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آگهی

آگهی
شماره ابالغنامه 9610103759501250:شماره پرونده9509983759500795 :
شماره بایگانی شعبه 950808 :خواهان  /شاکی مهدی بیدرام دادخواستی به
طرفیت خوانده  /متهم فرحان محمدی به خواسته مطالبه وجه سفته تقدیم دادگاه
های عمومی شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه  4دادگاه
عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و
به کالسه  9509983759500795ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1396/5/2و
ساعت  09:00تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن خوانده  /متهم فرحان
محمدی و درخواست خواهان  /شاکی و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاه
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  /متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .منشی دادگاه حقوقی شعبه
 4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه شماره م/الف 595
آگهی
کالسه پرونده 960021 :شماره دادنامه96/3/11-9609976794100537 :
مرجع رسیدگی :شعبه یازده شورای حل اختالف اصفهان ،خواهان :مجید شریفی
به نشانی چهارباغ باال جنب مجتمع پارک آژانس تکاگشت خوانده :لیال بخشی 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 مجید شریفی به طرفیت خانم
لیال بخشی به خواسته مطالبه مبلغ  36/400/000ریال وجه چک به شماره 587888
به 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  36/400/000ریال بابت اصل خواسته
و  1/710/000ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید
چک موصوف  95/9/5تا 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 یازده شورای حل اختالف اصفهان
شماره م/الف ///9053
آگهی
کالسه پرونده 951593 :شماره دادنامه 96/2/31-9609976794100382 :مرجع
رسیدگی :شعبه  11شورای حل اختالف اصفهان ،خواهان :فرزاد شفیعیون به نشانی
اصفهان خ جی خ تاالر بن بست بهمن پالک  ،89خوانده :مسعود عبدالهی خوراسگانی
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 فرزاد شفیعیون به طرفیت آقای مسعود
عبدالهی خوراسگانی به خواسته مطالبه مبلغ  130/000/000ریال وجه چک به شماره
 816239به 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  130/000/000ریال بابت اصل خواسته
و  4/100/-ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ  120/000ریال هزینه نشر آگهی و
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف  94/3/30تا 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 11
شورای حل اختالف اصفهان شماره م/الف ///9073

آگهی اخطار اجرایی
شماره 951099 :ش 96/3/22-5/به موجب رای شماره  963500164تاریخ
 96/11/28حوزه پنجم شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته
است محکوم علیه مرجان جهانگیری فرزند امیر به نشانی مجهول المکان محکوم
است به مبلغ نود میلیون ریال بابت وجه چک به شماره  474/804150به عهده بانک
صادرات و سه میلیون و دویست و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله
وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید
چک موصوف  95/7/15تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له کوروش جعفری با
وکالت سید فریور موسویان فرزند مشهدی شیرمحمد شغل آزاد به نشانی اصفهان خ
نیکبخت روبروی دادگستری مجتمع ماکان پنج طبقه طبقه چهارم واحد  ،42صادر و
نیم عشر حق االجرا .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 پنجم مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
شماره م/الف ///9092
آگهی اخطار اجرایی
شماره 951229 :ش 96/3/18-5/به موجب رای شماره 9509976793502135
تاریخ  95/11/30حوزه پنجم شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت
یافته است محکوم علیه بشیر مرادی فرزند حاجی به نشانی مجهول المکان محکوم
است به پرداخت مبلغ  10/000/000ریال بابت اصل خواسته بخشی از وجه چک به
شماره  91/12/22-886905و پرداخت مبلغ  1/260/000ریال بابت هزینه دادرسی
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک
فوق الذکر به انضمام نیم عشر دولتی .مشخصات محکوم له :تعاونی اعتبار ثامن االئمه
به نمایندگی آقایان محمدحسین نظری توکلی با وکالت شهرزاد احمدی دارانی به
نشانی وکیل :اصفهان چهارراه پلیس ابتدای توحید جنوبی ساختمان تابان طبقه اول
واحد  ،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 پنجم مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان شماره
م/الف ///9009
آگهی اخطار اجرایی
شماره 96/3/22-951248 :به موجب رای شماره  9509976794402655تاریخ
 95/11/28حوزه  14شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است
محکوم علیه محمد نقیان فشارکی به نشانی مجهول المکان محکوم است به
پرداخت سی میلیون ریال وجه حواله به شماره  732770و مبلغ هشتصد و نود هزار
ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست
 95/10/13لغایت تاریخ وصول در حق محکوم له نادر رجبی پیروز به نشانی اصفهان
خانه اصفهان چهارراه نیروهوایی خ ارغوان کوچه شکوفه مجتمع فرشاد و نیز هزینه
نشر آگهی و نیم عشر حق االجرا .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  14مجتمع شماره دو شورای حل اختالف
اصفهان شماره م/الف ///9052
آگهی اخطار اجرایی
شماره 96/3/22-950678 :به موجب رای شماره  9502115تاریخ  95/11/19حوزه
 8شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه جان
محمد بخشنده فر فرزند راه خدا به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت
مبلغ  17/000/000ریال بابت اصل خواسته و  1/335/000ریال هزینه دادرسی و
