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آگهی

آگهی
کالسه پرونده 738/95 :تاریخ رسیدگی 95/10/8 :مرجع رسیدگی کننده :شعبه
چهارم حقوقی ،خواهان :آقای ذوالفعلی عیدیوندی به نشانی یزدان شهر خ  21غربی
پ  86کدپ  ،85199-64391خواندگان-1 :بهروز یزدانیان به نشانی یزدان شهر
کمربندی بیمارستان نمایشگاه اتومبیل الزهرا قپونی منجزی  -2بهزاد لطفی قره
شیران به نشانی اسالمشهر بلوار امام حسین باغ فیض  85-32خواسته :الزام به
تنظیم سند رسمی اتومبیل ،با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .رای شورا :در خصوص دادخواست آقای
ذوالفعلی عیدیوندی به طرفیت  -1بهروز یزدانیان  -2بهزاد لطفی قره شیران به
خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی خودرو از نوع سواری به شماره انتظامی
 316-78ب  56مقوم به یکصد میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و حق
الوکاله بدین توضیح که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی اظهار داشته است:
خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلسه حضور پیدا نکرده و نسبت به مستندات
ابرازی خواهان دفاعی (دفاع موثری) معمول نداشته اند دادگاه نسبت به مالکیت
خواندگان از پلیس راهور استعالم که اعالم نموده است خوانده ردیف دوم مالک
رسمی خودرو موصوف می باشد شورا با احراز رابطه معاملی بین متداعیین و استعالم
مذکور دعوای مطروحه را ثابت و صحیح دانسته ضمن رد دعوی مذکوربه استناد
بند  4ماده  84و  89از قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خوانده ردیف به استناد
مواد  220 ،219و  221قانون مدنی خوانده ردیف دوم را به تنظیم سند رسمی خودرو
موصوف با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی در حق خواهان محکوم می نماید و
به استناد قاعده تسبیب و مواد  515و  519از قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را
مشترکا به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله برابر تعرفه که محاسبه آن با اجرای
احکام است در حق خواهان محکوم می نماید .رای صادره (نسبت به خوانده ردیف
اول و دوم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این شعبه و بیست
روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی
دادگستری نجف آباد می باشد ).قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف نجف آباد
آگهی
شماره ابالغیه 9510103730104499 :شماره پرونده9509983730100863 :
شماره بایگانی شعبه 950876 :خواهان /شاکی محمدعلی ادریس ارانی دادخواستی
به طرفیت خوانده  /متهم ایمان آصفی نژاد و احمد تاجمیری و شرکت برین کاران
فردوس و جلیل شعبانیان به خواسته مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت
تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان نجف آباد
نموده که جهت رسیدگی به شعبه  1دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نجف آباد
واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه  9509983730100863ثبت گردیده که وقت
رسیدگی آن  95/11/23و ساعت  09:30تعیین شده است .به علت مجهول المکان
بودن خوانده جلیل شعبانیان 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 دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده جلیل شعبانیان
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی
حاضر گردد .شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان نجف آباد
آگهی
مرجع رسیدگی :شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان،
کالسه پرونده 1034/95 :وقت رسیدگی :ساعت  6/30بعد از ظهر روز دوشنبه
مورخه  1395/11/25خواهان :محمد کریم دادور فرزند عبدالکریم به نشانی
خمینی شهر جوی آباد خ شمس ک شهید صفری ک صاحب الزمان  ،16خوانده:
محمد عباس نژاد فرزند علی خواسته :تنظیم سند ،دالیل خواهان :انتقال اتومبیل
و کپی قولنامه ،گردشکار :خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های
کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در
امور مدنی نموده است .لذا دراجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات
یک نوبت آگهی نوبت می گردد .خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی
دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.
رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
آگهی اخطار اجرایی
به موجب رای شماره  273تاریخ  95/6/15حوزه  6شورای حل اختالف شهرستان
گز که قطعیت یافته است محکوم علیه سعید عباسی جزی به نشانی گز خ آشیان

پارک شهید خرازی کوچه بنفشه پالک ( 12مجهول المکان) محکوم است به
پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال اصل خواسته و نهصد و پنج هزار ریال هزینه
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست  95/5/25لغایت
اجرای حکم در حق محکوم له محمود خدادادی زاده فرزند جبار به نشانی گز خ سپاه
کوچه شهید شریفی مرغ و ماهی خلیخ و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق
دولت .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  6شورای حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه
آگهی حصروراثت
آقای عبدالمحمد نقدعلی فروشانی دارای شناسنامه شماره  12579به شرح
دادخواست به کالسه  831/95از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شادروان عفت حاجیان فروشانی بشناسنامه  330در تاریخ
 1390/7/8اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم
منحصراست به -1 :عبدالکریم حاجیان فروشانی فرزند حسینعلی ش ش  4775پدر
 -2عبدالمحمد نقدعلی فروشانی فرزند حاجی اقا ش ش  12579فرزند  -3محمود
نقدعلی فروشانی فرزند حاجی آقا ش ش  3530فرزند  -4فردوس نقدعلی فروشانی
فرزند حاجی آقا ش ش  182فرزند  -5بهجت نقدعلی فروشانی فرزند حاجی آقا ش
ش  12578فرزند  -6افتخار نقدعلی فروشانی فرزند حاجی آقا ش ش  3529فرزند
و الغیر .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 دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .شعبه 7
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر
آگهی حصروراثت
اقای حیدرعلی کاظمی سده به شناسنامه شماره  5به شرح دادخواست به کالسه
 1242/95از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان ابراهیم کاظمی بشناسنامه  1065در تاریخ  95/9/23اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به -1 :حیدرعلی
کاظمی سده فرزند سیف اله ش ش  5پدر  -2نجمه محمدی سه ده فرزند ولی اله
ش ش  3همسر  -3ام لیال قاسمی ویروجی فرزند رمضانعلی ش ش  37همسر
 -4پریا کاظمی سه ده فرزند ابراهیم ش ش  -5 ،1250879795آریا کاظمی
فرزند ابراهیم ش ش  -6 ،1251161146پوریا کاظمی فرزند ابراهیم ش ش
 1250678757همگی فرزندان متوفی و الغیر .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 دادگاه تقدیم
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان
شماره م/الف 1832
آگهی موضوع تبصره سه ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت
نظر به اینکه طبق تقاضای وارده شماره  40099مورخ  95/6/17یک تن از ورثه
به نام معصومه خرمی درخواست سهم االرث خود را از یک دانگ و نیم مشاع از
ششدانگ قطعه زمین طرف غربی شماره  2224فرعی از  45اصلی واقع در بخش دو
کاشان ذیل ثبت  4822دفتر  47صفحه  319به نام ماشاا ...خرمی ثبت و سند مالکیت
صادر و تسلیم گردیده است را نموده و اعالم کرده که سند مالکیت نزد احد از ورثه
به نام اصغر خرمی می باشد که مراتب طی شماره  1395/6/21-40099به نامبرده
اخطار گردیده و مراتب به استناد تبصره سه ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت
آگهی تا دارنده سند مالکیت مذکور از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز سند
مالکیت مزبور را تسلیم یا مجوز قانونی نگهداشتن آن را ضمن اعتراض خود به این
اداره اعالم نمایید بدیهی است در صورت انقضاء مدت مقرر و عدم وصول اعتراض
موجه سند مالکیت به نام ورثه طبق قانون صادر خواهد شد .رئیس ثبت اسناد و
امالک کاشان شماره م/الف 1834
آگهی حصروراثت
آقای محمد صالحی شهرابی به شناسنامه شماره  1923به شرح دادخواست
به کالسه  1226/95از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان جعفر صالحی شهرابی بشناسنامه  28در تاریخ 95/4/17
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست
به -1 :سکینه خاتون بلندیان محمدی فرزند حسین ش ش  157همسر متوفی

 -2حسین صالحی شهرابی فرزند جعفر ش ش  -3 ،2314مریم صالحی شهرابی
فرزند جعفر ش ش  -4 ،447طاهره صالحی شهرابی فرزند جعفر ش ش ،548
 -5ام البنین صالحی شهرابی فرزند جعفر ش ش  -6 ،39زهره صالحی شهرابی
فرزند جعفر ش ش  -7 ،47933فاطمه صالحی شهرابی فرزند جعفر ش ش ،595
 -8محمد صالحی شهرابی فرزند جعفر ش ش  -9 ،1923زهرا صالحی شهرابی
فرزند جعفر ش ش  -10 ،2161علی صالحی شهرابی فرزند جعفر ش ش ،671
 -11حسن صالحی شهرابی فرزند جعفر ش ش  -12 ،3763پروین صالحی شهرابی
فرزند جعفر ش ش  125164397همگی فرزندان متوفی و الغیر .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 دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .قاضی شعبه ششم شورای حل
اختالف کاشان شماره م/الف 1819
آگهی
شماره نامه 9510113634002207 :شماره پرونده9309983634800576 :
شماره بایگانی شعبه 951279 :از :شعبه  103کیفری دو خمینی شهر به :آقایان
 -1نادر میزبانی فرزند علی و  -2رامین قدمیاری فرزند ابوالقاسم که مجهول
المکان اعالم شده است حسب شکایت آقای محمدعلی جعفری فروشانی و به
موجب کیفرخواست صادره از سوی دادستان محترم دادسرای عمومی و انقالب
خمینی شهر شما متهم هستید به کالهبرداری رایانه ای که جلسه رسیدگی به اتهام
شما مورخ  96/1/26ساعت  10/30تعیین شده است .لذا به این وسیله به شما ابالغ
می گردد که جهت شرکت در جلسه رسیدگی در وقت مقرر در این دادگاه حاضر و یا
نسبت به معرفی وکیل اقدام و یا اینکه دفاعیات خود را به صورت کتبی قبل از حلول
وقت رسیدگی به دادگاه ارائه نمایند .در صورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل
بصورت کتبی دادگاه به صورت غیابی اقدام به رسیدگی خواهد نمود .این آگهی
