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آگهی
کالسه پرونده 998/94 :شماره دادنامه 95/3/22-301 :مرجع رسیدگی کننده:
شعبه  24شورای حل اختالف اصفهان خواهان :کسری بهرامی به نشانی اصفهان
میدان میوه و تره بار اصفهان محوطه سبزی غرفه  181خوانده :جواد صادقی
برزانی 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 رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به
صدور رای می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص دادخواست کسری بهرامی
به طرفیت جواد صادقی برزانی به خواسته مطالبه مبلغ  20/000/000وجه دو
فقره چک به شماره  92/2/14-197200و  92/3/5-197199عهده بانک
صادرات شعبه خ رباط 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 خواهان در جلسه رسیدگی مورخه  95/3/18و عدم حضور
خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک
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  95/3/18و 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 بیست
میلیون ریال 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 نیز
هزینه نشر آگهی و پرداخت هزینه دادرسی  340/000ریال در حق خواهان صادر
و اعالم می گردد .رای صادره غیابی و ظرف مهلت  20روز از تاریخ ابالغ قابل
واخواهی در این شعبه و ظرف  20روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم
عمومی حقوقیشهرستان اصفهان می باشد .قاضی شورای حل اختالف حل
اختالف شعبه  24حوزه قضایی اصفهان شماره م/الف ///31415
آگهی
کالسه پرونده 1035/94 :شماره دادنامه 95/5/10-4310 :مرجع رسیدگی کننده:
شعبه  39شورای حل اختالف اصفهان خواهان :کسری بهرامی به نشانی اصفهان
میدان میوه و تره بار اصفهان محوطه سبزی غرفه  181خوانده :عباس جانکی
جعفرآبادی 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 رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به
صدور رای می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص دادخواست کسری بهرامی
به طرفیت عباس جانکی جعفرآبادی به خواسته مطالبه مبلغ  10/000/000وجه
یک فقره چک به شماره  639681عهده بانک سپه 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 خواهان در جلسه رسیدگی
مورخه  95/5/5و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل
سند تجاری در ید دارنده چک 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  95/5/5و 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 ده میلیون ریال 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 پرداخت  295/000ریال در حق خواهان صادر و اعالم می
گردد .رای صادره غیابی و ظرف مهلت  20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این
شعبه و ظرف  20روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی
شهرستان اصفهان می باشد .قاضی شورای حل اختالف حل اختالف شعبه 39
حوزه قضایی اصفهان شماره م/الف ///31418
آگهی
کالسه پرونده اصلی 1270/94 :شماره دادنامه 95/4/1-417-418 :مرجع
رسیدگی کننده :شعبه  17شورای حل اختالف اصفهان خواهان :کسری بهرامی

به نشانی اصفهان میدان میوه و تره بار اصفهان محوطه سبزی غرفه  181خوانده:
محمدحسن داوری به نشانی دولت آباد خ مطهری کوچه سجاد کوچه مروارید
پ  ،2خواسته :مطالبه ،گردشکار :به تاریخ  94/3/26شعبه  17با عنایت به
محتویات پرونده کالسه  1270/94و 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
محمدحسن داوری به خواسته مطالبه مبلغ پانزده میلیون ریال موضوع فقره چک
به شماره  92/6/31-539775به 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 پانزده 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 92/6/31
تا 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 .ضمنا
چون خواهان تاکنون نسبت به واریز خسارت احتمالی اقدام ننموده لذا شورا در
خصوص صدور قرار تامین خواسته با تکلیفی مواجه نیست و فرض ماده  108و
 115قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست تامین خواسته صادر و اعالم
می گردد .قاضی شعبه  17شورای حل اختالف اصفهان شماره م/الف
///31417
آگهی
کالسه پرونده 941491 :شماره دادنامه 95/9/22-1523 :مرجع رسیدگی:
شعبه پنجم شورای حل اختالف اصفهان خواهان :محمدعلی حاجی هاشمی
ورنوسفادرانی به نشانی اصفهان محمودآباد خیابان  34گچ انتهای خیابان سنگبری
خوانده :رحمت احمدی پایین لموکی به نشانی مجهول المکان شورا :با عنایت
به محتویات پرونده و اخذنظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به
شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید .رای شورای حل اختالف :در خصوص
دعوی آقای محمدعلی حاجی هاشمی ورنوسفادرانی به طرفیت رحمت احمدی
پایین لموکی به خواسته مطالبه مبلغ  25/000/000ریال وجه یک فقره چک به
شماره  94/4/30-949187به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات
قانونی با توجه به دادخواست تقدیمی ،تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در
مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 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 198
و  515و  519و  522قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به
پرداخت مبلغ  25/000/000ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 975/000
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف
 94/4/30تا 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 پنجم شورای حل اختالف اصفهان شماره م/
الف ///31457
آگهی
کالسه پرونده 987/94 :شماره دادنامه 95/1/23-54 :مرجع رسیدگی :شعبه
 27شورای حل اختالف اصفهان خواهان :کسری بهرامی به نشانی میدان میوه
و تره بار اصفهان محوطه سبزی غرفه  09133182333 - 181خوانده :مسعود