هزینه نشر آگهی به مبلغ  120/000ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به شماره  202/617908مورخ 93/11/16
تاریخ اجرای حکم و نیم عشر حق االجرا .مشخصات محکوم له :احمد شاهی با وکالت
آقای محمدرضا سرافرازیان به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی جنب پل هوایی

ساختمان وکال طبقه اول واحد  ،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  8مجتمع شماره دو شورای حل اختالف
اصفهان شماره م/الف ///9072
آگهی
کالسه پرونده 950413 :شماره دادنامه 96/1/23-960104 :مرجع رسیدگی:
شعبه هشت شورای حل اختالف اصفهان خواهان :حمیدرضا فضیلی فرزند خسرو
به نشانی اصفهان اتوبان ذوب آهن کرسگان زنجیر لودر ،خوانده :حمیدرضا کبیریان
فرزند محمد ابراهیم به نشانی مجهول المکان ،خواسته :مطالبه مبلغ 70/000/000
ریال بابت دو فقره چک به انضمام خسارات قانونی و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه،
گردشکار :با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور
رای می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص دادخواست محمدرضا فضیلتی به طرفیت
حمیدرضا کبیریان بخواسته مطالبه مبلغ  70/000/000ریال وجه  2فقره چک به
شماره های  94/12/23-506288و  95/2/29-506290عهده بانک صادرات
به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه
اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده 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 خوانده به خواهان را حکایت می
کند .علی هذا 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  70/000/000میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت
 1/820/000ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از
تاریخ سررسید چک ها لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک
مرکزی و  120/000ریال بابت نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد .رای
صادره غیابی و ظرف  20روز پساز ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود و پس
از اتمام مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در
محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد .قاضی شعبه هشت شورای حل
اختالف اصفهان شماره م/الف ///9013
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  960352خواهان مرتضی آکوچکیان دادخواستی مبنی
بر مطالبه وجه چک به طرفیت سیمین قنبری تقدیم نموده است ،وقت رسیدگی
مورخ  96/5/10ساعت  11/30صبح تعیین گردیده است .با توجه به مجهول المکان
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای
خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم مراجعه و نسخه
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید .در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود .مدیر دفتر شعبه  7مجتمع شماره  2شورای
حل اختالف اصفهان شماره م/الف ///9077
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  960350خواهان بانک ملت با مدیریت هادی اخالقی و
نمایندگی هادی حطیم و وکالت فهیمه عصاچی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت
 -1محمدرضا جاللی عاشق آبادی  -2بتول جاللی عاشق آبادی  -3مجتبی سدهیان
عاشق آبادی  -4حمید ذوالفقاری تقدیم نموده است ،وقت رسیدگی مورخ 96/5/10
ساعت  11صبح تعیین گردیده است .با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب
تقاضای خواهان برابر ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق
شمالی چهارراه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و
ضمائم را اخذ نمایید .در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم
مقتضی اتخاذ می شود .مدیر دفتر شعبه  7مجتمع شماره  2شورای حل اختالف
اصفهان شماره م/الف ///9067
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  960349خواهان بانک ملت با مدیریت هادی اخالقی
و نمایندگی هادی حطیم و وکالت فهیمه عصاچی مبنی بر مطالبه به طرفیت
 -1محمدرضا جاللی عاشق آبادی  -2حسین کبیری نسب  -3مجتبی سدهیان

عاشق آبادی  -4ابراهیم امینی عاشق آبادی تقدیم نموده است ،وقت رسیدگی مورخ
 96/5/10ساعت  10/30صبح تعیین گردیده است .با توجه به مجهول المکان بودن
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان
شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانی
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید .در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود .مدیر دفتر شعبه  7مجتمع شماره  2شورای حل
اختالف اصفهان شماره م/الف ///9066
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  960338ش 11/خواهان مجتبی کوثری دادخواستی
مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد نبی سرتنگی تقدیم نموده است ،وقت رسیدگی
مورخ  96/5/16ساعت  8/30تعیین گردیده است .با توجه به مجهول المکان بودن
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای
خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم
را اخذ نمایید .در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی
اتخاذ می شود .مدیر دفتر شعبه  11مجتمع شماره  2شورای حل اختالف اصفهان
شماره م/الف ///9068
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  960087خواهان روح اهلل آشوری دارگانی دادخواستی به
طرفیت سمیه ترابی مبنی بر اعسار تقدیم نموده است ،وقت رسیدگی مورخ 96/5/16
ساعت  9/30تعیین گردیده است .با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب
تقاضای خواهان برابر ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ
صدوق شمالی چهارراه وکال مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید.