وفق 4ماده  180قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری
برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج می گردد .رئیس شعبه
 103کیفری دو خمینی شهر
آگهی دادنامه
شماره دادنامه 9509973633101188 :شماره پرونده9509983623100656 :
شماره بایگانی شعبه 950676 :خواهان :آقای حسن صفاری فرزند رحمان با وکالت
آقای احمد سعیدپور فرزند فتح اله به نشانی خمینی شهر خیابان طالقانی نبش کوچه
هفتم ،خوانده :آقای محمود رضا ذوالفقاری پور فرزند منوچهر به نشانی مجهول
المکان خواسته :مطالبه وجه دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی
را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .رای دادگاه :در خصوص
دادخواست آقای احمد سعید پور فرزند فتح اله به وکالت از آقای حسن صفاری فرزند
رحمان به طرفیت آقای محمودرضا ذوالفقاری پور فرزند منوچهر به خواسته مطالبه
مبلغ  350/000/000میلیون ریال وجه یک فقره رسید عادی به انضمام خسارت
وارده از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر در تادیه با این
وصف که وکیل خواهان در دادخواست خود بیان کرده موکل به موجب یک فقره
رسید عادی مبلغ  350/000/000میلیون ریال از خوانده طلبکار می باشد که طی
آن قرار بوده که خوانده در مورخهای اسفند نود و چهار و اردیبهشت و خرداد نود و
پنج بابت وجه فوق سه فقره چک بابت بدهی خود به موکل پرداخت نماید بنابراین
با توجه به انقضای زمان های تعیین شده و مراجعات مکرر موکل نامبرده از پرداخت
بدهی خودداری می نماید و تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به
انضمام خسارات دادرسی را دارم دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی کپی مصدق
رسید عادی که اصل آن مالحظه و مسترد گردیده است و با عنایت به اینکه خوانده
دفاعی به عمل نیاورده خواسته وکیل خواهان را مقرون به صحت دانسته و با استناد
به مواد  198و  519و  522قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  350/000/000ریال بابت اصل
خواسته و  10/425/000ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه
و خسارت تاخیر در تادیه از زمان مطالبه تا زمان وصول آن با رعایت تناسب شاخص
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که در زمان اجرا محاسبه می گردد در حق
خواهان صادر و اعالم می نماید .رای دادگاه غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ
قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل
تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان می باشد .دادرس شعبه اول
دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر
آگهی رای حقوقی
شماره پرونده 437/95 :شماره دادنامه 95/10/11-523 :تاریخ رسیدگی95/10/1 :

مرجع رسیدگی :شعبه ششم شورای حل اختالف شاهین شهر ،خواهان :اسماعیل
عارفیان فرزند یداله بوکالت شکراله آزادی فر بنشانی شاهین شهر خ مخابرات بین
فرعی  3و  4غربی خوانده :حسین پاکزاد دهکردی فرزند یوسف به نشانی مجهول
المکان ،خواسته :مطالبه مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال باستناد یک فقره سفته
بشماره ( 389776سری ش  )1/بانضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق
الوکاله وکیل ،گردشکار :خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم
داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجرای تشریفات قانونی
در وقت مقرر حوزه به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات
پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور
رای می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص دعوی خواهان اسماعیل عارفیان
فرزند یداله بوکالت شکراله آزادی فر بطرفیت خوانده حسین پاکزاد دهکردی فرزند
یوسف به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال باستناد یک فقره سفته
بشماره ( 389776سری ش  )1/بانضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و
حق الوکاله وکیل .نظر به دادخواست خواهان و مستندات تقدیمی شامل یک فقره
سفته که خوانده متعهد به پرداخت وجه آن شده و اظهارات وکیل خواهان و عدم
حضور خوانده در جلسه که همگی حکایت از اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان
می نماید و خوانده نسبت به دعوی مطروحه دفاعی را به عمل نیاورده و دلیلی بر
برائت خود اقامه نکرده است لذا شورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به
مواد  522-519-198قانون آیین دادرسی مدنی و ماده  265ق.م و مواد  307و 309
قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و سیصد و سی و پنج هزار ریال هزینه
دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمی
بانک مرکزی با محاسبه دایره اجرا از تاریخ  95/8/19لغایت اجرای حکم در حق
خواهان را صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از
ابالغ قابل واخواهی در شورا و سپس ظرف فرجه قانونی قابل تجدیدنظر در محاکم
حقوقی شاهین شهر می باشد .قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف شاهین شهر
آگهی مزایده اموال غیرمنقول
در پرونده  940237و به موجب اجراییه  940870مورخ  95/3/26صادره از
شعبه سوم دادگستری شاهین شهر محکوم علیه بهرام اکبری به پرداخت
 665/971/772ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له مینا حسن پور و مبلغ
 31/478/839ریال بابت هزینه اجرا محکوم گردیده است که محکوم له در قبال
خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس
خبره کارشناسی شده است نموده است .صورت اموال مورد مزایده :سواری سمند
به شماره انتظامی  112ل  -36ایران  43ال ایکس رنگ سفید روغنی مدل 1388
و دارای شماره موتور  12488014853به شماره شاسی  190948خودروی
مذکور از نظر ظاهری آثار فرورفتگی جزیی و خش مشاهده گردید و سپر جلو و
عقب دارای رنگ رفتگی دارد .لیکن چهارچوب اطاق (ستون ها) سالم بنظر رسید.
