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آگهی اخطار اجرایی
شماره 96/3/30-46/95 :به موجب رای شماره  345تاریخ  95/7/28حوزه  6شورای
حل اختالف شهرستان گز که قطعیت یافته است محکوم علیه کیمیا رحیمی فرزند
عبدالرحیم به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و بیست
و یک میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و سیصد و نود هزار ریال
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص
اعالمی بانک مرکزی با محاسبه مزایده اجرا از تاریخ سررسید چک تا  94/4/20و
 94/5/20لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له عباس احمدی کتایونچه به وکالت
محمود رضا بهشتی به نشانی شاهین شهر چهارراه عطار اول ژاندارمری پالک 7
جنوبی مجتمع راد واحد  ،1و 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 .دفتر شعبه ششم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شاهین شهر و میمه
شماره م/الف 594
آگهی
بدین وسیله اعالم می گردد آقای حمیدرضا صیادی فرزند ذبیح اله دادخواستی
به طرفیت علیرضا صاحبی فرزند محمدمهدی مبنی بر مطالبه وجه به مبلغ
 180/000/000ریال در این شعبه مطرح رسیدگی دارد لذا به خوانده فوق ابالغ می
گردد در تاریخ شنبه  96/5/7ساعت  18/15جهت رسیدگی در شعبه اول شورای
حل اختالف آران و بیدگل حاضر شود .ضمنا جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست
و ضمائم به دفتر شعبه مراجعه نماید .رئیس شعبه اول شورای حل اختالف آران و
بیدگل شماره م/الف 5/22/96/214
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان محمد باهنر دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت
مجتبی پناه بوری به مجتمع شوراهای حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس
از ارجاع به شعبه  2حقوقی شورای حل اختالف به کالسه  226/96ثبت و برای
تاریخ  96/5/8ساعت  17/45وقت 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 .مسئول دفتر شعبه  2شورای حل اختالف آران و بیدگل شماره م/
الف 5/22/96/22
آگهی حصر وراثت
پرویز دستمالچی به شناسنامه شماره  805به شرح دادخواست به کالسه 307/96
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
کبری دستمالچی به شناسنامه شماره  97در تاریخ  96/2/24اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -1 :پرویز دستمالچی
فرزند رضا ش ش  805همسر  -2مینا دستمال چی فرزند پرویز ش ش -3 ،546
محبوبه دستمالچی فرزند پرویز ش ش  -4 ،3667محسن دستمالچی فرزند پرویز
ش ش  -5 ،689مجید دستمال چی فرزند پرویز ش ش  -6 ،2627مسعود دستمال
چی فرزند پرویز ش ش  255فرزندان متوفی و الغیر .اینک با انجام تشریفات
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی  /متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .قاضی شعبه ششم شورای
حل اختالف کاشان شماره م/الف 515
آگهی حصر وراثت
امیرهوشنگ طالبیان به شناسنامه شماره  763به شرح دادخواست به کالسه
 319/96از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان عزیزه خانم چناری به شناسنامه شماره  2در تاریخ  96/3/16اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -1 :هوشنگ
طالبیان فرزند حسن ش ش  622همسر  -2نصرت خانم غفاری فرزند میرزاتقی
خان ش ش  386مادر  -3ابوالفضل طالبیان فرزند هوشنگ ش ش  -4 ،2789عطیه
طالبیان فرزند هوشنگ ش ش  -5 ،1023محمد طالبیان فرزند هوشنگ ش ش

 -6 ،389امیرهوشنگ طالبیان فرزند هوشنگ ش ش  763فرزندان متوفی و الغیر.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی  /متوفیه نزد او باشد از
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان شماره م/الف 522
آگهی حصر وراثت
زهره باقری نوش آبادی به شناسنامه شماره  1250043271به شرح دادخواست
به کالسه  127از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان محمد باقری نوش آبادی به شناسنامه شماره  4137در تاریخ
 1394/7/29اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم
منحصر است به -1 :کبری متقی نژاد فرزند غالم حسین ش ش  24همسر دائمی
 -2زهره باقری نوش آبادی فرزند محمد ش ش  1250043271دختر متوفی
 -3زهرا باقری نوش آبادی فرزند محمد ش ش  73دختر متوفی ،اینک با انجام
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه 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 چهارم
شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل شماره م/الف 13/2/96/225
آگهی ابالغیه
شماره ابالغنامه 9610103658201316 :شماره پرونده9309983660801206 :
شماره بایگانی شعبه 950761 :ابالغ شونده حقیقی :علی اشرف شیرآوند مرادزاده
به نشانی اصفهان  -کاشان نامعلوم تاریخ حضور 1396/4/31 :شنبه ساعت 11:00
محل حضور کاشان در خصوص شکایت سیدجواد سیدی نشلجی و حسن علی
بلندی علیه شما وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید .توجه :پس
از دریافت این ابالغیه ،ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد
و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام میشود .بنابراین ضروری
است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه
اقدام نمایید .چنانچه جهت ورود به سامانه ،حساب کاربری (شناسه و رمز) دریافت
ننموده اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در صورت
عدم دسترسی به دفتر خدمات قضایی به این واحد مراجعه نمایید .شعبه  102دادگاه
کیفری دو شهر کاشان ( 102جزایی سابق) شماره م/الف 518
آگهی مزایده
اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف نایین در نظر دارد اموال توقیفی محکوم
علیهان محمد و مرتضی کاظمی به مشخصات ذیل را در پرونده کالسه  372/95ح
اجرایی شورا از طریق مزایده و با قیمت پایه کارشناسی تعیین شده به فروش برساند.