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می
شود .مدیر دفتر شعبه  11مجتمع شماره  2شورای حل اختالف اصفهان شماره م/
الف ///9039
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  960083خواهان محمدرضا سعیدی دادخواستی مبنی
بر مطالبه به طرفیت محمدعلی ناظر دستجردی تقدیم نموده است ،وقت رسیدگی
مورخ  96/5/17ساعت  9تعیین گردیده است .با توجه به مجهول المکان بودن خوانده
حسب تقاضای خواهان برابر ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان
شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ
نمایید .در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ
می شود .مدیر دفتر شعبه  11مجتمع شماره  2شورای حل اختالف اصفهان شماره
م/الف ///9095
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  960131خواهان احمدرضا بیگی دادخوستی مبنی
بر طرفیت محمدعلی ایران خواه تقدیم نموده است ،وقت رسیدگی مورخ 96/5/7
ساعت  8/30صبح تعیین گردیده است .با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب
تقاضای خواهان برابر ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه
مجتمع شماره  2شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را
اخذ نمایید .در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی
اتخاذ می شود .مدیر دفتر شعبه  14مجتمع شماره  2شورای حل اختالف اصفهان
شماره م/الف ///9094
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  960332خواهان پوریا نورالهی دادخواستی مبنی بر
مطالبه خسارت به طرفیت زهره معنوی تقدیم نموده است ،وقت رسیدگی مورخ
 96/5/22ساعت  11/00صبح تعیین گردیده است .با توجه به مجهول المکان بودن
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان
شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانی
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید .در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود .مسئول دفتر شعبه  8مجتمع شهدای مدافع
حرم شورای حل اختالف اصفهان شماره م/الف ///9075

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  951181خواهان بانک ملت با وکالت آقای کریمی
زاده مبنی بر مطالبه به طرفیت ایران قربانی تقدیم نموده است ،وقت رسیدگی مورخ
 96/5/22ساعت  9/30صبح تعیین گردیده است .با توجه به مجهول المکان بودن
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان
شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانی
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید .در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود .مسئول دفتر شعبه  8مجتمع شهدای مدافع
حرم شورای حل اختالف اصفهان شماره م/الف ///9050
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  951198خواهان بانک ملت با وکالت خانم منادی مبنی
بر مطالبه به طرفیت نبی اله هاشمی و حمیدرضا صفری و حسن شریفی تقدیم نموده
است ،وقت رسیدگی مورخ  96/5/22ساعت  9/00صبح تعیین گردیده است .با توجه
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده  73قانون آیین
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه
واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال مجتمع شهدای
مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید .در صورت عدم
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود .مسئول دفتر
شعبه  8مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف اصفهان شماره م/الف
///9051
آگهی
شماره ابالغنامه 9610100350302388 :شماره پرونده9609980350300232 :
شماره بایگانی شعبه 960291 :خواهان  /شاکی فاطمه نریمانی زمان آبادی
دادخواستی به طرفیت خوانده  /متهم گودرز شهبازی به خواسته مطالبه خسارت
دادرسی و مطالبه وجه چک و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر
تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه
 3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه  3اتاق شماره  305ارجاع
و به کالسه  9609980350300232ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/6/1
و ساعت 11:00تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن خوانده  /متهم و
درخواست خواهان /شاکی و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاه های عومی
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار
آگهی می شود تا خوانده  /متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .منشی دادگاه حقوقی شعبه  3دادگاه عمومی
حقوقی شهرستان اصفهان شماره م/الف ///9113
آگهی مزایده مال منقول
اجرای احکام مدنی شعبه اول مجتمع قضایی شماره  1دادگاه حقوقی اصفهان در نظر
دارد جلسه مزایده در خصوص پرونده اجرایی کالسه  961477ج ح ا م له خانم لیال
شهبازی با وکالت آقای سید مصطفی ملکیان علیه عصمت حیدری فرزند ابوالقاسم
با وثیقه گذاری آقای مرتضی حیدریان و خانم زینت حیدریان مبنی بر مطالبه مبلغ