سبحانی به نشانی مجهول المکان خواسته :مطالبه وجه یک فقره چک بانک
سپه شماره  827009بمبلغ  30/000/000ریال ،با عنایت به محتویات پرونده و
اخذنظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح اتی مبادرت به
صدور رای می نماید .رای قاضی شورای حل اختالف :در خصوص دعوی آقای

کسری بهرامی به طرفیت مسعود سبحانی به خواسته مطالبه مبلغ 30/000/000
ریال وجه چک به شماره  89/3/31-827009به عهده بانک سپه شعبه کاشان به
انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم
ابالغ قانونی در جلسه 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  30/000/000ریال بابت اصل
خواسته و پرداخت مبلغ  300/000ریال بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف ...تا تاریخ اجرای حکم و
هزینه های نشر آگهی 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  27شورای حل اختالف اصفهان شماره م/
الف ///31414
آگهی
کالسه پرونده 20-455-95 :شماره دادنامه 95/8/10-734 :مرجع رسیدگی:
شعبه بیست شورای حل اختالف اصفهان خواهان :مهرداد زارعی به نشانی پل
تمدن بلوار شهید خزایی خ شهید صفوی بن بست اقاقیا پ  ،4وکیل -1 :آقای
محمد امین غفاری  -2پرتو برهانپور هر دو به نشانی خیابان سعادت آباد روبروی
خ مالصدرا جنب بانک رفاه پ  4ط  ،2خوانده :اشرف ناظمی هرندی به نشانی
مجهول المکان ،خواسته :مطالبه وجه یک فقره چک ،گردشکار :با عنایت به
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح
اتی مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص دادخواست
آقای مهرداد زارعی با وکالت آقای محمدامین غفاری و خانم پرتو برهانپور به
طرفیت خانم اشرف ناظمی هرندی بخواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال
وجه یک فقره چک به شماره  95/3/15-228213به انضمام خسارات دادرسی
و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و
اینکه خواندگان با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در
قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات
ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خواند به خواهان را حکایت می کند .علیهذا ضمن
ثابت دانستن دعوی به استناد مواد  522 ،519 ،198قانون آیین دادرسی مدنی و
مواد  307 ،309 ،310 ،315و  249قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به
پرداخت مبلغ یک صد میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت سه میلیون
و سیصد و سی و پنج هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل
طبق تعرفه و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ  95/3/15لغایت زمان وصول
و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می
گردد .رای صادره غیابی و ظرف  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه
خواهد بود و پس از مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد .قاضی شعبه بیست شورای حل اختالف
اصفهان شماره م/الف ///31455
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  1394-95خواهان جواد بهرامی دادخواستی مبنی بر
مطالبه مبلغ  50/000/000ریال به طرفیت مرتضی طحانی تقدیم نموده است.
وقت رسیدگی برای مورخ  95/12/9ساعت  11تعیین گردیده 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 ارباب روبروی مدرسه نیلی پور مجتمع
شماره یک اصفهان مراجعت و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید .در
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می
شود .مدیر دفتر  45مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان شماره
م/الف ///31463
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  941 -95ش  25خواهان خانم رضوان الهی
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند خودرو به طرفیت حسن سرلک تقدیم
نموده است .وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ  95/12/2ساعت  4عصر
تعیین گردیده 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 اصفهان
خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال مجتمع شورای حل اختالف مراجعه و
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید .در صورت عدم حضور وقت رسیدگی
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود .مدیر دفتر  25مجتمع شماره دو
شورای حل اختالف اصفهان شماره م/الف ///31462
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  566-95خواهان اصغر موسوی دادخواستی مبنی بر
مطالبه وجه به طرفیت علی حاجی ابوالحسنی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی
برای مورخ  95/12/11ساعت  9تعیین گردیده 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 خ هشت بهشت شرقی بعد از چهارراه پیروزی رو
به روی مسجد امام علی (ع) مجتمع شماره  3جهت شورای حل اختالف اصفهان
شعبه  53شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم
را اخذ نماید .در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم
مقتضی اتخاذ می شود .مدیر دفتر  53شورای حل اختالف اصفهان شماره م/
الف ///31460
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  986-95خواهان زهرا کریمی دادخواستی مبنی بر
مطالبه به طرفیت منوچهر رستمی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای مورخ
 95/12/11ساعت  5تعیین گردیده 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 ارباب  -رو به روی مدرسه نیلی پور جنب
ساختمان صبا پالک  57کدپستی  8165756441شورای حل اختالف اصفهان
شعبه  26شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم
را اخذ نماید .در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم
مقتضی اتخاذ می شود .مدیر دفتر  26شورای حل اختالف اصفهان شماره م/
الف ///31458
آگهی اخطاریه
آقای رضا عظیم زاده فرزند اسحق شغل آزاد مجهول المکان ،به موجب دادنامه
شماره  9509976836300924مورخ  1395/5/28به شماره بایگانی 940278
صادره از شعبه  3دادگاه خانواده اصفهان همسر شما وفق قانون مطلقه گردیده
است و واحقه طالق ایشان ذیل شماره  2726مورخ  95/10/19در دفتر طالق 6
اصفهان به ثبت رسیده است آدرس اصفهان چهارراه حمزه ابتدای خیابان هشت
بهشت شرقی نرسیده به چهارراه پیروزی کوی ( 25مهرداد) پالک  660تلفن
 03132661023-09391146066سردفتر طالق  6اصفهان
آگهی حصروراثت
آقای اکبر طالبی هاشم آبادی دارای شناسنامه شماره  311به شرح دادخواست به
کالسه  310/95از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان نعمت اله طالبی هاشم آبادی بشناسنامه  ...در تاریخ  ...اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:
 -1محمد طالبی هاشم آبادی فرزند  -2اکبر طالبی هاشم آبادی فرزند  -3عباس
طالبی هاشم آبادی فرزند  -4احمد طالبی هاشم آبادی فرزند  -5فاطمه طالبی
هاشم آبادی فرزند  -6زهرا طالبی هاشم آبادی فرزند  -7زهره طالبی هاشم آبادی
فرزند  -8جمیله مرادی همسر متوفی و به جز نامبردگان ورثه دیگری ندارد .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 .مسئول دفتر شورای
حل اختالف کوهپایه شماره م/الف 32288
آگهی فقدان سند مالکیت
شماره 95/10/18-26008033 :سند مالکیت شش دانگ پالک ثبتی شماره
 5821فرعی از  15177اصلی بخش  5ثبت اصفهان که در صفحه  156دفتر 252
امالک ذیل ثبت /49774س با شماره مسلسل سند  706263بنام سهیال قربانی
رنانی فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه  375ثبت و صادر و تسلیم شده و
بموجب نامه  890168مورخ  1389/8/5شعبه  15بازپرسی دادسرای عمومی
بازداشت است سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 26008033
مورخ  1395/9/24به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل
شماره  4551مورخ  1395/9/23به گواهی دفترخانه  376اصفهان رسیده مدعی
است که سند مالکیت آن بعلت جابجایی منزل مفقود شده است و درخواست صدور

سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک
اصالحی ذیل ماده  120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایید تا مراتب
صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد
شد .رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان شماره م/الف 32458
آگهی تاسیس
شماره مکانیزه 139530402085009799 :تاسیس شرکت سهامی خاص
شاهرخ سازه راه ابریشم در تاریخ  1395/6/20به شماره ثبت  56927به شناسه
ملی  14006162318ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد .موضوع شرکت :ثبت موضوع فعالیت
به شرح ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد :انجام طراحی محاسبه
نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی ابنیه سبک و
سنگین نقشه برداری تسطیح اراضی ،گودبرداری ،تزریق سیمان ،شمع کوبی و
شمع ریزی اجرای کلیه عملیات راه سازی اعم از راههای اصلی و فرعی سیستم
های انتقال هوایی پایه دار و پل ها و انجام امور پیمانکاری از قبیل جدول کشی،
خط کشی معابر ارائه کلیه خدمات در زمینه خدمات شهری اعم از طراحی ،نصب
و اجرا ،حفظ و نگهداری فضای سبز و محوطه سازی و احداث آبنما ،رنگ آمیزی
و زیباسازی معابر شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی خرید و
فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ،انعقاد قرارداد با کلیه
اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و اعتبارات بانکی صرفا در راستای موضوع
شرکت اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی پس از کسب
مجوز از مراجع ذیصالح .مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ،مرکز
اصلی شرکت :اصفهان  -طوقچی  -خیابان مصلی  -کوچه نادری  -کوی آریا
پالک  - 6کدپستی  ،8148895876سرمایه شرکت :مبلغ  1/000/000ریال
منقسم به  100سهم  10/000ریالی با نام عادی می باشد که مبلغ 350/000
ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  2013مورخ  1395/6/8نزد
بانک صادرات شعبه بلوار کشاورز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد
صاحبان سهام می باشد .اولین مدیران شرکت :حمزه شمسی ارمندی به شماره
ملی  4660198677به سمت رئیس هیئت مدیره  -مملکت شمسی ارمندی به
شماره ملی  4660013332به سمت نایب رئیس هیئت مدیره  -سمیرا شمسی
ارمندی به شماره ملی  4660310256به سمت مدیرعامل به مدت  2سال انتخاب
گردیدند .مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد .دارندگان حق امضا:
کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات با امضای مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت
معتبر است .بازرسان :علی حسین عسگری ارمندی به شماره ملی 4669208799
به عنوان بازرس اصلی و سجاد نوروزی منش به شماره ملی  4660185265به
عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند .روزنامه :روزنامه
نسل فردا برای چاپ آگهی های شرکت تعیین گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
آگهی اخطار اجرایی
به موجب رای شماره  647تاریخ  95 /6 /28حوزه  29شورای حل اختالف
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حسن منفردی به نشانی
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ  150/000/000ریال وجه یک فقره
چک به شماره  671111عهده بانک ملت بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک  1382/9/27تا زمان اجرای حکم بر اساس
شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و
پرداخت  2/825/000ریال هزینه دادرسی و نشر آگهی و نیم عشر حق االجرا.