متقاضیان خرید می توانند در روز دوشنبه مورخ  96/4/26ساعت  10صبح حضورا
در محل اجرای احکام حقوقی شورا حاضر و در مزایده شرکت نمایند .برنده مزایده
کسی است که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید .ضمنا برنده مزایده بایستی ده درصد
مبلغ پیشنهادی را فی المجلس پرداخت و مابقی را قبل از یک ماه از تاریخ مزایده
به حساب سپرده واریز نماید .حضور متقاضیان در جلسه مزایده الزامی است .ضمنا
متقاضیان خرید می توانند قبل از مزایده با هماهنگی با شماره  09136865900از
اموال بازدید نمایند .مشخصات اموال توقیفی -1 :سپر جلو  206رنگی سرو صنعت 4
عدد  540/000ریال -2 ،سپر عقب  206رنگی سرو صنعت  2عدد  570/000ریال
 -3سپر عقب  206خام سرو صنعت  2عدد  330/000ریال  -4سپر جلو  206خام
سرو صنعت  2عدد  340/000ریال  -5سپر عقب پارس رنگی سرو صنعت  2عدد
 1/140/000ریال  -6سپر جلو پارس خام سرو صنعت  2عدد  870/000ریال،
 -7سپر جلو پارس رنگی سرو صنعت  1عدد  1/280/000ریال  -8سپر عقب پارس
خام سرو صنعت  5عدد  800/000ریال  -9سپر جلو پارس خام سرو صنعت  4عدد
 870/000ریال  -10سپر جلو سمند رنگی سرو صنعت  2عدد  1/150/000ریال
 -11سپر عقب پارس ایساکو  5عدد  1/800/000ریال  -12سپر جلو پارس ایساکو
 1عدد  1/750/000ریال  -13سپر عقب خام  L90شرکتی  5عدد 1/400/000
ریال  -14سپر جلو رنگی  4 L90عدد  850/000ریال  -15سپر جلو تیبا رنگی 3
عدد  850/000ریال  -16سپر جلو تیبا خام شرکتی  1عدد  450/000ریال  -17سپر
عقب تیبا رنگی شرکتی  1عدد  850/000ریال  -18سپر عقب پراید  111رنگی 2
عدد  450/000ریال  -19سپر عقب پراید  111خام  2عدد  450/000ریال  -20سپر
عقب پراید  132رنگی  3عدد  450/000ریال  -21سپر جلو  132رنگی  1عدد
 450/000ریال  -22سپر عقب پراید  132خام  3عدد  450/000ریال  -23سپر
عقب پراید  132رنگی  5عدد  450/000ریال  -24سپر جلو  132رنگی سفید  5عدد
 450/000ریال  -25سپر عقب  132رنگی سفید  6عدد  450/000ریال ،جمع

کل 56/870/000 :ریال  -دایره اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف نایین
شماره م/الف 125
آگهی اخطاریه
اخطار شونده :جمال مقتدری اصفهانی به نشانی مجهول المکان ،محل حضور
دادگاه تاالر شهرداری شعبه اول حقوقی وقت حضور  96/5/22ساعت  5عصر،
علت حضور :در خصوص دعوی آقای علی اصغر نصر حیدرآبادی به طرفیت شما به
خواسته مطالبه چک در وقت مقرر در دفتر شورا حاضر شوید .دفتر شعبه اول مجتمع
شماره یک شهرستان برخوار شماره م/الف 8550
آگهی دادنامه
شماره دادنامه 9609973620200246 :شماره پرونده9509983620200923 :
شماره بایگانی شعبه 950935 :خواهان :ابوالفضل رزمی منش فرزند علی با
نمایندگی اقای احسان بانوئی آرانی فرزند محمد به نشانی ناحیه مقاومت بسیج
سپاه آران و بیدگل و آقای حمیدرضا نجارزاده آرانی فرزند علی به نشانی ناحیه
مقاومت بسیج آران و بیدگل خواندگان -1 :بابک کاظمی شلمانی فرزند حسن به
نشانی تهران  -ستارخان  -خ حبیب الهی ک پارسا پ -2 ،1یاسر موجودیان آرانی
فرزند محمد به نشانی اصفهان آران و بیدگل خ ولیعصر جنب مسجد ولیعصر منزل
استیجاری رزمی منش ،خواسته :مطالبه وجه چک ،دادگاه با توجه به محتویات
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از ذات اقدس الهی بشرح ذیل مبادرت به
صدور رای می نماید .رای دادگاه :در رابطه با دعوی آقای ابوالفضل رزمی منش با
وکالت آقایان احسان بانوئی و حمیدرضا نجارزاده به طرفیت آقایان بابک کاظمی
شلمانی  -2یاسر موجودیان به خواسته  -1مطالبه وجه  3فقره چک جمعا به مبلغ
سیصد و نود میلیون ریال با شماره های  748948مورخ  748949 ،89/3/10مورخ
 748950 ،89/4/10مورخ  89/5/10عهده بانک رفاه کارگران  -2مطالبه خسارات
دادرسی و تاخیر تادیه ،با عنایت به محتویات پرونده و به طور مشخص تصویر مصدق
چک های مزبور و گواهینامه عدم امکان پرداخت ،تنظیمی از سوی بانک محال علیه
و با التفات به به حکامیت وصف تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خواندگان
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه پیش گفته و با استظهار از اصل استصحاب (در
مورد اشتغال ذمه خواندگان) و اینکه دلیلی مبنی بر برائت ذمه خواندگان ارائه ،اقامه و
یا تحصیل نشده است .بنابراین دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد
 519-502-198و  522قانون آیین دادرسی مدنی ،ماده  313-311-310قانون
تجارت و تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک ،حکم به محکومیت تضامنی
خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته و به پرداخت حق الوکاله
وکال ،مطابق تعرفه و به پرداخت مبلغ شانزده میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار
ریال بابت سایر خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و تمبرهای الصاقی و نیز
خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی از تاریخ
سررسید چک ها تا زمان پرداخت آنها در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .رای
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و
سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر
استان اصفهان می باشد .رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آران و بیدگل
شماره م/الف 13/2/96/217
آگهی ابالغ وقت دادرسی به آقای ایرج خسروی
خواهان آقای علی مدد صداقت فرزند رمضانعلی با وکالت آقای عباس رعیت
دادخواستی به طرفیت خوانده ایرج خسروی فرزند نجاتعلی بخواسته مطالبه وجه
چک در شورای حل اختالف شعبه اول حقوقی بخش میمه تقدیم نموده که به
کالسه شماره  397/95ثبت و برای روز شنبه مورخ  96/4/31ساعت  5/5بعد از ظهر
تعیین وقت گردیده است لذا با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست
خواهان شورا به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی ،مراتب را یک نوبت در
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و به نامبرده ابالغ می گردد جهت دریافت
اوراق دادخواست و ضمایم به این شورا مراجعه و روز شنبه مورخ  96/4/31ساعت
 5/5جهت رسیدگی در این شورا حاضر گردد و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد.
مدیر شورای حل اختالف شعبه اول حقوقی بخش میمه شماره م/الف 589
آگهی ابالغ وقت دادرسی به آقای میالد جهاندیده
خواهان آقای علی مدد صداقت فرزند رمضانعلی با وکالت آقای عباس رعیت
دادخواستی به طرفیت خوانده میالد جهاندیده فرزند جواد بخواسته مطالبه وجه
چک در شورای حل اختالف شعبه اول حقوقی بخش میمه تقدیم نموده که به
کالسه شماره  399/95ثبت و برای روز شنبه مورخ  96/4/31ساعت  4/5بعد از ظهر
تعیین وقت گردیده است لذا با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست
خواهان شورا به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی ،مراتب را یک نوبت در

یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و به نامبرده ابالغ می گردد جهت دریافت
اوراق دادخواست و ضمایم به این شورا مراجعه و روز شنبه مورخ  96/4/31ساعت
 4/5جهت رسیدگی در این شورا حاضر گردد و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد.
مدیر شورای حل اختالف شعبه اول حقوقی بخش میمه شماره م/الف 587
آگهی ثبتی
شماره مکانیزه 139630402101000002 :آگهی انحالل شرکت تعاونی تولید
دوزندگان البسه مهربان تیران به شماره ثبت  226و شناسه ملی 10260055616
به استناد بند  4ماده  54قانون بخش تعاون و نامه شماره  3971مورخ 1395/11/11
اداره تعاون تیران شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید .با ثبت این مستند
تصمیمات انحالل انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت
حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تیران و کرون
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان بانک ملت با وکالت خانم مریم کریمی پناه دادخواستی به
خواسته مطالبه وجه به طرفیت حسن قدمگاهی و نسرین قدمگاهی به دادگستری
کاشان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه ششم دادگاه حقوقی به کالسه 950825
ثبت و برای روز  96/5/21ساعت  10صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که
خوانده مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاه های
عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده نامبردگان ابالغ که در وقت مقرر
در جلسه دادگاه حاضر شوند ضمنا نامبردگان می توانند تا قبل از جلسه رسیدگی
جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مراجعه نمایند
انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور دادگاه
تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود .مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه حقوقی کاشان
شماره م/الف 497
آگهی
شماره ابالغنامه 9610103620202410 :شماره پرونده9509983620200979 :
شماره بایگانی شعبه 950991 :خواهان رضا شبان قمصری آرانی و خانم سیما شبان
قمصری آرانی دادخواستی به طرفیت خوانده محمد فردوسی خاکی به خواسته
مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان آران و بیدگل نموده که جهت
رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان آران و بیدگل
واقع در آران و بیدگل ارجاع و به کالسه  9509983620200979ثبت گردیده که
وقت رسیدگی آن  1396/4/20و ساعت  11:00تعیین شده است .به علت مجهول
المکان بودن خوانده محمد فردوسی خاکی 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.