 372/456/304ریال ،محکوم به و مبلغ  17/927/815ریال نیم عشر دولتی در
مورخ  96/4/17به آدرس اصفهان خ شهید نیکبخت طبقه زیرزمین شعبه دادگستری
اصفهان از ساعت  8:30تا  9صبح در محل این اجرا در طبقه زیرزمین جهت فروش
 12/78حبه از  72حبه شش دانگ پالک ثبتی  18/6241بخش  14ثبت اصفهان
امالک ملکی خانم زینت حیدریان و مرتضی حیدریان برگزار نماید لذا طالبین خرید
 5روز قبل از مزایده می توانند با مراجعه از آن بازدید و با تودیع ده درصد قیمت پایه در
جلسه مزایده شرکت نمایند .نظریه کارشناسی :محل مورد بازدید عبارت است از یک
خانه مسکونی دارای  214مترمربع عرصه و حدود  230مترمربع اعیانی در دو طبقه که
با اسکلت و دیوار باربر و ستون بتنی و سقف تیرچه بلوک کف سرامیک و سطوح داخلی
گچ و رنگ درب و پنجره های خارجی درب های داخلی چوبی سرویس حمام آشپزخانه
با کابینت های فلزی نمای خارجی و حیات فاقد نما و کف حیات فاقد کف سازی و
اشتراک آب و برق و گاز و تلفن و سیستم گرمایشی بخاری و سرمایشی کولر آبی با
قدمت حدود  18سال می باشد .ارزش ملک طبق نظر کارشناس 2/200/000/000
دو میلیارد و دویست میلیون ریال معادل  220/000/000تومان است .آدرس ملک:
اصفهان رهنان ،خیابان مطهری ،کوی صفا ،بن بست حیدریان ،مد یر دفتر اجرای
احکام شعبه  1مجتمع قضایی شماره  1حقوقی اصفهان شماره م/الف ///9107

آگهی دادنامه
شماره ابالغنامه 9610106837102371 :شماره پرونده9509986837101155 :
شماره بایگانی شعبه 951295 :شعبه  11دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع
شهید قدوسی) تصمیم نهایی شماره  9609976837100418خواهان :فرزانه
عروجی جمالوئی فرزند ایرج به نشانی اصفهان  -کاخ سعادت آباد غربی  -بن بست
آریا مجتمع سورن زنگ شماره  4تلفن همراه  09139124695خوانده :سیامک
بختیاروند فرزند مهراب به نشانی اصفهان  -خ کاخ سعادت آباد غربی  -بن بست
آریا  -مجتمع سورن  -شماره ( - 4فعال مجهول المکان می باشد) خواسته :طالق
به درخواست زوجه ،گردشکار :دادگاه با اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت
به صدور رای می نماید .رای دادگاه :در خصوص دادخواست تقدیمی خانم فرزانه
مروجی جمالوئی فرزند ایرج به طرفیت آقای سیامک بختیاروند فرزند سهراب
مجهول المکان به خواسته صدور حکم طالق زوجه به لحاظ عدم ایفاء وظایف
زوجیت و ترک زندگی زناشویی از ناحیه خوانده و تحقق شروط ضمن عقد نکاح
حسب سند رسمی شماره  8340دفتر ازدواج  149اصفهان رابطه زوجیت دائمی
نامبردگان احراز گردیده است .به شرح اظهارات خواهان و اظهارات شهود وی
دردادگاه و عدم ایراد و دفاع از ناحیه خوانده علیرغم ابالغ از طریق درج آگهی
در روزنامه کثیراالنتشار ترک زندگی زناشویی و عدم ایفا وظایف زوجیت از ناحیه
خوانده و تحقق قسمت دوم بند اول و بند هشتم از شروط ضمن عقد نکاح زوجین
احراز دعوی خواهان ثابت تشخیص و به لحاظ عدم توفیق مرکز مشاوره در امر
ترغیب زوجه به ادامه زوجیت تا حضور خوانده و با نظر موافق مشاور محترم قضایی
و مستندا به ماده  1119مدنی و رعایت مواد  26و  29قانون حمایت خانواده حکم
به احراز شرایط اعمال وکالت در طالق را صادر و اعالم می نماید .خواهان می
تواند پس از قطعیت دادنامه به یکی از دفاتر رسمی طالق مراجعه و طبق بند ب از
شروط ضمن عقد نکاح نوع طالق را معین و خود را مطلقه نماید .خواهان در این
پرونده مطالبه حقوق مالی خویش را ننموده است .لهذا دادگاه در این خصوص با
تکلیفی مواجه نمی باشد .فرزندان مشترک کبیر و رشید می باشند و وفق ماده
 33قانون حمایت خانواده رای صادره ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ دادنامه مورد
فرجام خواهی یا انقضاء مهلت فرجام خواهی قابل اجراست و رعایت ترتیب
شرعی و قانونی اجرای صیغه طالق به عهده سردفتر محترم مجری طالق می
باشد .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین
دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر
استان اصفهان است .رئیس شعبه  11دادگاه خانواده اصفهان شماره م/الف
///9105
آگهی
شماره پرونده 590/95 :شماره دادنامه 96/1/28-29 :تاریخ رسیدگی96/1/19 :
مرجع رسیدگی :شعبه ششم شورای حل اختالف شاهین شهر ،خواهان :محسن
جان قربان فرزند مسیب نشانی گز خ جمهوری ک قادر ک .خادم پ  41خوانده:
زهرا محمدی فرزند نبی اله به نشانی مجهول المکان .خواسته :الزام به انتقال
سند خودروی سواری پژو  206بشماره انتظامی  564-53س  89بانضمام هزینه
دادرسی و مطلق خسارات ،گردشکار :خواهان دادخواستی بخواسته 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
محسن جان قربان فرزند مسیب بطرفیت خوانده زهرا محمدی فرزند نبی اله به
خواسته الزام خوانده به انتقال سند خودروی سواری پژو  206بشماره انتظامی
 564-53س  89بانضمام هزینه دادرسی و مطلق خسارات .شورا با بررسی و
اوراق پرونده مالحظه مدرکیه پیوست (قولنامه) که حاکی از وقوع بیع و انتقال
فوق االشاره به خواهان است و پاسخ استعالم اداره راهور به شماره 1452/100
مورخ  95/10/18که مالکیت مورد معامله را به نام خوانده اعالم نموده خوانده در
