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آگهی اخطار اجرایی
شماره-3/95 :ش ح 12به موجب رای شماره  491تاریخ  95/4/24حوزه  12حقوقی
شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است محکوم علیه سید رضا
یاغچی به نشانی فالورجان خ عمار یاسر مابین چهارراه شریعتی و چهارراه فردوسی
نانوایی ،حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  72/000/000ریال بابت اصل
خواسته و پرداخت مبلغ  1/025/000ریال به عنوان هزینه دادرسی و ابطال تمبر از
باب تسبیب و نیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید  94/12/20لغایت
اجرای حکم و نیم عشر دولتی .مشخصات محکوم له :شریف محمودپور به نشانی
نجف آباد خ  17شهریور چهارراه کاروان پ  ،142ماده  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  12حقوقی شورای حل
اختالف شهرستان نجف آباد
آگهی
کالسه پرونده 474/94 :ح ش  2مرجع رسیدگی :شعبه سوم شورای حل اختالف
نجف آباد ،خواهان امیرحسین اسماعیلی به نشانی نجف آباد باغ ملی پالک 142
کدپستی  86451-85186خواندگان -1 :امید صادقی  -2محمود نوآموزهر دو
مجهول المکان موضوع :تقاضای صدور الزام به انتقال سند یک دستگاه اتومبیل
پژو  206به پالک  594/24ط  ،41گردشکار :خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده
به خواسته الزام وی به حضور در دفترخانه اسناد رسمی موضوع سند ثبتی اتومبیل
شماره  594/24ط  41تقدیم این شورا نموده که شورا با بررسی دعوی مطروحه و
استعالم از ثبت محل و انجام قرار استماع گواهان و سایر اقدامات الزم ختم رسیدگی
را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدوررای می نماید .در خصوص دعوی خواهان
امیرحسین اسماعیلی به طرفیت خواندگان  -1امید صادقی  -2محمود نوآموز به
خواسته الزام و اجبار وی به حضور در دفتر اسناد رسمی یک دستگاه اتومبیل به شماره
انتظامی  594/24ط  41تقدیم نموده شورا با بررسی پرونده و اظهارات خواهان و
نظر به پاسخ شماره  1465/13/6اداره راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی نجف آباد
ناظر به آخرین وضعیت مالکیت و تعهد خوانده نسبت به انتقال یک دستگاه اتومبیل
به شماره انتظامی و همچنین نامه شماره  ...آگاهی که اصالت خودرو را تایید نموده
شورا با مالحظه و احراض معامله بین طرفین به استناد مواد  205و  227و  362قانون
آیین دادرسی رای به محکومیت خوانده محمود نوآموز به حضور در دفترخانه اسناد
رسمی و انتقال سند مورد معامله به شماره اتومبیل سواری پژو  206مدل  1386نقره
ای به شماره  594/24ط  41به نام خواهان را صادرو اعالم می دارد رای صادره غیابی
و ظرف مدت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و ظرف همین مدت
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان نجف آباد ،در ضمن خواندگان
محکوم هستند به پرداخت مبلغ  150/000ریال هزینه دادرسی و مبلغ 250/000
ریال هزینه نشر آگهی در حق خواهان می باشد .در خصوص دعوی مطروحه به
طرفیت خوانده ردیف اول با توجه به دعوا به استناد ماده  84قانون آیین دادرسی
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