مشخصات محکوم له :پروانه سبزواری با وکالت خانم زینب شکری به نشانی
خ آتش بعد از بانک صادرات ساختمان زیتون طبقه اول .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
 29شورای حل اختالف شهرستان اصفهان///

آگهی اخطار اجرایی
شماره 95/10/7-229/95 :به موجب رای شماره  784تاریخ  95/6/27حوزه
 35شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه
سیدحسن عسگری به نشانی مجهول المکان ،خوانده محکوم به پرداخت مبلغ
هفتاد و پنج میلیون ریال وجه مستند سند عادی مورخ  94/12/18بانضمام کلیه
خسارات وارده و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ثبت دادخواست  95/3/19و هزینه
دادرسی مبلغ صد و چهل و چهار هزار و پانصد تومان تا زمان اجرای حکم و پرداخت
نیم عشر اجراییه .مشخصات محکوم له :محمدرضا آقامحمدی به نشانی اصفهان
میدان مرکزی تره و بار تاالر  7غرفه  ،1ماده  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  35شورای حل
اختالف شهرستان اصفهان شماره م/الف ///31420
آگهی حصروراثت
خانم شیرین فتاح پور دارای شناسنامه شماره  309به شرح دادخواست به کالسه
 5360/95از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان علی دادفتاح پور بشناسنامه  42در تاریخ  95/9/24اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به
 3فرزند پسر 2 -فرزند دختر  1 -همسر -1 :شهرام فتاح پور ش ش 1730
فرزند پسر  -2رامین فتاح پور ش ش  1937فرزند پسر  -3محمد فتاح پور
ش ش  1271586495فرزند پسر  -4شهره فتاح پور ش ش  124فرزند دختر
 -5شیرین فتاح پور ش ش  309فرزند دختر  -6شمس السادات میرعظیمی
ش ش  508همسر 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 .رئیس شعبه  10شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
شماره م/الف 31406
آگهی صورتجلسه
شعبه اول و چهارم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده
کالسه  2120/95ش ج /اول و پرونده کالسه  3538/95ش ج 4/له آقای محمدعلی
سلیمانی علیه محمدعلی شفیعی به آدرس مجهول المکان بابت محکوم به و هزینه
های اجرایی در پرونده کالسه  2120/95به مبلغ  166/826/895ریال و در پرونده
کالسه  3538/95به مبلغ  164/896/895ریال و در پرونده کالسه  950042ش
 28اجرای احکام دادگاه عمومی  695257/901به مبلغ جمعا در هر سه پرونده ذکر
شده  1/026/981/691ریال می باشد اموال توقیفی به شرح سه دانگ از شش
دانگ یک واحد منزل مسکونی به شماره ثبتی  5475/7در خیابان گلزار کوچه شهید
خاتون آبادی شماره  22نبش کوچه شهید احمدی مکان مورد ارزیابی شش دانگ
خانه ای به پالک ثبتی  5475/7که دارای دو سند مالکیت هر یک سه دانگ مشاع
از شش دانگ اولی به شماره ثبتی  20605صفحه  13از دفتر  134و دومی به شماره
ثبتی  20604صفحه  10از دفتر  134بخش چهار شمال اصفهان به مساحت تقریبی
 172/75مترمربع عرصه طبق سند مالکیت که حسب مندرجات پرونده شهرداری
دارای بر اصالحی و عقب نشینی می باشد و حدود  452مترمربع اعیانی می باشد
ملک مورد نظر ساختمانی است مسکونی با کاربری مسکونی با قدمتی بالغ بر 7
سال و شامل چهار واحد مسکونی در طبقات منهای شصت با متراژ تقریبی مفید
 79مترمربع اول با متراژ تقریبی مفید 104مترمربع و دوم با متراژ تقریبی مفید 104
مترمربع و سوم با متراژ تقریبی مفید  73مترمربع و یک زیرزمین با متراژ تقریبی 40
مترمربع که شامل چند باب انباری می باشد و واحدهای مسکونی شامل اتاق خواب،
هال و پذیرایی ،آشپزخانه ،سرویس بهداشتی می باشد .ساختمان مذکور دارای
دو پارکینگ مسقف و یک پارکینگ در حیاط با توجه به بازدید که از داخل یکی از
واحدهای طبقه دوم به عمل آمده است طبقات مسکونی با سرامیک و موزاییک و
پوشش بدنه آنها با گچ و رنگ و کاشی و سرامیک اجرا شده است .نمای ساختمان
نیز از آجر می باشد .در ضمن محل دارای انشعابات آب و برق و گاز است .لذا با توجه
به جمیع جهات ارزش سه دانگ از شش دانگ پالک مذکور مبلغ چهار میلیارد و
هفتصد میلیون ریال  4/700/000/000ریال برآورد و اعالم می گردد که مبلغ
محکوم به معادل  7/86حبه از  36حبه از سه دانگ مشاع از شش دانگ پالک مذکور
می باشد .که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است .در نظر دارد جلسه