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آران و بیدگل شماره م/الف
5/22/96/213
آگهی مزایده مال غیرمنقول
در اجرای حکم پرونده اجرایی کالسه  930136به نفع خانم محبوبه قربان فرزند
محمدرضا و علیه آقای علی احقاقی فرزند علیرضا ،دایره اجرای احکام این دادگاه در
نظر دارد  22سهم از  72سهم یک باب منزل مسکونی آقای احقاقی به پالک ثبتی
شماره  1/8614به مساحت تقریبی  60مترمربع عرصه عیان و تقریبی  20مترمربع
عیان ،واقع در میمه خ سعدی را به مبلغ پایه کارشناسی  150/000/0000ریال از
طریق مزایده در ساعت  9صبح روز یک شنبه مورخ  96/4/11در دایره اجرای احکام
دادگاه عمومی بخش میمه به فروش برساند لذا مراتب بدین وسیله آگهی تا کسانیکه
تمایل به شرکت در مزایده و خرید ملک را داشته باشند در جلسه مزایده حاضر شوند.
بدیهی است کسانی که تمایل به شرکت در مزایده را دارند در صورت تمایل برای
بازدید از ملک می توانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده به دایره اجرا مراجعه نمایند.
ضمنا منزل در اجاره کسی نمی باشد .مدیر اجرای حقوقی احکام دادگاه عمومی
بخش میمه شماره م/الف 606
آگهی مزایده مال غیرمنقول
در اجرای حکم پرونده اجرایی کالسه  940102دادگاه عمومی بخش میمه به
نفع خانم محبوبه جعفری فرزند علی و علیه آقای محمدعلی هادی فرزند قاسم
علی ،دایره اجرای احکام این دادگاه در نظر دارد سه دانگ یک باب منزل مسکونی
0به شماره واگذاری  72شورای اسالمی روستای موته از طریق بخشداری میمه)

آگهی حصر وراثت
اعظم رضائی جامکانی به شناسنامه شماره  1به شرح دادخواست به کالسه
 72/96از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان داود رضائی جامکانی به شناسنامه شماره  164در تاریخ 1396/3/1
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است
به -1 :متقاضی :اعظم رضائی جامکانی (همسر)  -2امیرحسین رضائی جامکانی
(پسر)  -3امیرمهدی رضائی جامکانی (پسر)  -4نگار رضائی جامکانی (دختر)
 -5سکینه رضائی کمال آباد (مادر) ،اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست
مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و
اال گواهی صادر خواهد شد .شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نایین
شماره م/الف 126
آگهی حصر وراثت
خداخواست اسمعیلی فرزند علی بابا به شناسنامه شماره  9به شرح دادخواست به
کالسه  /53/96ش ح  1از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان شوکت کیانی فرزند خانمیرزا به شناسنامه شماره 1134
در تاریخ  1396/2/24اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن
مرحوم منحصر است به -1 :خداخواست اسمعیلی فرزند علی بابا ش ش  9متولد
 1350صادره از سمیرم  -حناء فرزند متوفی  -2جهان بخش اسمعیلی فرزند علی بابا
ش ش  5متولد  1342صادره از سمیرم حناء فرزند متوفی -3مریم اسمعیلی فرزند
علی بابا ش ش  102متولد  1360صادره از سمیرم  -حناء فرزند متوفی  -4حمیده
اسمعیلی فرزند علی بابا ش ش  2029متولد  1344صادره از سمیرم  -حنا فرزند
متوفی و الغیر .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت
و یک مرتبه 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 شورای حل اختالف شعبه اول شهرستان سمیرم شماره م/
الف 1092
آگهی ابالغ اجراییه
شماره پرونده 139604002126000060/1 :شماره بایگانی پرونده9600063 :
شماره ابالغیه 139605102126000364 :بدینوسیله به آقای حمیدرضا حاج
عابدی فرزند قربانعلی بشماره ملی  1262046076بدهکار پرونده کالسه بایگانی
 9600063که برابر گزارش مامور پست کاشان در آدرس کاشان شناخته نگردیده
اید ابالغ می گردد که برابر سن رهنی شماره  193208مورخ 1392/12/25
تنظیمی دفترخانه  2کاشان بین شما و بانک ملت شعبه کمال الملک کاشان مبلغ
 413/616/535ریال بابت اصل و مبلغ  108/539/973ریال جرایم تاخیر تا تاریخ
 1395/10/13و از این تاریخ روزانه مبلغ  328/627ریال تا روز مزایده به بانک و
پنج درصد این مبلغ بعنوان حقوق دولتی بصندوق دولت بدهکار می باشید که بر اثر
عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجراییه نموده پس از تشریفات قانونی
اجراییه صادر و بکالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده  18/19آیین
نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که
تاریخ ابالغ اجراییه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه نسل فردا چاپ منتشر
می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت
بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی مازاد دوم پالک ثبتی  23/5525بخش