موتور و گیربکس و شاسی سالم  -تودوزی داخل در حد متوسط  -الستیکهای
خودرو در حد پنجاه درصد بوده با توجه به وضعیت خودرو ارزش ریالی خودرو
معادل  170/000/000ریال برآورد می گردد .با توجه به اینکه نظریه کارشناسی
به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجرا قصد
فروش اموال از طریق مزایده را دارد .زمان برگزاری مزایده 95/11/12 :از ساعت
 9الی  10صبح محل برگزاری مزایده :اجرای احکام شعبه سوم دادگاه شاهین
شهر محل بازدید از اموال توقیفی :پارکینگ پردیس شاهین شهر ،مزایده از قیمت
کارشناسی شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد
شد .برنده مزایده می بایست ده درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه
داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقی
ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده ده درصد اولیه
پس از کسر هزینه های مزایده به صندوق دولت واریز می گردد .کسانی که مایل
به شرکت در مزایده می باشند می بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره
اجرای احکام مدنی مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام
مزایده درخواست کتبی خود به همراهقیمت پیشنهادی را به دایره اجرای احکام
مدنی تحویل تا در مزایده شرکت داده شوند .دادورز اجرای احکام مدنی شعبه
سوم دادگاه عمومی حقوقی شاهین شهر
آگهی
کالسه پرونده 413/95 :شماره دادنامه 95/6/28-646 :مرجع رسیدگی :شعبه 29
شورای حل اختالف اصفهان ،خواهان :اسماعیل کاشانیان با وکالت مع الواسطه
توکیلی روح اله اله زادی با وکالت خانم زینب شکری به نشانی خ آتش بعد از

بانک صادرات ساختمان زیتون طبقه اول خوانده :شیوا عزیزی حموله به نشانی
مجهول المکان خواسته :مطالبه وجه چک ،گردشکار :پس از ارجاع پرونده به این
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا
قاضی شورا ختم ریدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا :در خصوص دادخواست اسماعیل کاشانی با وکالت خانم زینب
شکری به طرفیت شیوا عزیزی حموله به خواسته مطالبه مبلغ 60/000/000
ریال وجه یک فقره چک به شماره  94/10/20-163836عهده بانک صادرات
به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده
و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به
اظهارات خواهن در جلسه رسیدگی مورخه  95/6/27و عدم حضور خوانده در
جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده پک حکایت
از مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه
خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به
نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه  95/6/27و با احراز اشتغال
ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا به ماده  11قانون شوراهای حل اختالف و
مواد  311 ،310و  313از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص
مصلحت نظام به ماده  2قانون صدور چک و مواد  519 ،198و  522از قانون آیین
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ  60/000/000ریال
بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان
اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و مبلغ 2/500/000
ریال حق الوکاله وکیل و پرداخت  1/700/000ریال بابت هزینه دادرسی و نشر
آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد .رای صادره غیابی و ظرف مدت
بیست روز پس از آن قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام واخواهی ظرف
بیست روز قابل اعتراض در محاکم عمومی و حقوقی اصفهان می باشد .دادنامه
در خصوص قرار تامین خواسته با توجه به اینکه خواهان هزینه دادرسی مربوطه
را پرداخت نکرده لذا شورا مواجه با هیچ تکلیفی نمی باشد و مستندا به ماده 108
وحدت پالک از مواد  51و  54قرار رد درخواست تامین خواسته و صادر و اعالم
می دارد و قرار صادره قطعی است .قاضی شورای حل اختالف شعبه  29حوزه
قضایی اصفهان///
آگهی اخطار اجرایی
به موجب رای شماره  317/95تاریخ  95/4/15حوزه هشتم شورای حل اختالف
شهرستان کاشان که قطعیت یافته است محکوم علیه حمیدرضا هیرمندی فرزند
محمد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت  15/000/000ریال
به موجب یک فقره چک به شماره  705359مورخ  94/8/20به مبلغ ده میلیون
ریال و رسید عادی به مبلغ  5/000/000ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت
مبلغ  1/845/000ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه
رسید عادی از زمان تقدیم دادخواست  95/2/4و وجه چک مستند دعوی از تاریخ
سررسید چک  94/8/20تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی در حق
محکوم له سید ناطق ابراری فرزند سید صابر به نشانی کاشان زیدی باغ آقا
علمدار  29منزل آخری سمت راست ،رای صادره غیابی است تبصره  2ماده 306
آ.د.م اعمال گردد هزینه نیم عشر دولتی پرداخت 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 هشتم شورای حل اختالف شهرستان کاشان شماره م/الف 1813
آگهی حصروراثت
آقای حسن کریمی قورتانی به شناسنامه شماره ( 3سه) به شرح دادخواست
به کالسه  495/95از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان رضا کریمی قورتانی بشناسنامه  40در تاریخ 88/10/27
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست
به -1 :حسن کریمی قورتانی ش ش  3فرزند  -2رقیه کریمی قورتانی ش ش 4
فرزند متوفی  -3صدیقه کریمی قورتانی ش ش  9فرزند متوفی .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 دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .دفتر شورای حل اختالف
بخش بن رود

آگهی دادنامه