مزایده ای در مورخ  95/11/19در ساعت  10تا  9صبح در محل اجرای احکام واقع
در خیابان آتشگاه روبروی پمپ بنزین ساختمان شماره  2دادگستری برگزار نماید.
طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه به شماره
حساب  2171350205001بانک ملی پنج روز قبل از جلسه مزایده و ارائه آن فیش
به اجرای احکام از اموال بازدید نمایند .پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده

خواهد بود .ضمنا آقای محمدعلی شفیعی چنانچه مایلید در جلسه مزایده مورخه
 95/11/19درساعت  9تا  10صبح می توانید شرکت نمایید .مکان  -اجرای احکام
شعبه آتشگاه شعبه شماره  2دادگستری ،مدیر اجرای احکام شورای حل اختالف
شهرستان اصفهان شماره م/الف ///31140
آگهی حصر وراثت
آقای مرتضی شاه سنایی به شرح دادخواست به کالسه  5348 /95از این
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
عباس شاه سنایی به شناسنامه  21721در تاریخ  95/2/27اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  3فرزند پسر و
یک همسر -1 ،مرتضی شاه سنایی به ش.ش  162پسر متوفی -2 ،رضا شاه
سنایی به ش.ش  1270478389پسر متوفی -3 ،محمد شاه سنایی به ش.ش
 1273284852پسر متوفی  -4 ،نجات مهدی زاده به ش.ش  22481همسر
متوفی و الغیر .اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در سه نوبت
پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .رییس شعبه  10شورای حل اختالف اصفهان-
شماره م/الف///31403 :
آگهی حصر وراثت
آقای علیرضا قدوسی نژاد به شرح دادخواست به کالسه  5365/95از این دادگاه
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اصغر قدوسی
نژاد به شناسنامه  217در تاریخ  95/8/27اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  4فرزند پسر  -1 ،بیژن قدوسی نژاد به
ش.ش  72337پسر متوفی -2 ،علیرضا قدوسی نژاد به ش.ش  1771پسر متوفی،
-3عباس قدوسی نژاد به ش.ش  3384پسر متوفی -4 ،محمد قدوسی نژاد به
ش.ش  14291پسر متوفی و الغیر .اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست
مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به
دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .رییس شعبه  10شورای حل اختالف
اصفهان -شماره م/الف///31404 :
آگهی حصر وراثت
آقای علی عزیزان دارای شناسنامه شماره  356به شرح دادخواست به کالسه
 5359/95از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان صدیقه بیگم عزیزان اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  5برادرزاده -1 ،علی عزیزان به
ش.ش  356برادرزاده متوفی -2 ،طاهره عزیزان به ش.ش  319برادرزاده متوفی،
 -3زهره عزیزان به ش.ش  652برادرزاده متوفی  -4 ،فردوس عزیزان به ش.ش
 97برادرزاده متوفی -5 ،حسنیه عزیزان به ش.ش  581برادرزاده متوفی و الغیر.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی
صادر خواهد شد .رییس شعبه  10شورای حل اختالف اصفهان -شماره م/
الف///31405 :
آگهی حصر وراثت
خانم مژگان پدران دارای شناسنامه شماره  43997به شرح دادخواست به کالسه
 5329/95از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان فاطمه مشبکی اصفهانی به شناسنامه  392در تاریخ 1391/09/16
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به
 4فرزند دختر -1 ،ماه منیر پدران به ش.ش  35135دختر متوفی -2 ،مژگان پدران
به ش.ش  43997دختر متوفی -3 ،پریوش پدران به ش.ش  35137دختر متوفی
 -4 ،زهره پدران به ش.ش  35136دختر متوفی و الغیر .اینک با انجام تشریفات
مقدماتی در خواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید
تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین
آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .رییس شعبه
 10شورای حل اختالف اصفهان -شماره م/الف///31390 :
آگهی حصر وراثت
آقای علیرضا قدوسی نژاد به شرح دادخواست به کالسه  5364/95از این دادگاه
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اعظم نقویها
به شناسنامه  53762در تاریخ  1395/07/18اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  4فرزند پسر و همسر -1 ،بیژن قدوسی