دو کاشان طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد .رئیس ثبت اسناد و امالک
کاشان شماره م/الف 491
آگهی ابالغ اجراییه
شماره پرونده 139604002126000060/1 :شماره بایگانی پرونده9600063 :
شماره ابالغیه 139605102126000362 :بدینوسیله به خانم صدیقه جلوداریان
فرزند حسینعلی بشماره ملی  1261677889بدهکار پرونده کالسه بایگانی
 9600063که برابر گزارش مامور پست کاشان در آدرس کاشان شناخته نگردیده
اید ابالغ می گردد که برابر سن رهنی شماره  193208مورخ 1392/12/25
تنظیمی دفترخانه  2کاشان بین شما و بانک ملت شعبه کمال الملک کاشان مبلغ
 413/616/535ریال بابت اصل و مبلغ  108/539/973ریال جرایم تاخیر تا تاریخ
 1395/10/13و از این تاریخ روزانه مبلغ  328/627ریال تا روز مزایده به بانک و
پنج درصد این مبلغ بعنوان حقوق دولتی بصندوق دولت بدهکار می باشید که بر اثر
عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجراییه نموده پس از تشریفات قانونی
اجراییه صادر و بکالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده  18/19آیین
نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که
تاریخ ابالغ اجراییه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه نسل فردا چاپ منتشر
می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت
بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی مازاد دوم پالک ثبتی  23/5525بخش
دو کاشان طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد .رئیس ثبت اسناد و امالک
کاشان شماره م/الف 498

آگهی ابالغ اجراییه
شماره پرونده 139604002126000060/1 :شماره بایگانی پرونده9600063 :
شماره ابالغیه 139605102126000363 :بدینوسیله به خانم مریم السادات
سیدجاللی اقدم فرزند سیدحسین بشماره ملی  1263429114بدهکارپرونده کالسه
بایگانی  9600063که برابر گزارش مامور پست کاشان در آدرس کاشان شناخته
نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سن رهنی شماره  193208مورخ 1392/12/25
تنظیمی دفترخانه  2کاشان بین شما و بانک ملت شعبه کمال الملک کاشان مبلغ
 413/616/535ریال بابت اصل مبلغ  108/539/973ریال جرایم تاخیر تا تاریخ
 1395/10/13و از این تاریخ روزانه مبلغ  328/627ریال تا روز مزایده به بانک و
پنج درصد این مبلغ بعنوان حقوق دولتی بصندوق دولت بدهکار می باشید که بر اثر
عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجراییه نموده پس از تشریفات قانونی
اجراییه صادر و بکالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده  18/19آیین
نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که
تاریخ ابالغ اجراییه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه نسل فردا چاپ منتشر
می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت
بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی مازاد دوم پالک ثبتی  23/5525بخش
دو کاشان طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد .رئیس ثبت اسناد و امالک
کاشان شماره م/الف 496
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان مهدی عالیی آرانی با وکالت مصیب مرشدی آرانی دادخواستی
به خواسته مطالبه وجه به طرفیت حسن شرعی علیایی به مجتمع شوراهای حل
اختالف آران و بیدگل واقع در خیابان نواب صفوی تقدیم که پس از ارجاع به شعبه
سوم به کالسه  3/1341/95ثبت و برای تاریخ پنج شنبه  96/4/22ساعت  9صبح
وقت رسیدگی تعیین گردیده و از آنجاییکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده
لذا به تجویز ماده  73قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی
مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر 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 نماید .انتشار این اگهی به منزله ابالغ محسوب شده
و در صورت عدم حضور ،شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد .رئیس شورای حل
اختالف شعبه سوم آران و بیدگل شماره م/الف 5/22/96/218
آگهی
به تاریخ  1396/3/3در وقت فوق العاده جلسه شعبه دوم شورای حل اختالف آران
و بیدگل به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه  903/95تحت نظر
است با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و ضمن اعالم ختم رسیدگی به
شرح ذیل مبادرت به صدور رای می گردد .رای قاضی شورا :در خصوص دادخواست
آقای مجید مبینی بیدگلی فرزند مانده علی به آدرس آران و بیدگل خ شهدا بازار
هادی لوازم خانگی مبینی به طرفیت آقای عباس قهرمان فرزند فرامرز به آدرس