شماره دادنامه 9509973657901277 :شماره پرونده9509983657900410 :
شماره بایگانی شعبه 950412 :خواهان :شرکت صنایع یلدای کویر کاشان با وکالت
آقای ابوالفضل مشهدی تفرشی فرزند حسن به نشانی کاشان خیابان دکتر غزنوی
میدان  12فروردین دفتر وکالت ،خواندگان -1 :آقای ارسالن فتحی  -2آقای اصغر
امیرپور  -3آقای سیدعلی هاشمی نژاد  -4آقای علیمردان ادیم  -5آقای احمد جهان
بخش  -6آقای فریدون رضازاده  -7آقای نورمحمد ذبیح زاده همگی به نشانی
مجهول المکان  -8شرکت تعاونی مصرف البرز مرکزی به نشانی سواد کوه زیر آب
خ آزادی روبروی ایران خودرو خواسته ها -1 :مطالبه خسارت  -2تامین خواسته
 -3مطالبه وجه چک ،گردشکار :دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم
رسیدگی را اعالم و مبادرت به صدور رای می نماید .رای دادگاه :در خصوص دعوی
آقای ابوالفضل مشهدی تفرشی به وکالت از شرکت صنایع یلدای کویر کاشان با
مدیریت عاملی محمد فتاحی به شماره ثبت  876و شناسه ملی 1026147867
سهامی خاص به طرفیت  -1شرکت تعاونی مصرف البرز مرکزی  -2علیمردان
ادیم  -3سیدعلی هاشمی نژاد  -4احمد جهان بخش  -5ارسالن فتحی  -6فریدون
رضازاده  -7اصغر امیرپور  -8نورمحمد ذبیح زاده به خواسته مطالبه وجه مبلغ
 5/640/684/800ریال بانضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیرتادیه  4درصد
قراردادی ماهیانه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت وصول محکوم به بدین شرح
که موکل براساس چک های مستند ضمیمه دادخواست و قرارداد 1394/1/24
تا تقدیم دادخواست مبلغ فوق الذکر از خواندگان طلبکار بوده دادگاه با عنایت به
تصاویر مصدق گواهینامه عدم پرداخت و چک ها به شماره ،93/3/25-5009011
،93 /8 /30 -5009031 ،93 /10 /30 -5009033 ،93 /9 /30 -5009032
 93/5/30-5009028 ،93/6/30-5009029 ،93/7/30-5009030و قرارداد
مورخ  94/1/24ممضی به امضای خواندگان ردیف دوم الی آخر که در آن به پرداخت
خسارت تاخیر تادیه  4درصد ماهیانه توافق گردیده .خواندگان با وصف ابالغ قانونی
از طریق نشر آگهی در جلسه حاضر نگردیده و در خصوص مستندات ابرازی دفاع و
ایراد موثری بعمل نیاورده اند و با در نظر داشتن اوصاف اسناد تجاری و اصل لزوم
قراردادها دعوی خواهان را وادر و ثابت دانسته بدین شرح که مستندا به مواد ،194
 522 ،515 ،198قانون آیین دادرسی مدنی و مواد  313 ،310و  315از قانون تجارت
و مواد  10و  1257و  1258قانون مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان ردیف
دوم الی آخر به پرداخت مبلغ  5/640/684/800ریال بابت اصل خواسته و پرداخت
تاخیر تادیه  4درصد ماهیانه قراردادی چک ها از تاریخ تقدیم دادخواست 95/5/2
لغایت وصول محکوم به و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه قانونی
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و اما در خصوص خوانده ردیف اول با توجه
به استرداد دادخواست به طرفیت آن در جلسه اول دادرسی از طرف وکیل خواهان
به استناد بند الف ماده  107قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر
و اعالم می دارد رای صادره در خصوص محکومیت غیابی و ظرف مدت بیست روز
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه
تجدیدنظر استان اصفهان می باشد ایضا قرار صادره ظرف مدت  20روز قابل اعتراض
در دادگاه تجدیدنظر استان است .دادرس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی کاشان
شماره م/الف 1829
آگهی اجراییه
شماره اجراییه 9510423730100511 :شماره پرونده9509983730100474 :
شماره بایگانی شعبه 950484 :به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره
دادنامه غیابی مربوطه  9509973730100808محکوم علیه محمد احمدی فرزند
محمود به نشانی اصفهان قهجاورستان شهرک بهار ک  19متری پ  ،21محکوم
است به پرداخت مبلغ سیصد و چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و 10/135/000
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 93/3/16
تا زمان وصول براساس نرخ شاخص تورم در حق محکوم له مهدی نوراله نجف
آبادی فرزند محمدحسن به نشانی اصفهان نجف آباد بازار تقاطع مطهری قصابی
نوراله اجرایی و نیز پرداخت مبلغ  17/000/000ریال به عنوان نیم عشر دولتی در
حق صندوق دولت ،مشخصات نماینده قائم مقام قانونی محکوم له :اسداله طالبی
فرزند حسن به نشانی نجف آباد خ  15خرداد مرکزی جنب باجه عابر بانک وکیل
مهدی نوراله نجف آبادی ،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 )1394
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان نجف آباد
آگهی اجراییه
شماره اجراییه 9510423730100510 :شماره پرونده9509983730100475 :
شماره بایگانی شعبه 950485 :به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره
دادنامه غیابی مربوطه  9509973730100809محکوم علیه مرتضی قائد امینی
فرزند آقایار به نشانی اصفهان بهارستان خ ولیعصر مجتمع مسکونی صدف واحد 4
محکوم است به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و 8/735/000
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 93/8/25
تا زمان وصول بر اساس نرخ شاخص تورم در حق محکوم له مهدی نوراله نجف
آبادی فرزند محمد حسن به نشانی اصفهان نجف آباد بازار تقاطع مطهری قصابی
نوراله اجرایی و نیز پرداخت مبلغ  15/000/000ریال به عنوان نیم عشر دولتی در
حق صندوق دولت .مشخصات نماینده قائم مقام قانونی محکوم له :اسداله طالبی
فرزند حسن به نشانی نجف آباد خ  15خرداد مرکزی جنب باجه عابر بانک وکیل
مهدی نوراله نجف آبادی ،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
 )1394دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان نجف آباد
آگهی اجراییه