نژاد به ش.ش  72337پسر متوفی -2 ،علیرضا قدوسی نژاد به ش.ش  1771پسر
متوفی-3 ،عباس قدوسی نژاد به ش.ش  3384پسر متوفی -4 ،محمد قدوسی
نژاد به ش.ش  14291پسر متوفی  -5اصغر قدوسی نژاد به ش.ش  217همسر
متوفی  -6 ،فاطمه حاج کاظمیان به ش.ش  305مادر متوفی و الغیر .اینک با انجام

تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر
نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه  10شورای حل اختالف اصفهان -شماره م/الف///31392 :
آگهی حصر وراثت
آقای مصطفی دهقانی خوراسگانی به شرح دادخواست به کالسه  5363/95از این
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه
دهقانی خوراسگانی به شناسنامه  178در تاریخ  1395/09/12اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  4فرزند پسر،
 -1رمضان دهقانی خوراسگانی به ش.ش  138پسر متوفی -2 ،مصطفی دهقانی
خوراسگانی به ش.ش  12434پسر متوفی -3 ،مرتضی دهقانی خوراسگانی به
ش.ش  735پسر متوفی  -4 ،رضا دهقانی خوراسگانی به ش.ش  107پسر متوفی
و الغیر .اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در سه نوبت پی در پی
ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال
گواهی صادر خواهد شد .رییس شعبه  10شورای حل اختالف اصفهان -شماره
م/الف///31393 :
آگهی حصر وراثت
آقای سید صدر الدین حقیقی به شرح دادخواست از این دادگاه درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید ابوالقاسم حقیقی به
شناسنامه  66در تاریخ  1395/08/27اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  1فرزند پسر 1 ،فرزند دختر  1 ،همسر و
مادر -1 ،سید صدرالدین حقیقی به ش.ش  1271717123پسر متوفی -2 ،سارا
سادات حقیقی به ش.ش  1273300009دختر متوفی -3 ،زهرا آزاد منش به
ش.ش  1141همسر متوفی  -4 ،طاهره فیروزیان به ش.ش  1651مادر متوفی
و الغیر .اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در سه نوبت پی در
پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد
و اال گواهی صادر خواهد شد .رییس شعبه  10شورای حل اختالف اصفهان-
شماره م/الف///31396 :
آگهی حصر وراثت
آقای اکبر ماندگاری اندانی به شرح دادخواست به کالسه  5342/95از این دادگاه
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا
ماندگاری اندانی به شناسنامه  127در تاریخ  1395/07/22اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :مادر و پدر-1 ،اکبر
ماندگاری اندانی به ش.ش  2پدر متوفی -2 ،آمنه خاتون آقاجانی به ش.ش  1مادر
متوفی و الغیر .اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در سه نوبت
پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد و
اال گواهی صادر خواهد شد .رییس شعبه  10شورای حل اختالف اصفهان -شماره
م/الف///31397 :
آگهی حصر وراثت
خانم لیال بناکار به شرح دادخواست به کالسه  5324/95از این دادگاه درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زری علیزاده به
شناسنامه  69در تاریخ  1395/8/1اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین
الفوت آن مرحوم منحصر است به  2فرزند پسر 1 ،فرزند دختر ،همسر -1 ،پیمان
بناکار به ش.ش  886پسر متوفی -2 ،پژمان بناکار به ش.ش  2989پسر متوفی،
 -3لیال بناکار به ش.ش  294دختر متوفی  -4 ،مرتضی بناکار به ش.ش  20همسر
متوفی و الغیر .اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در سه نوبت
پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد و
اال گواهی صادر خواهد شد .رییس شعبه  10شورای حل اختالف اصفهان -شماره
م/الف///31398 :
آگهی حصر وراثت
آقای منصور آقاداود مارنانی به شرح دادخواست به کالسه  5351/95از این دادگاه
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا آقا داود
مارنانی به شناسنامه  416در تاریخ  1395/08/15اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  2فرزند پسر 1 ،فرزند دختر ،یک
همسر -1 ،منصور آقا داود مارنانی به ش.ش  566پسر متوفی -2 ،بهرام آقا داود
مارنانی به ش.ش  1202پسر متوفی-3 ،زهرا آقا داود مارنانی به ش.ش  349دختر
متوفی  -4 ،صدیقه خدامی مارنانی به ش.ش  30همسر متوفی و الغیر .اینک با