جلسه حضورنیافته و الیحه دفاعیه نیز به شورا ارائه ننموده لذا شورا دعوی خواهان
را محمول بر صحت دانسته و به استناد مواد  362-220قانون مدنی خوانده را
محکوم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انجام مراحل قانونی و انتقال
یک دستگاه خودروی سواری پژو  206بشماره انتظامی  564-53س  89به نام
خواهان و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ یکصد و چهل و هفت هزار ریال و هزینه
نقل و انتقال در حق خواهان را صادر و اعالم می دارد .رای صادره غیابی و ظرف
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل
تجدیدنظر در محاکم حقوقی شاهین شهر می باشد .قاضی شعبه ششم شورای
حل اختالف شاهین شهر شماره م/الف 643
آگهی
شماره پرونده 581/95 :شماره دادنامه 96/1/28-26 :تاریخ رسیدگی96/1/19 :
مرجع رسیدگی :شعبه ششم شورای حل اختالف شاهین شهر ،خواهان :محمدرضا
مسیح زاده جزی فرزند فضل اله به نشانی گز خ سپاه ک ش شریفی پ ،60

خوانده :فاطمه رستمی همت فرزند رستم به نشانی مجهول المکان .خواسته:
الزام خوانده به انتقال قطعی سند یک دستگاه خودروی سواری سمند بشماره
انتظامی  951-43ه  36بانضمام هزینه دادرسی ،گردشکار :خواهان دادخواستی
بخواسته 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 محمدرضا مسیح زاده جزی فرزند فضل اله
بطرفیت خوانده فاطمه رستمی همت فرزند رستم به خواسته الزام خوانده به انتقال
قطعی سند یک دستگاه خودروی سواری سمند بشماره انتظامی  951-43ه 36
بانضمام هزینه دادرسی .شورا با بررسی اوراق پرونده مالحظه مدرکیه پیوست
(قولنامه) که حاکی از وقوع بیع و انتقال فوق االشاره به خواهان است و پاسخ
استعالم اداره راهور به تاریخ  95/10/12بشماره  1452/943که مالکیت مورد
معامله را به نام خوانده اعالم نموده و خوانده علی رغم وصف ابالغ درجلسه
حضور نیافته و الیحه دفاعیه نیز به شورا ارائه ننموده لذا شورا دعوی خواهان
را محمول بر صحت دانسته و به استناد مواد  362-220قانون مدنی خوانده را
محکوم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انجام مراحل قانونی و انتقال
یک دستگاه خودروی سواری سمند بشماره انتظامی  951-43ه  36به نام خواهان
را صادر و اعالم می دارد .رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل
واخواهی در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقی
شاهین شهر می باشد .قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف شاهین شهر
شماره م/الف 642
آگهی دادنامه
شماره دادنامه 9509970352200905 :شماره پرونده9509980352200428 :
شماره بایگانی شعبه 950435 :شعبه  22دادگاه عمومی حقوقی شهرستان
اصفهان ،خواهان :تعاونی اعتبار ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمدحسین
نظری توکلی و مسعود مهردادی با وکالت حسین کبیری با وکالت آقای رضا
رضائی مارچوبه فرزند محمد به نشانی اصفهان خ جی مقابل خ تاالر سرپرستی
موسسه اعتباری ثامن ط  3دفتر حقوقی خواندگان -1 :جالل آبشتن فرزند
مهدی به نشانی اصفهان خ هشت بهشت شرقی چهارراه پیروزی جنب قرض
الحسنه ابوتراب پوشاک اکسیر  -2حمید اکبری بابوکانی فرزند اسداهلل به نشانی
اصفهان  -دنارت  -کوچه شهید مهیاری  -منزل حمید اکبری  -پالک  -3 ،1رضا
طاوسی به نشانی اصفهان  -خ رکن الدوله  -جنب اتوبان صیاد شیرازی  -تولید
پوشاک مردانه پ  -4 ،1علی اکبر طاوسی فرزند حسین به نشانی اصفهان خ رکن
الدوله کوچه داراب بعد از پل شهید صیاد شیرازی پ  -5 ،7محمود امیری به نشانی
اصفهان خ رکن الدوله جنب اتوبان صیاد شیرازی تولید پوشاک مردانه مهدی
پ  ،1خواسته ها -1 :مطالبه خسارت تاخیر تادیه  -2مطالبه خسارت دادرسی
 -3مطالبه وجه چک ،گردشکار :دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را
اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .رای دادگاه :در خصوص دعوی
آقای رضارضایی به وکالت از تعاونی اعتبار ثامن االئمه (ع) به نمایندگی آقای
محمدحسین نظری توکلی مسعود مهردادی به طرفیت آقایان جالل آبشتن فرزند
مهدی و رضا طاووسی و حمید اکبری فرزند اسداله و علی اکبر طاووسی فرزند
حسین و محمود امیری به خواسته مطالبه مبلغ  200/100/000ریال بخشی از
وجه یک فقره چک به شماره  87596مورخه  94/8/13بعهده بانک رفاه کارگران
شعبه میدان قدس اصفهان به انضمام مطلق خسارات قانونی و خسارت تاخیر
تادیه از زمان سررسید تا اجرای حکم دادگاه با توجه به بقای اصول مستندات در
ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در
اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه دفاع
موثر و دلیل و مدرکی در اثبات برائت ذمه خویش به دادگاه ارائه ننموده اند و سایر
محتویات پرونده دعوی خواهان بر دادگاه ثابت است لذا به استناد مواد  249و 310
و  313قانون تجارت و  198و  199و  303و  305و  306و  502و  515و  519و
 522از قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده  2قانون صدور چک و استفساریه
راجع به آن حکم بر محکومیت خواندگان متضامنا به پرداخت مبلغ 200/100/000