شماره 332/83 :به موجب دادنامه شماره  141مورخ  84/2/25دادگاه نجف آباد شعبه
اول حقوقی که قطعیت حاصل کرده است محکوم علیهم  -1قاسمعلی مهدیان -2
عباس مهدیان  -3حسن مهدیان  -4محمد براهیمی  -5حیدر براهیمی به نشانی 1
و  2و  3و  4روستای رحمت آباد  5روستای فیلور متضامنا محکومند به پرداخت مبلغ
چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  804/000ریال بابت هزینه واخواست و
مبلغ هفتاد و پنج هزار تومان بابت هزینه دادرسی و مبلغ یکصد و هفت هزار تومان
بابت حق الوکاله وکیل و روزانه مبلغ  34444ریال بابت خسارت دیرکرد از تاریخ
سررسید تا زمان اجرای حکم در حق محکوم له بانک صادرات به نشانی اصفهان
خ سعادت آباد ساختمان مرکزی اجرایی و نیز پرداخت مبلغ  2/000/000ریال به
عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت .محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ
اجرائیه -1 :پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد -2 .ترتیبي
براي پرداخت محکوم به بدهد -3 .مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوم
به از آن میسر باشد و در صورتیکه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف
مهلت ده روز صورت جمع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالي ندارد
صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که
قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن براي فرار در پرداخت اموال
خود را معرفي نکنید یا صورت خالف واقع از دارائي خود بدهید به نحوي که اجرای
تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از  61روز تا  6ماه محکوم

خواهید شد -4 .عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده  34اجرای احکام مدنی می
باشد به قانون اجراي احکام مدني و قانون آئین دادرسي مدني مصوب  79/1/21و
همچنین مفاد قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالي مصوب  10آبان  1377توجه
نمائید .دادرس دادگاه عمومی شعبه اول شهرستان نجف آباد
آگهی اجراییه
شماره 253/83 :به موجب دادنامه شماره  484مورخ  84/5/23دادگاه نجف آباد
شعبه اول حقوقی که قطعیت حاصل کرده است محکوم علیهم  -1عبدالمحمد
قصری فرزند محمدعلی  -2سید محمد گلرخ فرزند سید حاجی  -3آزاده یزدان
پرست فرزند مصیب  -4حسن گلپایگانی فرزند احمد  -5حمید ابوالقاسمی فرزند
عباسعلی به نشانی  -1ویالشهر خ  114پ  -2 ،18ویالشهر خ معلمی نبش خ 112
پ  -3 ،459ویالشهر  400دستگاه خ ولی عصر کوچه ش صدوقی  -4ویالشهر
جنب کوی بانک صادرات  -5ویالشهر خ معلمی مرغ و ماهی شاهین به صورت
تضامنی محکومند به پرداخت مبلغ  24/990/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ
 450/000ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ  504/400ریال بابت هزینه واخواست
و مبلغ  600/640ریال بابت حق الوکاله و مبلغ  21519ریال بابت دیرکرد و روزانه
از تاریخ سررسید لغایت وصول به نحو تضامنی در حق بانک صادرات و پرداخت نیم
عشر اجرایی در حق دولت .مشخصات محکوم له :بانک صادرات اصفهان به نشانی
اصفهان خ سعادت آباد ساختمان مرکزی .محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ
اجرائیه -1 :پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد -2 .ترتیبي
براي پرداخت محکوم به بدهد -3 .مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوم
به از آن میسر باشد و در صورتیکه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف
مهلت ده روز صورت جمع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالي ندارد
صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که
قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن براي فرار در پرداخت اموال
خود را معرفي نکنید یا صورت خالف واقع از دارائي خود بدهید به نحوي که اجرای
تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از  61روز تا  6ماه محکوم
خواهید شد -4 .عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده  34اجرای احکام مدنی می
باشد به قانون اجراي احکام مدني و قانون آئین دادرسي مدني مصوب  79/1/21و
همچنین مفاد قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالي مصوب  10آبان  1377توجه
نمائید .دادرس دادگاه عمومی شعبه اول شهرستان نجف آباد
آگهی فقدان سند مالکیت
شماره 95/10/19-74294 :آقای محمد هادی حاجی زاده به موجب وکالتنامه
شماره  95/10/6-37043تنظیمی دفترخانه  21کاشان وکالتا از طرف رضا رئیسی
بیدگلی به استناد دو برگ استشهادیه محلی هویت و امضاء شهود رسما گواهی
گردیده مدعی است که سند مالکیت سه پنجم دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین
به مساحت  256/94مترمربع به شماره  6560فرعی از  15اصلی واقع در بخش دو
کاشان ذیل ثبت  87921دفتر  512صفحه  118به نام رضا رئیسی بیدگلی فرزند
ماشاءاله ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که به علت جابجایی مفقود
گردیده و اینک تقاضای صدور سند المثنی را نموده است .لذا طبق تبصره  1ماده
 120اصالحی آیین نامه ثبت مراتب آگهی تا هر کس مدعی انجام معامله نسبت به
ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت
 10روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد
گردد .بدیهی است چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نگردد یا در صورت
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مزبور صادر و به متقاضی تسلیم
خواهد شد .تاریخ انتشار 95/10/21 :رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشان
شماره م/الف 1837