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ

نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد
شد .رییس شعبه  10شورای حل اختالف اصفهان -شماره م/الف///31399 :
آگهی حصر وراثت
آقای علی صادقی شابادی دارای شناسنامه شماره  4925به شرح دادخواست به
کالسه  5331/95از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان غالمرضا صادقی به شناسنامه  8در تاریخ  95/7/2اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  3فرزند پسر،
 1فرزند دختر 1 ،همسر -1 ،حسین صادقی شابادی به ش.ش  695پسر متوفی،
 -2حسن صادقی شابادی به ش.ش  3343پسر متوفی -3 ،علی صادقی شابادی
به ش.ش  4925پسر متوفی  -4 ،جمیله صادقی شابادی به ش.ش  5دختر متوفی،
 -5محترم قنبری حیدر آبادی به ش.ش  3همسر متوفی و الغیر .اینک با انجام
تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر
نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه  10شورای حل اختالف اصفهان -شماره م/الف///31389 :
آگهی حصر وراثت
خانم زهرا صادقی برزانی با وکالت امیرحسین دانش و احمدرضا بهار به شرح
دادخواست به کالسه  5343/95از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلی صادقی برزانی به شناسنامه
 96در تاریخ  94/12/5اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن
مرحوم منحصر است به  3فرزند پسر 1 ،فرزند دختر 1 ،همسر -1 ،رسول صادقی
برزانی به ش.ش  3291پسر متوفی-2 ،رضا صادقی به ش.ش  35پسر متوفی،
 -3حسن صادقی برزانی به ش.ش  24پسر متوفی  -4 ،زهرا صادقی برزانی به
ش.ش  63581دختر متوفی  -5 ،مریم صادقی برزانی به ش.ش  23همسر متوفی
و الغیر .اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در سه نوبت پی
در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .رییس شعبه  10شورای حل اختالف اصفهان-
شماره م/الف///31395 :
آگهی حصر وراثت
آقای حمید صباغی رنانی به شرح دادخواست به کالسه  5356/95از این دادگاه
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه تقی
یار رنانی به شناسنامه  105در تاریخ  95/9/8اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2فرزند دختر 2 ،فرزند پسر -1 ،حمید
صباغی رنانی به ش.ش  792پسر متوفی-2 ،سعید صباغی رنانی به ش.ش
 1270949292پسر متوفی -3 ،مرضیه صباغی رنانی به ش.ش  200دختر متوفی
 -4 ،ملیحه صباغی رنانی به ش.ش  1242همسر متوفی و الغیر .اینک با انجام
تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر
نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه  10شورای حل اختالف اصفهان -شماره م/الف///31407 :
آگهی حصر وراثت
آقای احمد خرم ارایی اصفهانی دارای شناسنامه شماره  215به شرح دادخواست به
کالسه  5344/95از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان محمدرضا خرم ارایی اصفهانی به شناسنامه  1271293331در
تاریخ  1395/07/8اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن
مرحوم منحصر است به :مادر و پدر-1 ،ملیحه خرم ارایی به ش.ش  28مادر متوفی،
 -2احمد خرم ارایی اصفهانی به ش.ش  215پدر متوفی و الغیر .اینک با انجام
تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر
نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه  10شورای حل اختالف اصفهان -شماره م/الف///31408 :
آگهی حصر وراثت
خانم منیژه قاسمی به شرح دادخواست به کالسه  5354/95از این دادگاه درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالرضا صالح پور
به شناسنامه  99در تاریخ  1395/8/7اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1 :فرزند پسر 1 ،فرزند دختر 1 ،همسر،
-1علی صالح پور به ش.ش  1138پسر متوفی -2 ،عاطفه صالح پور به ش.ش
 1270552546دختر متوفی -3 ،منیژه قاسمی به ش.ش  56همسر متوفی و
الغیر .اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در سه نوبت پی در پی
ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال
گواهی صادر خواهد شد .رییس شعبه  10شورای حل اختالف اصفهان -شماره

م/الف///31409 :
آگهی حصر وراثت
خانم پروین جمالیان به شرح دادخواست به کالسه  5352 /95از این دادگاه
