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ادامه از...
.100رای شماره  1396 /02 /28 -4689هیأت اول آقاي عباس
عسگريان به شناسنامه شماره  5كدملي  1290328048صادره
اصفهان فرزند حسن در چهاردانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه
به مساحت 136.65مترمربع پالک شماره  3414فرعی از  40اصلی
واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت
میرزا محمدصادق مالباشی طبق اظهارنامه
.101رای شماره  1396 /02 /28 -4690هیأت اول خانم مريم
عسگريان به شناسنامه شماره  66كدملي  1290480540صادره
اصفهان فرزند حسن در دو دانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه به
مساحت 136.65مترمربع پالک شماره  3414فرعی از  40اصلی واقع
در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت میرزا
محمدصادق مالباشی طبق اظهارنامه
.102رای شماره  1396/02/28-4693هیأت اول آقاي غالمرضا
صباغي به شناسنامه شماره  5041كدملي  1293176801صادره
خمینی شهر فرزند اكبر در دو دانگ مشاع از ششدانگ يک باب كارگاه
تجاری به مساحت  256.63مترمربع پالک شماره  154فرعی از 19
اصلی واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از
مالکیت حسین صباغی طبق اظهارنامه
.103رای شماره  1396/02/28-4691هیأت اول آقاي اكبر صباغي
به شناسنامه شماره  117كدملي  1289938891صادره اصفهان فرزند
حسین در دو دانگ مشاع از ششدانگ يک باب كارگاه تجاری به
مساحت  256.63مترمربع پالک شماره  154فرعی از  19اصلی واقع
در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حسین
صباغی طبق اظهارنامه
.104رای شماره  1396 /02 /28 -4692هیأت اول آقاي عباس
صباغي به شناسنامه شماره  707كدملي  1290410895صادره
اصفهان فرزند اكبر در دو دانگ مشاع از ششدانگ يک باب كارگاه
تجاری به مساحت  256.63مترمربع پالک شماره  154فرعی از 19
اصلی واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از
مالکیت حسین صباغی طبق اظهارنامه
.105رای شماره  1396 /02 /27 -4632هیأت اول آقاي حمید
بهرامیان رناني به شناسنامه شماره  350كدملي 1290514844
صادره اصفهان فرزند مصطفي در ششدانگ يک باب ساختمان به
مساحت  205.56مترمربع پالک شماره  3455فرعی از  18اصلی واقع
در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه
 345دفتر  540امالک
.106رای شماره  1396/02/28-4645هیأت اول آقاي سید حبیب اله
هاشم زاده دوركي به شناسنامه شماره  1420كدملي 4689478945
صادره اردل فرزند سید حسن در ششدانگ يک باب ساختمان به
مساحت  22.5مترمربع پالک شماره  429فرعی از  25اصلی واقع
در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت
محمدعلی جوانی جونی
.107رای شماره  1396 /02 /21 -4149هیأت دوم آقاي مهدي
كاظمي به شناسنامه شماره  858كدملي  1290746508صادره
اصفهان فرزند عباس در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت
 225.70مترمربع پالک شماره  3154فرعي از  18اصلي واقع در
اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه
 80دفتر  1119امالک
.108رای شماره  1393/07/29-17788هیأت سوم آقاي اكبر
زهرانی به شناسنامه شماره  12كدملي  1290147213صادره اصفهان

فرزند اسداله نسبت به ششدانگ يک باب خانه به مساحت 213/10
مترمربع از پالک شماره  228فرعی از  9اصلي واقع در اصفهان بخش
 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سندثبت شده در صفحه 175دفتر
 37امالک
.109رای شماره  1396/02/11-2959هیأت چهارم آقاي مجتبي