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به این که خواهان زهره کفاش دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت
اکرم فتحی زاده به مجتمع شوراهای حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس از
ارجاع به شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف به کالسه  3/383/95ثبت و برای
تاریخ  96/7/2ساعت  11صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق
الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاه های
عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت در جلسه
دادرسی حاضر شوند .ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند .انتشار این آگهی به
منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد
نمود .رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم حقوقی آران و بیدگل شماره م/الف
5/22/95/664
آگهی
شماره پرونده 103/95 :شماره دادنامه 95/7/28-433 :بتاریخ  95/7/28در وقت
فوق العاده جلسه شعبه  29شورای حل اختالف کاشان به تصدی امضاء کننده ذیل
تشکیل است پرونده کالسه فوق تحت نظر قرار دارد .قاضی شورا را از توجه اوراق

و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می
نماید .رای قاضی شورا :در خصوص دعوی آقای رضا حمامی فینی فرزند حبیب اله به
طرفیت آقای مرتضی یزدی عباس آبادی فرزند عباسعلی به خواسته مطالبه وجه به
میزان  200/000/000ریال موجب یک فقره چک به شماره  8919069729مورخ
 1390/5/6عهده بانک ملی به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با
عنایت به اصل تجریدی بودن اسناد تجاری  /اصل عدم توجه ایرادات در اسناد
تجاری در صورت انتقال این اسناد از دارنده اولیه به شخص یا اشخاص ثالث و اینکه
خوانده دعوی علیرغم ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه دفاعیه
ارسال ننموده و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خود به نحوی از انحاء قانونی ارائه
ننموده و دعوی مطروحه مصون از هر گونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز
مبری از انکار و تردید باقی مانده اند .فلذا بنا بر مراتب فوق و با عنایت به گواهی عدم
پرداخت صادره و احراز ذینفع بودن خواهان در دعوی مطروحه و صدور آن از ناحیه
خوانده و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول ماده  13 1قانون مدنی و آثار
حاکم بر امضای ذیل سند و در عین حال نظر به اینکه وجود  /اصل سند  /تجاری
فوق االشعار در ید خواهان داللت بر ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده تا میزان
مورد خواسته داشته ونظر به قاعده استصحاب دین و توجها به نظریه مشورتی اعضا
محترم شورای حل اختالف و مواد  9و  25و  26و  27قانون شوراهای حل اختالف
مصوب سال  1394و مواد  1324-1321-1286-1284-1258-1257قانون مدنی
و مواد  314-311-310-286-249تجارت و مواد -515-503-198-197-194
 522-519ق ا د م و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی تبصره الحاقی
ماده  2قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت
نظام پیرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ 200/000/000
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ  327/500تومان بابت خسارات دادرسی
(هزینه های دادرسی و ورودی دادخواست و اوراق دادخواست وتصدیق منضمات به
دادخواست و پرداخت خسارت تاخیر تادیه  /وجه سند تجاری مستند دعوی از تاریخ
سررسید  90/5/6تا زمان وصول برمبنای نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی
که حین االجرا محاسبه و تعیین می شود در حق خواهان محکوم می نماید .رای
صادره غیابی بدوا ظرف  20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس
از انقضای مهلت واخواهی ظرف  20روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی
دادگستری کاشان می باشد .قاضی شعبه  29حقوقی شورای حل اختالف کاشان
شماره م/الف 1828
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به
کالسه پرونده 304/95 :وقت رسیدگی 5 ،95/11/25 :عصر آدرس شورا :خمینی
شهر درچه خ سجاد روزهای زوج  4/5-6/5عصر ،خواهان بهمن جعفری ،خوانده:
عاطفه پروانه خواسته :مطالبه ،خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده
که جهت رسیدگی به شعبه نهم ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده
 73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی
آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت
نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند .مدیر دفتر شعبه  9شورای
حل اختالف خمینی شهر
آگهی
کالسه پرونده 825/95 :دادنامه 95/9/30-1013 :مرجع رسیدگی :شعبه دوم
شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد خواهان :محمد بابائی به نشانی نجف آباد
خ امام غربی چهارباغ روبروی تاالر چهارباغ داربست فلزی بابائی ،خوانده :رسول
باقری به نشانی مجهول المکان موضوع :مطالبه وجه یک فقره چک به شماره
 95/7/3-807690/23به مبلغ شصت میلیون ریال ،گردشکار :خواهان دادخواستی
به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت
به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر جلسه شورا به تصدی امضاء
کنندگان زیر تشکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بهشرح
زیر مبادرت به صدور رای می نماید .رای شورا :در خصوص دعوای آقای محمد بابائی
به طرفیت آقای رسول باقری به خواسته مطالبه تقدیمی از سوی خواهان و گواهی
عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده
خوانده داشته و بقای اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقای دین و
اشتغال ذمه خوانده استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد .لذا چون خوانده دفاعی