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ  6941500ریال بابت هزینه دادرسی و
پرداخت مبلغ  6040000بابت حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت تاخیر تادیه
از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی
بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می
نماید .رای صادره غیابی که ظرف  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در دادگاه
صادر کننده رای می باشد .شعبه  22دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
شماره م/الف ///9110
آگهی
شماره ابالغنامه 9610100354702250 :شماره پرونده9409980360001370 :
شماره بایگانی شعبه 960442 :شاکی آقای اکبر رجبیان فرزند احمد دادخواستی به

طرفیت متهم امیرحسین نوروزی فرزند یوسف به اتهام ایراد جرح عمدی با چاقو
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه
 121دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ( 121جزایی سابق) واقع در اصفهان  -خ
چهارباغ باال  -خ شهید نیکبخت  -ساختمان دادگستری کل استان اصفهان -
طبقه  2اتاق شماره  225ارجاع و به کالسه ثبت گردیده که وقت رسیدگی مورخ
 1396/4/31ساعت  11:30تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن خوانده
 /متهم و درخواست خواهان  /شاکی و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاه
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  /متهم پس از نشر آگهی و اطالع از
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .متصدی امور
دفتری دادگاه شعبه  121دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ( 121جزایی سابق)
شماره م/الف ///9090
آگهی
شماره ابالغنامه 9610100354702125 :شماره پرونده9509980359400649 :
شماره بایگانی شعبه 951349 :شاکی صادق صالحی آالشتی به طرفیت متهم
حسام توکلی آغچغلو به اتهام خیانت در امانت تقدیم دادگاه های عمومی
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه  121دادگاه کیفری دو
شهر اصفهان ( 121جزایی سابق) واقع در اصفهان  -خ چهارباغ باال  -خ شهید
نیکبخت  -ساختمان دادگستری کل استان اصفهان  -طبقه  2اتاق شماره
 225ارجاع و به کالسه ثبت گردیده که وقت رسیدگی مورخ 1396/4/31
ساعت  9:30تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن خوانده  /متهم و
درخواست خواهان  /شاکی و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاه های
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  /متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .متصدی امور
دفتری دادگاه شعبه  121دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ( 121جزایی سابق)
شماره م/الف ///9091
آگهی
شماره ابالغنامه 9610100354702060 :شماره پرونده9409980362801174 :
شماره بایگانی شعبه 960405 :شاکی سید یحیی ابطحی دادخواستی به طرفیت
متهم محمود رحیمی طاش به اتهام کالهبرداری تقدیم دادگاه های عمومی
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه  121دادگاه کیفری دو
شهر اصفهان ( 121جزایی سابق) واقع در اصفهان  -خ چهارباغ باال  -خ شهید
نیکبخت  -ساختمان دادگستری کل استان اصفهان  -طبقه  2اتاق شماره 225
ارجاع و به کالسه ثبت گردیده که وقت رسیدگی مورخ  1396/4/31ساعت 09:00
تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن خوانده  /متهم و درخواست خواهان
 /شاکی و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی
می شود تا خوانده  /متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 121
دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ( 121جزایی سابق) شماره م/الف ///9093
آگهی
شماره ابالغنامه 9610100354702231 :شماره پرونده9509980359401082 :
شماره بایگانی شعبه 951229 :شاکی حسین قربانی فیل آبادی به طرفیت
متهم محسن یکتائیان به اتهام جعل عنوان مامور اداره اطالعات تقدیم دادگاه
های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه  121دادگاه
کیفری دو شهر اصفهان ( 121جزایی سابق) واقع در اصفهان  -خ چهارباغ
باال  -خ شهید نیکبخت  -ساختمان دادگستری کل استان اصفهان  -طبقه  2اتاق
شماره  225ارجاع و به کالسه ثبت گردیده که وقت رسیدگی مورخ 1396/4/31
ساعت  11:00تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن خوانده  /متهم و
درخواست خواهان  /شاکی و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاه های
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  /متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .متصدی امور
دفتری دادگاه شعبه  121دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ( 121جزایی سابق)
شماره م/الف ///9096
آگهی دادنامه
شماره ابالغنامه 9610100354702204 :شماره پرونده9409980359400316 :
شماره بایگانی شعبه 940624 :شاکی :محسن صفری فرزند پرویز با وکالت اقای

مسعود زاغیان فرزند اصغر به نشانی اصفهان  -خ چهارباغ باال ابتدای خ شریعتی
پالک  34واحد  6و آقای محمد فانی فرزند محمدجواد به نشانی اصفهان خیابان
