکونی
صادر گردیده است .زمان بازدید مشاهده گردید پالک فوق در شرف احداث
بنا جدید و در حد اجرای فونداسیون و سقف و ستون طبقه همکف و اول
به اضافه اجرای ستون های سقف سوم با مشخصات سازه بتونی و پوشش
سقف تیرچه و بلوک و دیوار چینی حیاط و نصب درب ورودی بزرگ آهنی
سمت گذر پیشرفت فیزیکی با مساحت زیربنا حدود دویست و ده مترمربع
دارد .نظر کارشناسی :با عنایت به مطالب صدراالشاره :متراژ عرصه و اعیان،
موقعیت ،امکانات ،نوع کاربری (مسکونی) ،قدمت ساخت و بررسی جمیع
جهات موثر در قضیه باالخص عرضه و تقاضا ،ارزش کل پالک مذکور با
مشخصات فوق در زمان مباشرت جمعا مبلغ  2/000/000/000ریال معادل
دویست میلیون تومان و ارزش  1/19سهم از  1/50سهم مشاع از  420سهم
مشاع شش دانگ پالک فوق الذکر  1/581/474/239ریال می باشد.
دادورز شعبه چهارم اجرای احکام حقوقی شماره م/الف ///11903
آگهی
شماره پرونده 139404002125000164/1 :شماره بایگانی پرونده:
 9400166شماره آگهی ابالغیه 139603802125000003 :در خصوص
پرونده اجرایی کالسه فوق له کشاورزی داران علیه رضا کریمی و صفرعلی
کریمی و فاطمه کریمی و آمنه کریمی و حجت ا ...کریمی و خدیجه کریمی
و معصومه کریمی و داود کریمی و علی کریمی و زینب خاتون کریمی
و گل خیر سیاوشی طبق گزارش مورخ  1395/11/2کارشناس رسمی
دادگستری ،پالک ثبتی  -1فرعی  9از پالک اصلی  28در بخش دهق ناحیه
 0واقع در فریدن مورد وثیقه سند رهنی شماره  2197تنظیمی دفتر 221
داران را مجددا به مبلغ  730/000/000ریال ارزیابی گردیده .لذا چنانچه به
مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید اعتراض کتبی خود را ظرف
مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد
کارشناس تجدیدنظر به مبلغ  3000000ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید.
ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس
تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد .مسئول واحد اجرای اسناد
رسمی فریدن شماره م/الف ///169
آگهی مزایده
اجرای احکام شعبه  13خانواده در نظر دارد در کالسه  9604/94ج  13جلسه
مزایده ای در روز چهارشنبه مورخ  1396/5/11از ساعت  8الی  9صبح واقع
در اصفهان خ نیکبخت  100متر باالتر از دادگستری کل استان اصفهان،
ساختمان اجرای احکام حقوقی خانواده ،طبقه دوم ،اجرای احکام شعبه 13
خانواده برگزار نماید .لها خانم فاطمه صابری بطرفیت آقای علی عباسی
فرزند گودرز بخواسته  1373عدد سکه بهار آزادی و مبلغ 650/839/638

ریال بابت حق االجرای مدنی ،موضوع مزایده فروش  28546سهم بانک
انصار به مبلغ  8/730/747ریال .لذا طالبین خرید می توانند با ده درصد
قیمت در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده
مزایده خواهد بود .دادورز اجرای احکام شعبه  13خانواده اصفهان شماره
م/الف ///11935
آگهی مزایده
شماره پرونده 9309986825100047 :شماره بایگانی شعبه961290 :
شعبه شانزدهم اجرای احکام حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص
پرونده کالسه  961290شعبه شانزدهم اجرای احکام حقوقی اصفهان
له آقای مرتضی شمس فرزند عباس علیه آقای امیرحسین اشراقی فرزند
نعمت اهلل و آقای نعمت اهلل اشراقی فرزند یزدانبخش به خواسته مبلغ
 1/016/871/146ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه ،مبلغ
 18/726/500ریال بابت هزینه دادرسی مبلغ  5/000/000ریال بابت
هزینه کارشناسی و مبلغ  360/000ریال بابت هزینه نشر آگهی و مبلغ
 50/843/557ریال بابت حق االجرا دولتی (پرداخت شده توسط محکوم
له) ،جمعا به مبلغ  1/091/801/203ریال در حق محکوم له جلسه مزایده
ای جهت فروش مالکیت محکوم علیهم از سرقفلی یک باب مغازه به شرح
زیر برگزار نماید :مورد مزایده عبارتست از مقدار  11/55درصد از 33/33
درصد (مالکیت محکوم علیهم) از  100درصد سرقفلی یک باب مغازه به
نشانی :اصفهان ،خیابان میر ،خیابان  ،250خیابان جهانگیرخان قشقایی،
جنب گز امیر ،حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری که این نظریه
مصون از اعتراض باقی مانده است اعالم گردیده سرقفلی مغازه فوق
مربوطه به پالک ثبتی  4845/2بخش  5اصفهان می باشد که این محل
شامل مغازه همکف و زیرزمین آن است .مساحت مفید هر طبقه حدود
 44/65مترمربع و دهانه رو به خیابان جهانگیرخان قشقایی  7/26متر
است .کف و دیوار مغازه سرامیک با تزیین شیرینی فروشی و قنادی است.
بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزش  100درصد سرقفلی
مغازه فوق الذکر مبلغ  9/450/000/000ریال ارزیابی گردیده است که بر
این اساس ارزش سهم محکوم علیهم به میزان  33/33درصد معادل مبلغ
 3/149/685/000ریال می باشد و با توجه به اینکه کل محکوم به و سایر
هزینه ها مبلغ  1/091/801/203ریال می باشد لذا مورد مزایده معادل
مقدار  11/55درصد از  33/33درصد از  100درصد سرقفلی مغازه فوق می
باشد .متقاضیان می توانند  5روز قبل از فروش در محل فوق از پالک مذکور
دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده و خرید در تاریخ  1396/5/03ساعت
 09:30صبح در دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخت ،ساختمان مرکزی
دادگستری اصفهان ،طبقه زیرزمین ،واحد اجرای احکام حقوقی حاضر
شوند .فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد
کننده باالترین قیمت بوده و حداقل  10درصد مبلغ تصویبی را فی المجلس
به حساب سپرده دادگستری واریز نماید .شعبه شانزدهم اجرای احکام
حقوقی اصفهان شماره م/الف ///9006
آگهي فقدان سند مالكیت
خانم اشرف سلطونی فرزند حسینعلی به استناد یک برگ استشهاد محلي
که هویت و امضائ شهود رسما گواهي شده مدعي است که سند مالکیت
تمامت ششدانگ یک قطعه زمین به شماره  4016فرعی از  1اصلی واقع
در میمه جزء بخش ثبتی میمه که در صفحه  177دفتر  9امالک ذیل ثبت
 1659به نام خانم اشرف سلطونی صادر و تسلیم گردیده به علت جابجایی
اثاثیه منزل مفقود گردیده است چون درخواست سند مالکیت المثني نموده
است طبق تبصره یک اصالحي ماده 120آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي
مي شود که هرکس مدعي انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهي ذکر شده)
نسبت به آن ویا وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي تا ده روز
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده
مسترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد یا در صورت اعتراض
اصل سند ارائه نشود المثني سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضي تسلیم
خواهد شد .تاریخ انتشار 1396/04/26 :رئیس ثبت میمه مهدی ذکاوتمند
شماره م/الف 12602
آگهي فقدان سند مالكیت
خانم زهرا اسدی فرزند میرزا به استناد یک برگ استشهاد محلي که هویت
و امضاء شهود رسما گواهي شده مدعي است که سند مالکیت تمامت دو
دانگ مشاع یک قطعه زمین به شماره  8436فرعی از  11اصلی واقع در

میمه جزء بخش ثبتی میمه که در صفحه  477دفتر  134امالک ذیل ثبت
 20364به نام خانم زهرا اسدی صادر و تسلیم گردیده به علت جابجایی
اثاثیه منزل مفقود گردیده است چون درخواست سند مالکیت المثني نموده
است طبق تبصره یک اصالحي ماده 120آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي
مي شود که هرکس مدعي انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهي ذکر شده)
نسبت به آن ویا وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي تا ده روز
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده
مسترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد یا در صورت اعتراض
اصل سند ارائه نشود المثني سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضي تسلیم
خواهد شد .تاریخ انتشار 1396/04/26 :رئیس ثبت میمه مهدی ذکاوتمند
شماره م/الف 12603
آگهي فقدان سند مالكیت
آقای حسین دوستعلی فرزند محمدعلی به استناد یک برگ استشهاد
محلي که هویت و امضاء شهود رسما گواهي شده مدعي است که سند
مالکیت تمامت چهار دانگ مشاع یک قطعه زمین به شماره  8436فرعی
از  11اصلی واقع در میمه جزء بخش ثبتی میمه که در صفحه  549دفتر
 134امالک ذیل ثبت  20388به نام آقای حسین دوستعلی صادر و تسلیم
گردیده به علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده است چون درخواست
سند مالکیت المثني نموده است طبق تبصره یک اصالحي ماده 120آئین
نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود که هرکس مدعي انجام معامله
(غیر از آنچه در این آگهي ذکر شده) نسبت به آن ویا وجود سند نزد خود
باشد از تاریخ انتشار این آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد.اگر ظرف
مهلت مقرر اعتراضي نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود
المثني سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضي تسلیم خواهد شد .تاریخ
انتشار 1396 /04 /26 :رئیس ثبت میمه مهدی ذکاوتمند شماره م/
الف 12604
آگهی موضوع ماده  3و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تكلیف اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی ثبت سمیرم
شماره1396/04/04-1396/17/382675برابر آراء صادره هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سمیرم به استناد اسناد
رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه
متقاضیان محرز گردیده است .لذا طبق ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آئین نامه اجرایی
آن مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع
عموم درردیف الف دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود و ردیف ب
دریک نوبت در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان
اعتراضی داشته باشد میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه
نسبت به ردیف ( الف ) و به مدت یک ماه نسبت به ردیف ( ب ) اعتراض خود
را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سمیرم تسلیم و پس از اخذ رسید
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع
قضائی تقدیم نمایند  ،بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.