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بدری دهقانی
رورانی به شناسنامه  482در تاریخ  88/5/9اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 :فرزند پسر 4 ،فرزند دختر-1 ،منصور
جمالیان به ش.ش  1606پسر متوفی -2 ،احمدرضا جمالیان به ش.ش 32375
پسر متوفی  -3 ،اعظم جمالیان به ش.ش  500دختر متوفی -4 ،عزت جمالیان
به ش.ش  5190دختر متوفی -5 ،زهرا جمالیان به ش.ش  167دختر متوفی،
 -6پروین جمالیان نصر آبادی به ش.ش  30206دختر متوفی و الغیر .اینک با
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ
نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد
شد .رییس شعبه  10شورای حل اختالف اصفهان -شماره م/الف///31410 :
آگهی حصر وراثت
آقای رضا اسماعیلی دارای شناسنامه شماره  1381به شرح دادخواست به کالسه
 5349/95از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان زیور کارگری چهاربرجی به شناسنامه  62در تاریخ 1395/08/23
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر
است به 3 :فرزند پسر 7 ،فرزند دختر  -1 ،رضا اسماعیلی به ش.ش  1381پسر
متوفی -2 ،احمدرضا اسماعیلی شاهزاده علی اکبری به ش.ش  1087پسر
متوفی -3 ،علیرضا اسماعیلی شاهزاده علی اکبری به ش.ش  1240پسر متوفی،
 -4شهین اسماعیلی شاهزاده علی اکبری به ش.ش  29832دختر متوفی ،
 -5شهناز اسمعیلی شاهزاده علی اکبری به ش.ش  71دختر متوفی -6 ،فخری
اسماعیلی شاهزاده علی اکبری به ش.ش  460دختر متوفی -7 ،زهرا اسماعیلی
به ش.ش  468دختر متوفی -8 ،نصرت اسماعیلی شاهزاده علی اکبری به ش.ش
 1274دختر متوفی -9 ،پروانه اسماعیلی شاهزاده علی اکبری به ش.ش 2020
دختر متوفی -10 ،پریا اسماعیلی شاهزاده علی اکبری به ش.ش  942دختر متوفی
و الغیر .اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در سه نوبت پی در
پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد
و اال گواهی صادر خواهد شد .رییس شعبه  10شورای حل اختالف اصفهان-
شماره م/الف///31400 :
آگهی حصر وراثت
آقای رضا اسماعیلی دارای شناسنامه شماره  1381به شرح دادخواست به کالسه
 5350/95از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان اسماعیل اسماعیلی شاهزاده علی اکبری به شناسنامه  326در
تاریخ  1395/07/22اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن
مرحوم منحصر است به 3 :فرزند پسر 7 ،فرزند دختر 1 ،همسر  -1 ،رضا اسماعیلی
به ش.ش  1381پسر متوفی -2 ،احمدرضا اسماعیلی شاهزاده علی اکبری به
ش.ش  1240پسر متوفی -3 ،علیرضا اسماعیلی شاهزاده علی اکبری به ش.ش
 1087پسر متوفی -4 ،شهین اسماعیلی شاهزاده علی اکبری به ش.ش 29832
دختر متوفی  -5 ،شهناز اسمعیلی شاهزاده علی اکبری به ش.ش  71دختر
متوفی -6 ،فخری اسماعیلی شاهزاده علی اکبری به ش.ش  460دختر متوفی،
 -7زهرا اسماعیلی به ش.ش  468دختر متوفی -8 ،نصرت اسماعیلی شاهزاده
علی اکبری به ش.ش  1274دختر متوفی -9 ،پروانه اسماعیلی شاهزاده علی
اکبری به ش.ش  2020دختر متوفی -10 ،پریا اسماعیلی شاهزاده علی اکبری
به ش.ش  942دختر متوفی -11 ،زیور کارگری چهاربرجی به ش.ش  64همسر
متوفی و الغیر .اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در سه نوبت
پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .رییس شعبه  10شورای حل اختالف اصفهان-
شماره م/الف///31402 :
آگهی مزایده مال منقول (نوبت دوم)
در اجرای حکم پرونده اجرایی شماره  940101دادگاه عمومی بخش میمه به
نفع خانم مریم چوپانی فرزند صمد و علیه آقای حمزه کاظمی فرزند حسین دایره
اجرای احکام این دادگاه در نظر دارد یک دستگاه خودرو پراید سواری هاچ بک
مدل  1378به شماره انتظامی  697ه  23ایران  21را در قبال مبلغ (پایه) کارشناسی
 42/000/000ریال از طریق مزایده در ساعت  9صبح روز سه شنبه مورخ 95/11/5
در محل اجرای احکام دادگاه عمومی میمه به فروش برساند .لذا مراتب بدین وسیله
آگهی تا کسانی که تمایل به شرکت در مزایده را دارند برای بازدید از خودرو پنج
روز قبل از تاریخ مزایده به این اجرا مراجعه نمایند .مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه
عمومی بخش میمه