پروازيان به شناسنامه شماره  164كدملي  1287675247صادره
اصفهان فرزند حسین در قسمتي از/ششدانگ يکباب خانه به مساحت
 173.17مترمربع پالک شماره  631فرعي از  25اصلي واقع در اصفهان
بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سند انتقال 17715
مورخ  85/5/29دفتر  105اصفهان
.110رای شماره  1396/02/18-3883هیأت چهارم خانم معصومه
نصری نصرآبادی به شناسنامه شماره  9كدملي 1290197301
صادره اصفهان فرزند نصراله  5.5دانگ مشاع ازششدانگ يک باب
خانه قديمی به مساحت  111.36مترمربع از پالک شماره  373فرعی
از  5اصلی واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
ازمالک رسمی فوق ثبت صفحه  19دفتر  426امالک ونیز مع الواسطه
از رضا نصر صفحه  19دفتر 426
.111رای شماره  1396 /02 /28 -3882هیأت چهارم خانم
پريسا نصراصفهانی به شناسنامه شماره  1270718452كدملي
 1270718452صادره اصفهان فرزند اصغر نیم دانگ مشاع
ازششدانگ يک باب خانه قديمی به مساحت  111.36مترمربع از
پالک شماره  373فرعی از  5اصلی واقع در اصفهان بخش 14حوزه
ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق ثبت صفحه  26دفتر
 426امالک
.112رای شماره  1396/03/08-5665هیأت چهارم خانم اشرف ياری
رنانی به شناسنامه شماره  98كدملي  1290012474صادره اصفهان
فرزند غالمعلی ازششدانگ يک باب خانه به استثناء بهای ثمنیه اعیانی
به مساحت  242.25مترمربع از پالک شماره  3973و  3974فرعی از
 18اصلی واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از
مالک رسمی فوق ثبت صفحه  514دفتر  1017امالک
.113رای شماره  1396/02/18-3859هیأت چهارم آقای مهرداد
يخچالی به شناسنامه شماره  92كدملي  1290253285صادره
اصفهان فرزند غالمرضا ازششدانگ يک باب خانه به مساحت
 131/90مترمربع از پالک شماره  407و 408فرعی از  19اصلی
واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه
از سکینه شهبازی مورد ثبت ص 491دفتر  80امالک و پالک 407
فرعی به نام خود متقاضی مورد ثبت صفحه  12دفتر  437امالک
.114رای شماره  1396/02/18-3867هیأت چهارم آقای حشمت
اله ارشادی به شناسنامه شماره  13670كدملي  4170127171صادره
الیگودرز فرزند رضاقلی ازششدانگ يک باب مغازه به مساحت 30.85
مترمربع از پالک شماره  67اصلی واقع در اصفهان بخش 14حوزه
ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی لطفعلی بیات عاشق آبادی
.115رای شماره  1396/02/24-4312هیأت دوم خانم فاطمه بزي به
شناسنامه شماره  6كدملي  3674402793صادره زابل فرزند گل محمد
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت  63مترمربع پالک شماره
 456فرعي از  16اصلي واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک
غرب اصفهان از مالکیت علی محمد بابائی اورگانی
.116رای شماره  1396/02/18-3906هیأت سوم آقای حسین جان
نثاری الدانی به شناسنامه شماره  11كدملي  1289807175صادره
اصفهان فرزند نظرعلی ازششدانگ يک باب خانه به مساحت 609.30
مترمربع از پالک شماره  141/1فرعی از  13اصلی واقع در اصفهان

بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی نظرعلی جان
نثاری ثبت صفحه  117دفتر  21امالک
.117رای شماره  1396/02/18-3905هیأت سوم آقای ناصر كبیری
رنانی به شناسنامه شماره  344كدملي  1289999937صادره
اصفهان فرزند محمد ازششدانگ يک باب خانه به مساحت 199.05
مترمربع از پالک شماره  3154فرعی از  18اصلی واقع در اصفهان
بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق ثبت
صفحه  321دفتر  68امالک