ردیف الف:
 -1برابر رای شماره 139660302014000189مورخه  1396/01/28خانم
گلشاد انصاری فرزند عسگر به ش.م  1209549492ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  708متر مربع قسمتی از پالک  148اصلی واقع در سمیرم شهر
ونک به موجب مبایعه نامه عادی از طرف آقای کیامرث امیری.
 -2برابر رای شماره  139660302014000534مورخه 1396/02/16
آقای شهریار آقائی فرزند اله یار به ش.م  1209394073موازی سه
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ششدانگ
 13043.25مترمربع قسمتی از پالک 214اصلی واقع در سمیرم مزرعه
اقداش به موجب مبایعه نامه عادی مع الواسطه از موسی آقائی .
 -3برابر رای شماره  139660302014000536مورخه 1396/02/16
خانم ثریا اکبری فرزند امراله به ش.م  6299868813موازی سه دانگ
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ششدانگ
 13043.25مترمربع قسمتی از پالک 214اصلی واقع در سمیرم مزرعه

اقداش به موجب مبایعه نامه عادی مع الواسطه از موسی آقائی .
 -4برابر رأی شماره  139660302014000705مورخه 1396/02/26
آقای علیرضا فرد افشاری تله بازلو فرزند کاوس به ش .م 1209816131
موازی چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ
6680متر مربع قسمتی از پالک  92اصلی واقع درسمیرم مزرعه گل کن
علیاو سفلی به موجب انتقال قهری از مالکیت امیر فرد افشاری تله بازلو.
 -5برابر رأی شماره  139660302014000706مورخه 1396/02/26
خانم آذرصالحی تله بازلو فرزند مرتضی به ش .م  1209505101موازی
دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 6680متر
مربع قسمتی از پالک  92اصلی واقع درسمیرم مزرعه گل کن علیاو سفلی
به موجب انتقال قهری از مالکیت امیر فرد افشاری تله بازلو.
 -6برابر رای شماره  139660302014000712مورخه 1396/02/26
آقای محمود شهبازی فرزند خسرو به ش.م  1209637138ششدانگ
یکباب خانه به مساحت  236/4متر مربع قسمتی ازپالک  1267فرعی
از  1اصلی واقع درسمیرم میدان شهدا به موجب مبایعه نامه عادی ازسهم
مشاعی رسمی خسرو شهبازی مالک اولیه .
 -7برابر رای شماره  139660302014000713مورخه 1396/02/26
آقای علی شهبازی فرزند خسرو به ش.م  1209617862ششدانگ یکباب
خانه تحتانی وفوقانی نیمه تمام به مساحت  200متر مربع قسمتی ازپالک
 1267فرعی از  1اصلی واقع در میدان شهدا به موجب مبایعه نامه عادی
ازسهم مشاعی رسمی خسرو شهبازی مالک اولیه .
 -8برابر رای شماره  139660302014000840مورخه 1396/03/09
آقای محمد رضا طائی فرزند اکبر به ش.م  1209102420ششدانگ
یکباب خانه نیمه تمام به مساحت  272متر مربع پالک  2197فرعی از
 1اصلی واقع در سمیرم خیابان شیخ کلینی به موجب مبایعه نامه عادی
ازطرف حسین پیرمرادیان.