تهران سبالن شمالی کوچه انقالب پالک  33به خواسته مطالبه مبلغ هفت میلیون و
یکصد هزار ریال وجه یک فقره چک به شماره  642047مورخ  91/3/20عهده بانک
سپه به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه .با عنایت به جمیع اوراق و محتویات
پرونده به ویژه تصویر مصدق چک مذکور و گواهینامه عدم امکان پرداخت تنظیمی
از سوی بانک محال علیه و با توجه به وجود چک مستند دعوا در ید خواهان و امضای
خوانده در ذیل چک و با عنایت به اینکه امضای مذکور مصون از تعرض مانده و با
التفات حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خوانده و استحقاق
خواهان در مطالبه وجه مذکور و با استظهاراز اصل استصحاب در مورد اشتغال ذمه
خوانده و اینکه دلیلی مبنی بر برائت ذمه خوانده ارائه اقامه و با تحصیل نگردیده است
و خوانده نیز علی رغم وصف ابالغ در جلسه رسیدگی حاضر نشده و به نحو دیگری
نیز دفاعی به عمل نیاورده است .النهایه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به
مواد  310و  311و  313و  320قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور
چک و مواد  198و  502و  515و  519و  522قانون آیین دادرسی مدنی ،حکم به
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته و همچنین پرداخت
خسارات دادرسی طبق تعرفه قانونی که قابل محاسبه و وصول در اجرای احکام مدنی
می باشد و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مذکور لغایت زمان
اجرای حکم بر مبنای نرخ اعالمی تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم
می گردد .رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در
همین شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم
محترم عمومی حقوقی این شهرستان می باشد .قاضی شورای حل اختالف آران و
بیدگل شماره م/الف 5/2/96/196
آگهی
شماره 95/9/9-903 :به تاریخ  95/9/6در وقت فوق العاده جلسه شعبه سوم
شورای حل اختالف آران و بیدگل پرونده کالسه  278/95تحت نظر است .با
عنایت به محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال
به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید .رای قاضی شورا :درخصوص دعوی

آقای مصیب مرشدی آرانی به وکالت از آقای مجید طالقانی فرزند حسن به طرفیت
آقای حسین شهیدانی فرزند رحمت اله به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به
مبلغ بیست و سه میلیون و پانصد هزار ریال با شماره  94/9/15-253284به انضمام
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و به طور مشخص
تصویر مصدق چک مذکور و گواهینامه عدم امکان پرداخت ،تنظیمی از سوی بانک
محال علیه و با التفات به حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و با استظهار از اصل استصحاب
(در مورد اشتغال ذمه خوانده) و اینکه دلیلی مبنی بر برائت ذمه خوانده ارائه ،اقامه و
یا تحصیل نشده است .بنابراین دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد
 522-519-502-198قانون آیین دادرسی مدنی ،ماده  313-311 - 310قانون
تجارت و تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک ،حکم به محکومیت خوانده به
پرداخت مبلغ پیش گفته به عنوان اصل خواسته و نیز خسارات دادرسی فوق مقررات
و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک
مرکزی جمهوری اسالمی از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت آن در حق خواهان
صادر و اعالم می نماید .رای صادره غیابی و ظرف مهلت  20روز از تاریخ ابالغ قابل
واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی
در محاکم عمومی این شهرستان می باشد .قاضی شعبه سوم حقوقی شورای حل
اختالف آران و بیدگل شماره م/الف 5/22/96/219
آگهی اجراییه
شماره اجراییه 9510423620200311 :شماره پرونده9409983620200996 :
شماره بایگانی شعبه 941016 :به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره
 9510093620202626و شماره دادنامه مربوطه  9509973620200259محکوم
علیه ولی کیانی زاده مقدم به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ
پانصد و پنجاه میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و به پرداخت هزینه دادرسی وفق
مقررات به مبلغ  17/090/000ریال و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص
بانک مرکزی جمهوری اسالمی از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت آن در
حق محکوم له حمیدرضا صیادی آرانی فرزند ذبیح اله به نشانی آران خ ولی عصر
کوچه قائم  .8رای صادره غیابی است .هزینه اجرا به عهده محکوم علیه می باشد.