.118رای شماره  1396/02/11-3010هیأت سوم آقای حسین نصر
به شناسنامه شماره  16كدملي  1290233799صادره اصفهان فرزند
رمضان سه دانگ مشاع ازششدانگ يک باب خانه به مساحت 217.30
مترمربع از پالک شماره  538فرعی از  25اصلی واقع در اصفهان
بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق از سند
شماره  20543مورخ  93/12/20دفترخانه  371اصفهان
.119رای شماره  1396/02/11-3008هیأت سوم خانم اكرم جوزدانی
به شناسنامه شماره  49222كدملي  1280381132صادره اصفهان
فرزند عباس سه دانگ ازششدانگ يک باب خانه به مساحت 217.30
مترمربع از پالک شماره  538فرعی از  25اصلی واقع در اصفهان
بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق از سند
شماره  20543مورخ  93/12/20دفترخانه  371اصفهان
.120رای شماره  1395/12/12-32496هیأت سوم آقای مهدی
انصاری تبار به شناسنامه شماره  0كدملي  1270224379صادره
اسماعیل فرزند اسماعیل ازششدانگ يک باب خانه به مساحت 110
مترمربع از پالک شماره فرعی از  31اصلی واقع در اصفهان بخش14
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی قديرعلی ابراهیمی
.121رای شماره  1395/11/09-29512هیأت سوم آقای حمید
كريمی سبدانی به شناسنامه شماره  50788كدملي 1280395370
صادره اصفهان فرزند عباس ازششدانگ قسمتی از يک باب خانه به
مساحت  286/62مترمربع از پالک شماره فرعی از  32اصلی واقع
در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی
قربانعلی مزروعی
.122رای شماره  1396 /01 /21 -1638هیأت سوم آقای رسول
شاهزيدی عاشق آبادی به شناسنامه شماره  4260كدملي
 1283338963صادره اصفهان فرزند محمد ازششدانگ يک باب
خانه و مغازه به مساحت  175.50مترمربع از پالک شماره فرعی از
 66اصلی واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
ازمالک رسمی حسن باقری
.123رای شماره  1396/02/11-3030هیأت سوم خانم پری نخ
كوب به شناسنامه شماره  27692كدملي  1282204610صادره
اصفهان فرزند عباسعلی دو دانگ مشاع ازششدانگ يک باب خانه به
مساحت  577.70مترمربع از پالک شماره  84فرعی از  21اصلی واقع
در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی
مصطفی ولدكرباليی اسماعیل طبق اظهارنامه
.124رای شماره  1396/02/11-3024هیأت سوم آقای علی شاه
سنائی به شناسنامه شماره  15كدملي 1290036756صادره اصفهان
فرزند غالمعلی چهار دانگ مشاع ازششدانگ يک باب خانه به
مساحت  577.70مترمربع از پالک شماره  84فرعی از  21اصلی واقع
در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی
مصطفی ولدكرباليی اسمعیل طبق اظهارنامه
.125رای شماره  1396/02/11-3004هیأت سوم آقای غالمرضا
شفیعی به شناسنامه شماره  2551كدملي  1091287546صادره

نجف آباد فرزند رضا ازششدانگ يک باب خانه به مساحت 255.5
مترمربع از پالک شماره  3314فرعی از  18اصلی واقع در اصفهان
بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق ثبت
صفحات  37و  34دفاتر  394و  444امالک
.126رای شماره  1396/02/26-4421هیأت سوم آقای علی نصر به
شناسنامه شماره  40503كدملي  1815304847صادره آبادان فرزند
يداله سه دانگ ازششدانگ يک باب خانه به مساحت  195.66مترمربع
از پالک شماره  269فرعی از  6اصلی واقع در اصفهان بخش 14حوزه
ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی فوق ثبت صفحه  430دفتر
 365امالک و ص  474دفتر 8
.127رای شماره  1396/02/26-4422هیأت سوم خانم بتول جعفري
نیسیاني به شناسنامه شماره  43كدملي  1189787210صادره اردستان