 -9برابر رای شماره  139660302014001116مورخه 1396/03/28
آقای یحیی حیدری فرزند ابراهیم به ش.م  1209833999ششدانگ یک
قطعه زمین مزروعی به مساحت  36961متر مربع قسمتی ازپالک 148
اصلی واقع درسمیرم شهر ونک به موجب مبایعه نامه عادی از آقایان حمید
رضا رضائی و الخاص محمودی .
 -10برابر رای شماره  139660302014001119مورخه 1396/03/28
آقای یحیی حیدری فرزند ابراهیم به ش.م  1209833999موازی پنج و
چهار پنجم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت
ششدانگ  66550متر مربع قسمتی از پالک  148اصلی واقع درسمیرم
شهر ونک به موجب مبایعه نامه عادی از آقایان حمید رضا رضائی و الخاص
محمودی .
 -11برابر رای شماره  139660302014001120مورخه 1396/03/28
خانم محبوبه اسدی اورگانی فرزند اردشیربه ش.م  1292355220موازی
یک پنجم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت
ششدانگ  66550متر مربع قسمتی ازپالک  148اصلی واقع درسمیرم شهر
ونک به موجب مبایعه نامه عادی از طرف یحیی حیدری.
ردیف  :ب
 - 1برابر رای شماره  139560302014003645مورخه 1395/10/26
خانم عزت قاسمی فرزند غالمحسن به ش.م  1199197807موازی پنج
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ و ساختمان موجود در آن به مساحت
ششدانگ 11043متر مربع به شماره پالک  180اصلی واقع در سمیرم
مزرعه نخودان به موجب مبایعه نامه عادی مع الواسطه از طرف ورثه کریم
شیرازی که در آگهی قبلی اشتباها آقای عزت قاسمی قید گردیده بدین
نحو اصالح می گردد .
 -2برابر رای شماره  139660302014001103مورخه 1396/03/24
آقای محمد حسن فرهنگ شورباخلو فرزند حاجی علی به ش  .م
 2294214420ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 163211
قسمتی از پالک شماره
متر مربع
 211واقع در سمیرم بخش شانزده مزرعه حاجی لهی به موجب مبایعه نامه
عادی از ورثه هدایت اله نیکبخت که در آگهی قبلی پالک  211اصلی
اشتباها  212قید گردیده اکنون تجدید آگهی می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول1396/04/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1396/04/26 :
محمد زمانی

کفیل ثبت اسناد و امالک سمیرم
شماره م/الف 1107
آگهی
کالسه  960094مرجع رسیدگی :شعبه  14شورای حل اختالف اصفهان،
خواهان :علیرضا کهرنگی به نشانی اصفهان شاهپور جدید خ امیرکبیر
 100متر باالتر فلکه گاراژ باربری مهدی الستیک بارز ،خوانده :ابراهیم
تقی زاده 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 علیرضا کهرنگی به طرفیت آقای ابراهیم
تقی زاده به خواسته مطالبه مبلغ  34/300/000ریال وجه چک به شماره
 92/6/10-542595و  93/9/25-542599به عهده بانک صادرات به
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 34/300/00
ریال بابت اصل خواسته و  1/657/500ریال بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه
قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (در باال
ذکر شده) تا 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  14شورای حل
اختالف اصفهان شماره م/الف ///11921
آگهی حصر وراثت
مرتضی بزرگی جودی فرزند علی به کدملی  5659242243به شرح
دادخواست به پرونده کالسه  88/96از این شورا درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدی بزرگی جودی فرزند
مرتضی به کدملی  5650033021در تاریخ  96/3/22اقامتگاه خود را
بدرود گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -1 :مرتضی
بزرگی جودی فرزند علی به کدملی  5659242243پدر متوفی  -2سکینه
سلطانی کفرانی فرزند یوسفعلی به کدملی  5659243169مادر متوفی
 -3معصومه بزرگی جودی فرزند اصغر به کدملی 5650083126
همسر 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 12169
آگهی
شماره ابالغنامه 9610100352202897 :شماره پرونده:
 9509983819700796شماره بایگانی شعبه 960342 :خواهان  /شاکی
فتانه ربیعی فرادنبه دادخواستی به طرفیت خوانده  /متهم امیرمنصور
شیرازی نژاد به خواسته مطالبه وجه چک و تامین خواسته تقدیم دادگاه
های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 22
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3
اتاق شماره  354ارجاع و به کالسه  9509983819700796ثبت گردیده
که وقت رسیدگی آن  96/6/8و ساعت  08/30صبح 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  22دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
شماره م/الف ///11960