تاریخ و مبلغ چکها  89/3/25به مبلغ  100/000/000ریال 89/8/25 ،و 89/6/25
و  89/10/25به مبلغ  150/000/000ریال ،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 1
ماده  3قانون نحوه اجراي محکومیت مالي  )1394متصدی امور دفتری شعبه دوم
حقوقی دادگستری شهرستان آران و بیدگل شماره م/الف 5/22/96/215
آگهی اخطار اجرایی
شماره 291/95 :ش  1395/11/13-6به موجب رای شماره  1148تاریخ 95/7/4
حوزه  6شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم
علیهم  -1عبدالرضا سلطانی فرزند فرامرز  -2سید مسعود صالحی اوروزکی فرزند
عبدالحمید هر دو مجهول المکان محکومند به پرداخت مبلغ  43/525/995ریال
بابت اصل خواسته و  677/940ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ  240/000ریال
بابت هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در
تادیه از تاریخ سررسید چک  94/2/16لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص
بانک مرکزی بصورت تضامنی در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد با وکالت حمید
خرمیان اصفهانی به نشانی اصفهان چهارباغ عباسی ابتدای سید علیخان طبقه
فوقانی کتابفروشی مرکزی دفتر وکالت و نیم عشر دولتی ،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 .دفتر شعبه
ششم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان شماره م/الف ///9361
آگهی
کالسه پرونده 960029 :شماره دادنامه 96/2/30-96099767944-433 :مرجع
رسیدگی :شعبه  14شورای حل اختالف اصفهان ،خواهان :سعید فاطمی زاده به
نشانی اصفهان خ کاوه خ برازنده خ صفائیه کوچه شماره  10بلوک رز پ  23خوانده:
سیاوش سپرنیا به نشانی مجهول المکان ،خواسته :وجه دو فقره چک و دو فقره سفته،
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 دعوی آقای سعید
فاطمی زاده به طرفیت آقای سیاوش سپرنیا به خواسته مطالبه بین 132/000/000
ریال بابت وجه دو فقره چک عهده بانک ملی و دو فقره سفته به انضمام مطلق
خسارات دادرسی و دفتری و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چکها و سفته ها
نظر به دادخواست تقدیمی بررسی اوراق و محتویات پرونده و صورتجلسه تنظیمی
و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی (نشر آگهی) در جلسه رسیدگی حضور بعمل
نیاورده است ،خواهان در جلسه مطالبه وجه دو فقره چک به مبلغ  92/000/000ریال
و دو فقره سفته بمبلغ  40/000/000ریال به انضمام خسارات و هزینه های دادرسی
را از خوانده مطالبه نموده است لذا شورا با توجه به جمیع مستندات موجود در پرونده
دعوی خواهان را وارد دانسته و با استناد به مواد  309-307-313-310قانون
تجارت و مواد  198و  522قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده
به پرداخت جمعا مبلغ  132/000/000ریال بابت وجه دو فقره چک به شماره های
 646647بمبلغ ده میلیون ریال و چک شماره  646637بمبلغ هشتاد و دو میلیون
ریال هر دو عهده بانک ملی ایران و سفته های شماره  492370و  492371هر کدام
به مبلغ دو میلیون تومان به انضمام پرداخت مبلغ  3/400/000ریال هزینه دادرسی و
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چکها ( 95/10/15و  )95/11/30و سفته ها
از تاریخ تقدیم دادخواست  96/1/16لغایت وصول و اجرای حکم در خق واهان صادر
و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در
این شعبه و بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان
می باشد .قاضی شورای حل اختالف شعبه  14حوزه قضایی اصفهان شماره م/
الف ///9084
آگهی
کالسه پرونده 960030 :شماره دادنامه96/2/28-9609976794400372 :
مرجع رسیدگی :شعبه  14شورای حل اختالف ،خواهان :سعید فاطمی زاده به نشانی
اصفهان خ کاوه خ برازنده خ صفائیه کوچه شماره  10بلوک رز پالک  23خوانده:
محمد اسماعیل عارفجو به نشانی مجهول المکان ،شورا با عنایت به محتویات
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی
مبادرت به صدور رای می نماید .رای شورای حل اختالف :در خصوص دعوی آقای
سعید فاطمی زاده به طرفیت آقای محمد اسماعیل عارفجو به خواسته مطالبه مبلغ
 50/000/000ریال وجه چک به شماره  108786به 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 و 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 پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و یکصد و سی و نه هزار تومان
بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید
چک موصوف  95/11/30تا 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  14شورای حل اختالف اصفهان
شماره م/الف 9087
آگهی
کالسه پرونده 951573 :مرجع رسیدگی :شعبه  7شورای حل اختالف اصفهان،
خواهان :سید صادق طباطبایی فرزند سیدحسین به نشانی شاهپور جدید ،خ باباگلی
بعد از بانک ملی کانون کامیونداران  ،خوانده :سمیه زمانی فروشانی فرزند منصور
به نشانی مجهول المکان ،شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای شورای حل اختالف :در خصوص دعوی آقای سید صادق طباطبایی فرزند

بازرگـانی

Commercial
 WWW. NASLEFARDA.NETآگهی
به مساحت  225مترمربع عرصه و حدود  100مترمربع عیان ،واقع در روستای
موته بخش میمه ،شهرک امام حسین (ع) ،خیابان فاطمه زهرا (س) پ  72منزل
محمدعلی هادی ،را به مبلغ پایه کارشناسی  191/125/000ریال از طریق مزایده
در ساعت  9صبح روز دوشنبه مورخ  96/4/12در دایره اجرای احکام دادگاه عمومی
بخش میمه به فروش برساند لذا مراتب بدین وسیله آگهی تا کسانیکه تمایل به
شرکت در مزایده و خرید منزل را داشته باشند در جلسه مزایده حاضر شوند .بدیهی
است کسانی که تمایل به شرکت در مزایده را دارند در صورت تمایل برای بازدید از