هشت بهشت غربی ساختمان وکال طبقه دوم ،متهم :حسین شفیعی به نشانی
مجهول المکان ،اتهام ها -1 :جعل  -2استفاده از اوراق مجعول ،دادگاه با بررسی
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می
نماید .رای دادگاه :در خصوص اتهام آقای حسین شفیعی فرزند غالم عباس مبنی
بر جعل وکالتنامه شماره  37093مورخ  1393/10/27دفترخانه شماره  17آباده
و استفاده از سند مجعول مذکور موضوع شکایت آقای محسن صفری با وکالت
آقای مسعود زاغیان دادگاه از توجه به شکایت شاکی خصوصی و مالحظه قرارداد
فروش خودرو کمری به شماره انتظامی  659ب  86ایران  53فی مابین شاکی و
متهم و تحقیقات انجام شده از فردی که سند خودرو به نام وی شده است بنام آقای
سید علی موسوی با استفاده از سند وکالت نامه جعلی باال و تحقیقات به عمل آمده
از سایر افرادی که نسبت به خرید و فروش بعدی خودرو مداخله داشته اند و استعالم
از دفترخانه اسناد رسمی که حاکی از انحالل دفترخانه و جمع بودن وکالت نامه
داشته است و شواهد موجود در پرونده حاکی از تهیه سند وکالت جعلی توسط متهم
و ارائه آن به ایادی دیگر و نهایتا انتقال خودرو به این نحو گردیده و عدم حضور و
دفاع از ناحیه وی در هیچ یک از مراحل رسیدگی اعم از دادسرا و دادگاه با وصف
احضار و جلب و احضار از طریق نشر آگهی و سایر محتویات پرونده بزهکاری وی را
محرز و مسلم می داند لذا مستندا به ماده  535و  533قانون تعزیرات مصوب 1375
و با رعایت ماده  134قانون مجازات اسالمی ایشان از بابت جعل به تحمل سه
سال حبس و از بابت استفاده از سند مجعول نیز به تحمل سه سال حبس تعزیری
محکوم می نماید که فقط یکی از آنها قابل اجرا می باشد و در اجرای ماده 215
قانون مجازت اسالمی مقرر می دارد سند جمع مذکور معدوم و بی اعتبار گردد .رای
دادگاه غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه بوده و
پس از آن ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر
استان اصفهان است .شماره م/الف ///9098
آگهی دادنامه
شماره دادنامه 9609970351000235 :شماره پرونده9509980351000580 :
شماره بایگانی شعبه 950717 :شعبه  10دادگاه عمومی حقوقی شهرستان
اصفهان ،خواهان :روح اله حیدری خوزانی فرزند حسن به نشانی اصفهان  -شهرک
صنعتی محمودآباد  -آخر خ  - 12سنگبری آروین  2کدپستی  8415913961تلفن
همراه 09132026596 :خواندگان -1 :حسن غفاری فرزند نظامعلی با وکالت آقای
علی ارفع نیا فرزند زلفعلی به نشانی میدان امام خمینی روبروی شهرداری دفتر
وکالت مجید سارانی -2رقیه سلطانی فرزند غالمرضا به نشانی مجهول المکان
خواسته ها -1 :مطالبه وجه چک  -2مطالبه خسارت دادرسی  -3مطالبه خسارت
تاخیر تادیه ،رای دادگاه :در خصوص دادخواست آقای روح اله حیدری خوزانی
فرزند حسن به طرفیت آقای حسن غفاری فرزند نظام علی و خانم رقیه سلطانی
فرزند غالمرضا به خواسته مطالبه مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال بابت وجه چک
شماره  95/4/20-654658به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با
عنایت به تصویر مصدق چک و ظهر آن و گواهینامه عدم پرداخت صادر شده از
بانک محال علیه و بنا بر وصف تجریدی چک و این که به موجب ماده  313قانون
تجارت به محض ارائه باید کارسازی شود و با توجه به این که مسئولیت تضامنی
خواندگان به لحاظ احراز صدور چک و امضا ظهر آن به عنوان ضامن محرز است
دعوی خواهان را وارد می داند و از آنجاییکه خواندگان هیچگونه دلیلی دال بر عدم
حسن نیت دارنده چک و ید غیرقانونی و نامشروع وی ابراز نداشته اند مستندا به
مواد  249 ،314و  315قانون تجارت 198 ،502 ،515 ،519 ،و  520قانون آیین
دادرسی مدنی و ماده واحده الحاقی به تبصره ماده  2قانون صدور چک حکم به
الزام تضامنی نامبردگان به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل
خواسته ،مبلغ  11561000ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر
تادیه از تاریخ چک لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص تورم اعالمی از سوی
بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید حکم صادر شده در مورد
خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی
در این دادگاه و سپس ظرف مهلت  20روز از تاریخ انقضای مهلت بیست روز
قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و در مورد خوانده
ردیف اول حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه
تجدیدنظر استان اصفهان است .رئیس شعبه ده دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
شماره م/الف ///9103
آگهی
شماره ابالغنامه 9610106796300404 :شماره پرونده9609986796300316 :
شماره بایگانی شعبه 960316 :ابالغ شونده حقیقی :اکبر عباسیان ،تاریخ
حضور  1396/5/11چهارشنبه ساعت  08:30محل حضور اصفهان چهارراه
شیخ صدوق چهارراه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف،
تاریخ حضور 1396/5/11 :ساعت حضور 08:30 :در خصوص دعوی محمد

ایرجی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر
شوید .شعبه  33شورای حل اختالف اصفهان (مجتمع شهدای مدافع حرم)
شماره م/الف ///9104
آگهی مزایده ملک نوبت دوم
شماره نامه 9610116881200577 :شماره پرونده9309980352100828 :
شماره بایگانی شعبه 960709 :شعبه  12اجرای احکام مدنی اصفهان در نظر
دارد در خصوص پرونده کالسه  960709ج  12له خانم زهرا هادی و علیه آقای
حمیدرضا بخشی به خواسته مطالبه مهریه به میزان  114عدد سکه تمام بهار آزادی
و مبلغ  380/000ریال هزینه نشر آگهی در حق محکوم لها جلسه مزایده ای جهت
فروش ملک زیر برگزار نماید 9/6 :حبه مشاع از  72حبه مشاع از پالک  12فرعی
از  15092اصلی از بخش  5ثبت اصفهان متعلق به مرحوم حسین بخشی واقع در
اصفهان اتوبان چمران خیابان شاهد کوچه شهید کریمی (کوچه  )21پالک 42
که سهم االرث محکوم علیه آقای حمیدرضا بخشی شامل  9/6حبه مشاع از 72
حبه به مبلغ  317/333/333ریال قرار گرفته (شش دانگ ملک مذکور به مبلغ
 2/380/000/000ریال کارشناسی گردیده است) و به طرفین ابالغ شده و مصون
از اعتراض مانده است و از طریق اداره ثبت اسناد توقیف گردیده است .متقاضیان
می توانند  5روز قبل از فروش در محل فوق از ملک مذکور دیدن کرده و جهت
شرکت در مزایده و خرید در روز پنج شنبه به تاریخ  1396/4/25ساعت 08:30
صبح در دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخت ،مجتمع اجرای احکام حقوقی ،طبقه
اول واحد یک حاضر شوند .فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی خواهد بود
که پیشنهاد کننده باالترین قیمت بوده و حداقل  10درصد مبلغ تصویبی را فی
المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز نماید .دادورز شعبه  12اجرای احکام
مدنی اصفهان شماره م/الف ///8067
آگهی مزایده اموال غیرمنقول
به موجب مواد  113الی  136قانون اجرای احکام مدنی ،در رابطه با پرونده اجرایی
 960525مطروحه در اجرای احکام شعبه  2دادگاه حقوقی اصفهان ،یک دستگاه
مسکونی که حسب نظریه کارشناسی ارزیابی و توصیف گردیده است با در نظر
گرفتن شرایط ذیل از طریق مزایده به فروش می رسد :مورد مزایده :بابت دستور
فروش ششدانگ قولنامه ای از پالک واقع در خیابان رباط اول ،خیابان ساحل،
کوچه آبشار ،بن بست رز به نسبت یک دانگ و  5دانگ و فروش  5/23حبه از 5
دانگ بابت بدهی خانم صدیقه امینی به مبلغ  5/771/150میلیون ریال حق االجرا
و مبلغ  128/723/000ریال محکوم به .اوصاف ملک (مورد مزایده) محل مورد
معرفی بصورت یک باب منزل مسکونی با عرصه مساحت حدود  137مترمربع
بوده و اعیانی احداثی روی عرصه فوق در حد دو طبقه با دیوارهای آجری و سقف
با پوشش تیرچه بلوک بتنی نیز تیرآهن و آجر با نمای آجری می باشد .در زمان
مباشرت به امر کارشناس از محل مورد نظر مالحظه گردید که کفها موزاییک و
سیمان ،بدنه دیوارهای داخلی گچ و رنگ دربهای داخلی چوبی و درب پنجره
های بیرونی فلزی دارای آشپزخانه با کابینت فلزی و همچنین دارای سرویسهای
بهداشتی حمام و توالت می باشد ،سیستم گرمایشی ساختمان بخاری و سیستم
سرمایشی آن کولر بوده همچنین دارای انشعابات آب و فاضالب و گاز و برق می
باشد -1 .مالکین پالک ثبتی مذکور عصمت جوزانی و صدیقه امینی می باشند.
 -2حسب نظریه کارشناس دادگستری ،بهای مال توقیف شده از قیمت پایه
ششدانگ به مبلغ  2/220/000/000ریال شروع و در اجرای ماده  128قانون
اجرای احکام مدنی برنده مزایده کسی است که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید.
 -3شرکت کنندگان در مزایده در اجرای ماده  129قانون اجرای احکام مدنی باید
ده درصد از قیمت پیشنهادی خود را بعنوان سپرده به صندوق اجرا به شماره حساب
 2171290210008نزد بانک ملی واریز نمایند و برنده مزایده مکلف خواهد بود
حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده نسبت به پرداخت مابقی ثمن معامله
اقدام نماید در غیر اینصورت مبلغ ده درصد واریزی پس از کسر هزینه های مزایده
به نفع دولت ضبط و مزایده تجدیدخواهد شد -4 .پرداخت بدهی های معوقه
مربوط به آب ،برق گاز و تلفن اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف و
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری (در صورتیکه ملک مورد مزایده دارای
بدهیهای مذکور باشد) تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده
باشد یا نه ،بر عهده مالک و کلیه هزینه های مربوط به نقل و انتقال و صدور سند
بر عهده برنده مزایده می باشد -5 .پس از انجام مراحل قانونی و پرداخت تمام
ثمن معامله و صدور دستور تملیک ،مورد مزایده در اجرای مواد  134و  143قانون
اجرای احکام مدنی به نام خریدار منتقل خواهد شد -6 .متقاضیان در صورت
تمایل می توانند در اجرای ماده  126قانون اجرای احکام مدنی حداکثر ظرف
مدت  5روز قبل از شروع زمان مزایده با دریافت مجوز قبلی از این اجرا از ملک
موصوف بازدید نمایند -7 .زمان مزایده روز پنج شنبه مورخ  96/4/28ساعت
 9الی  10و مکان مزایده اجرای احکام شعبه  2دادگاه حقوقی اصفهان واقع در
خیابان نیکبخت می باشد .اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
شماره م/الف ///9014