فرزند محمدرضا سه دانگ ازششدانگ يک باب خانه به مساحت
 195.66مترمربع از پالک شماره  269فرعی از  6اصلی واقع در
اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی علی
نصر ثبت صفحه  430دفتر  365امالک و ص  474دفتر 8
.128رای شماره  1396/02/26-4429هیأت سوم خانم اعظم جباری
جونی به شناسنامه شماره  502كدملي  1289351627صادره اصفهان
فرزند محمد ازششدانگ يک باب خانه به استثناء ثمنیه اعیانی به
مساحت  101.96مترمربع از پالک شماره  264فرعی از  25اصلی
واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک
رسمی ماشاله عربی جونی و جمیله حاجبی جونی
.129رای شماره  1396/02/11-2952هیأت سوم آقای سید محمد
میرمعصومی به شناسنامه شماره  551كدملي  1283368013صادره
اصفهان فرزند سید خلیل ازششدانگ يک باب خانه به مساحت 95.47
مترمربع از پالک شماره  221/1فرعی از  5اصلی واقع در اصفهان
بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق ثبت
صفحات  286و  290دفتر  283امالک
.130رای شماره  1396/02/11-2956هیأت سوم آقای مهدی
يادگاری بهارانچی به شناسنامه شماره  1123كدملي 1283012502
صادره اصفهان فرزند عباس سه دانگ ازششدانگ يک باب خانه به
مساحت  217مترمربع از پالک شماره  353فرعی از  14اصلی واقع در
اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق
ثبت صفحه  375دفتر  571امالک
.131رای شماره  1396/02/11-2954هیأت سوم خانم نازيال رضائی
بهارانچی به شناسنامه شماره  48093كدملي  1280372095صادره
اصفهان فرزند علی سه دانگ ازششدانگ يک باب خانه به مساحت
 217مترمربع از پالک شماره  353فرعی از  14اصلی واقع در اصفهان
بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق ثبت
صفحه  375دفتر  571امالک
.132رای شماره  1395 /12 /12 -32491هیأت سوم خانم بتول
شیروانی به شناسنامه شماره  1384كدملي  1285600541صادره
اصفهان فرزند تقی سه دانگ ازششدانگ يک باب خانه به مساحت
 233.50مترمربع از پالک شماره  485فرعی از  26اصلی واقع در
اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فروغ
سادات امینی ثبت صفحه  433دفتر  66امالک
.133رای شماره  1395/12/12-23490هیأت سوم آقای محمدحسن
فوالدستون به شناسنامه شماره  2كدملي  1287595731صادره
اصفهان فرزند محمدعلی سه دانگ ازششدانگ يک باب خانه به
مساحت  233.50مترمربع از پالک شماره  485فرعی از  26اصلی واقع
در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی

فروغ سادات امینی ثبت صفحه  433دفتر  66امالک
.134رای شماره  1396 /02 /18 -3889هیأت سوم خانم
عفت مسجدی اصفهانی به شناسنامه شماره  23578كدملي
 1280233990صادره اصفهان فرزند حسن ازششدانگ يک باب
خانه به مساحت  232.98مترمربع از پالک شماره  97فرعی از 10
اصلی واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک
رسمی فوق ثبت صفحه  518دفتر  287امالک
.135رای شماره  1396 /02 /20 -4067هیأت دوم آقاي محمد
حاجي ابوالحسني به شناسنامه شماره  4كدملي 1111480451
صادره فالورجان فرزند اكبر در دو دانگ مشاع از ششدانگ يک باب
ساختمان به مساحت  220.26مترمربع پالک شماره  566فرعي از
 25اصلي واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از
سند  10700مورخ  1391/11/17دفترخانه  160اصفهان
.136رای شماره  1396/02/20-4068هیأت دوم آقاي مسعود
میراسدي به شناسنامه شماره  56854كدملي  1280995297صادره
اصفهان فرزند مهدي در دو دانگ مشاع از ششدانگ يک باب
ساختمان به مساحت  220.26مترمربع پالک شماره  566فرعي از 25