منزل می توانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده به دایره اجرا مراجعه نمایند .مدیر اجرای
حقوقی احکام دادگاه عمومی بخش میمه شماره م/الف 605

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شــماره صــادره 1396/43/378017 :تاریــخ ثبــت صادره:
 1396/3/23نظر به اینکه تحدید حدود ششــدانگ ساختمان
پالک شــماره  2085فرعی از  27/63واقع در بخش  14ثبت
اصفهان که طبق رای هیات به نام رضا چگوئی چالبطانی فرزند
علی مفروز و در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی
آن به عمل نیامده است .اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در
روز سه شنبه مورخ  96/4/20ساعت  9صبح در محل شروع و به
عمل خواهد آمد ،لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده  20قانون ثبت
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا  30روز پذیرفته خواهد
شد .تاریخ انتشــار 96/3/29 :رییس منطقه ثبت اسناد و امالک
غرب اصفهان شماره م/الف 9005
آگهی تحدید حدود اختصاصی
شــماره 96/3/21-26009720 :نظــر بــه اینکــه بــه
موجــب رای شــماره  139560302026015347و
 139560302026015348مــورخ  1395/10/6هیات قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند
رسمی ششدانگ یک باب خانه تحت پالک شماره 13741/48
مفروز و مجزی شده از شــماره  13741اصلی واقع در بخش 5
ثبت اصفهان در مالکیت آقای محمد مهدی مقامی فرزند حسن
و خانم سمانه باســتانی فرزند محمدباقر مستقر گردید و پرونده
ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود می باشد .لذا به استناد تبصره ذیل
ماده  13قانون فوق الذکر و طبــق تقاضای مالک تحدید حدود
ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخ  1396/4/20ساعت  9صبح در
محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکیــن یا مجاورین مطابق
ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی
تا  30روز پذیرفته خواهد شد و معترض طبق ماده  86آیین نامه
قانون ثبت باید از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره ظرف یک
ماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تسلیم و گواهی
تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید و در غیر
این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به
اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات
ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد .تاریخ انتشار96/3/29 :
رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه شمال اصفهان
سیدحسین به طرفیت سمیه زمانی فروشانی فرزند منصور به خواسته مطالبه مبلغ
دویست میلیون ریال وجه چک به شماره  95/8/22-301751به عهده بانک سپه 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 و 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 دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و شش میلیون و
ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک
موصوف  95/8/22تا 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  7شورای حل اختالف اصفهان شماره م/
الف ///9101
آگهی
کالسه پرونده 951100 :شماره دادنامه 96/1/28-960198 :مرجع رسیدگی:
شعبه  8شورای حل اختالف اصفهان ،خواهان :مهدی خردپیشه فرزند محمد
به نشانی اصفهان خ مشتاق دوم خ مهر کوچه فرزاد پ  47خوانده -1 :علیرضا
قاسمی راد فرزند احمدرضا به نشانی  -1اصفهان خیابان جابر انصاری شهبازی
فروردین نبش بنفشه  74طبقه دوم  -2حسین قلیانچی به نشانی مجهول المکان،
شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی
را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .رای شورای حل اختالف:
در خصوص دعوی آقای مهدی خردپیشه به طرفیت آقای علیرضا قاسمی راد
 -2حسین قلیانچی به خواسته مطالبه مبلغ  22/000/000ریال تضامنی وجه چک
به شماره  95/8/27-551898به 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 و 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
بیست و دو میلیون ( 22/000/000ریال) تضامنی بابت اصل خواسته و 1/490/000
ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ  120/000ریال هزینه نشر آگهی و حق الوکاله
وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 95/8/27
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 .و در خصوص خوانده ردیف اول حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد .قاضی شعبه 8
شورای حل اختالف اصفهان شماره م/الف ///9020

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شــماره صــادره 1396/43/379428 :تاریــخ ثبــت صادره:
 1396/3/27نظر بــه اینکه تحدید حدود ششــدانگ یک باب
خانه پالک شماره  25/3412مجزی شده از پالک  25/455واقع
در بخش  14ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام
حسین رادهوش فرزند عباسعلی و خانم بتول کریمی فرزند اکبر
در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل
نیامده است .اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده  15قانون ثبت
و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز ســه
شنبه مورخ  96/4/20ســاعت  9صبح در محل شروع و به عمل
خواهد آمد ،لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می
گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند
و اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده  20قانون ثبت از
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا  30روز پذیرفته خواهد
شد .تاریخ انتشــار 96/3/29 :رییس منطقه ثبت اسناد و امالک
غرب اصفهان شماره م/الف 9378