در قبال دعوای مطروحه مجهول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه ننموده
است مستندا به مواد  198و  502و  515و  519و  522قانون آیین دادرسی مدنی
و مواد  310و  313و  314قانون تجارت دعوای مطروحه را وارد و ثابت دانسته و
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و
پرداخت مبلغ  1/410/000ریال به عنوان هزینه دادرسی و ابطال تمبر از باب تسبیب
و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید  1395/7/3لغایت اجرای حکم که
توسط اجرای احکام محاسبه و وصول می گردد .در حق خواهان صادر و اعالم می

نماید .رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین
شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهی نزد
محاکم عمومی حقوقی دادگستری نجف آباد می باشد .قاضی شورای حل اختالف
شهرستان نجف آباد شعبه دو
آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم
در پرونده  950207و به موجب اجراییه  950147مورخ  95/5/25صادره از شعبه دوم
دادگستری شاهین شهر محکوم علیه ابراهیم موسوی به پرداخت 620/795/437
ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له سید نوراله موسوی و مبلغ 24/480/000
ریال بابت هزینه اجرا محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام
به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسی
شده است نموده است .صورت اموال مورد مزایده :سواری بنز سی  180مدل
 2005رنگ سورمه ای به مالکیت سید نوراله موسوی دو محور چهار چرخ به شماره
انتظامی  461ل  48ایران  53و شماره موتور  2719463577937به شماره شاسی
 WDB20304A783832می باشد با توجه به مدل خودرو ارزش خودرو به میزان
 680/000/000ریال ارزیابی می گردد .ضمنا خودرو مذکور تعویضی و تعمیری ندارد.
با توجه به اینکه نظریه کارشناسی به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از
اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد زمان برگزاری
مزایده  95/11/5ساعت  10محل برگزاری مزایده :شعبه دوم حقوقی شاهین شهر
محل بازدید از اموال توقیفی :با هماهنگی اجرای احکام  ،مزایده از قیمت کارشناسی
شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد .برنده مزایده
می بایست ده درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم
به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقی ثمن معامله را به حساب سپرده
واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده
به صندوق دولت واریز می گردد .کسانی که مایل به شرکت در مزایده می باشند می
بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجرای احکام مدنی مراجعه تا ترتیب
بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبی خود به همراه
قیمت پیشنهادی را به دایره اجرای احکام مدنی تحویل تا در مزایده شرکت داده
شوند .احکام مدنی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شاهین شهر
آگهی
کالسه پرونده اصلی 1272/94 :شماره دادنامه 95/4/1-422 :مرجع رسیدگی
کننده :شعبه  17شورای حل اختالف اصفهان خواهان :کسری بهرامی به نشانی
اصفهان میدان میوه و تره بار اصفهان محوطه سبزی غرفه  18خوانده :هاجر
عاشوری به نشانی مجهول المکان گردشکار :به تاریخ  95/3/26شعبه  17با عنایت
به محتویات پرونده کالسه  1272/94و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا
ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای
می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص دعوی کسری بهرامی به طرفیت هاجر
عاشوری به خواسته مطالبه مبلغ ده میلیون ریال موضوع فقره چک به شماره
 92/2/25-187595به انضمام مطلق خسارات قانونی .با عنایت به محتویات
پرونده و بقای اصول مستندات درید خواهان که ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی
در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده ،شورا
دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد  314-313قانون
تجارت و مواد  522-519-515-198قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت
خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سیصد و بیست و
پنج هزار ریال و هزینه نشر آگهی تا اجرای کامل حکم بابت هزینه های دادرسی
و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید  92/2/25تا زمان وصول بر اساس آخرین
شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نمای .رای صادره غیابی
محسوب و ظرف مدت  20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس
از انقضای مهلت مذکور ظرف  20روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی
حقوقی شهرستان اصفهان می باشد .قاضی شعبه  17شورای حل اختالف اصفهان
شماره م/الف ///31419
آگهی وقت اجرای قرار تحریر ترکه
مرجع رسیدگی :شعبه  15شورای حل اختالف اصفهان ،بدینوسیله اعالم می نماید
به موجب درخواست قاسمی کیچی ،احمد ،محمود ،سمانه ،سمیه ،بتول به طرفیت
سکینه ،حسین ،حسن ،زهرا ،اشرف و فاطمه قاسمی کیچی قرار تحریر ترکه مرحوم
غالمعلی قاسمی کیچی طی شماره  95/10/8-1011در شورای حل اختالف
اصفهان صادر و وقت اجرای قرار ساعت  5/30عصر مورخ  95/12/10تعیین گردیده
است .لذا از ورثه یا نماینده قانونی آن ها بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان
دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت می شود در موعد مذکور در محل این
شورا واقع در شهرستان اصفهان با آدرس خ سجاد خ حاج رحیم ارباب حاضر شوند.
عدم حضور مدعوین مانع اجرای قرار نخواهد بود .دفتر شعبه پانزدهم شورای حل
اختالف شماره م/الف ///31456