اصلي واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از
سند  10700مورخ  1391/11/17دفترخانه  160اصفهان
.137رای شماره  1396/02/20-4069هیأت دوم آقاي عباس حاجي
ابوالحسني به شناسنامه شماره  545كدملي  1110421923صادره
فالورجان فرزند عبدالمحمود در دو دانگ مشاع از ششدانگ يک باب
ساختمان به مساحت  220.26مترمربع پالک شماره  566فرعي از
 25اصلي واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از
سند  10700مورخ  1391/11/17دفترخانه  160اصفهان
.138رای شماره  1396/03/04-5408هیأت دوم آقاي نورعلي
احمدي میالسي به شناسنامه شماره  533كدملي 4669217763
صادره لردگان فرزند ولي درششدانگ يک باب ساختمان به مساحت
 101.37مترمربع پالک شماره  2775فرعي از  18اصلي واقع در
اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مريم
بیگم حسینی رنانی
.139رای شماره  1396/03/01-4960هیأت چهارم آقای محسن
جان نثاری الدانی به شناسنامه شماره  40كدملي 1290840083
صادره خمینی شهر فرزند نعمت اله ازششدانگ يک باب خانه به
مساحت  169.23مترمربع از پالک شماره  468فرعی از  13اصلی واقع
در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی
رمضان جان نثاری ثبت صفحه  459دفتر  941امالک
.140رای شماره  1396/03/18-6504هیأت سوم آقای علی شیروانی
دستگرده به شناسنامه شماره  3305كدملي  1285937392صادره
اصفهان فرزند محمود ازششدانگ يک باب خانه به مساحت 218
مترمربع از پالک شماره  979فرعی از  16اصلی واقع در اصفهان
بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی شکراله و احمد
و صفرعلی و نصراله و خديجه و سکینه همگی جعفريان صديق ثبت
صفحات  213و  557و  551دفتر  425و  80 529امالک بديهی است
درصورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادرخواهدشد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/03/29
تاریخ انتشار نوبت دوم 1396/04/13
رئیس منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان
علیرضا حیدری
شماره م/الف 9366

آگهی تبادل لوایح
شماره ابالغنامه 9610100350903187 :شماره پرونده9409980350901164 :
شماره بایگانی شعبه 941294 :نیما سپنتام با وکالت خانم مریم قربانی فر
دادخواستی به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه  9609970350900250به
این دادگاه تقدیم نموده است از آنجا که تجدیدنظر خواندگان هوشمند یادگاری
فرزند منوچهر و علیرضا هادی زاده هرندی فرزند مرتضی و علیرضا بدیعی فرزند
حسن و علیرضا جمدیان فرزند محمود و خانم زهرا اسماعیلی مجهول المکان می
باشند به نامبردگان ابالغ می شود ظرف  10روز از تاریخ انتشار این آگهی جهت
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه  9دادگاه حقوقی اصفهان
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان
اصفهان طبقه اول اتاق  134مراجعه نمایند و چنانچه پاسخی دارد به دادگاه ارائه
نماید در غیر اینصورت پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
شماره م/الف ///9015
آگهی مزایده
اجرای احکام شعبه  13خانواده در نظر دارد در خصوص کالسه پرونده 960215
جلسه مزایده ای در روز یکشنبه مورخ  96/4/11از ساعت  8الی  9صبح واقع در
اصفهان خیابان نیکبخت  50متر باالتر از ساختمان دادگستری اصفهان ساختمان
اجرای احکام حقوقی طبقه دوم برگزار نماید و پرونده لها خانم مریم لهراسبیان علیه
آقای حمید حیدری به نشانی اصفهان ،خیابان رباط دوم بلوار گل محمدی مجتمع
فرشته واحد  9مبنی بر مطالبه مبلغ  157سکه بهار آزادی و  86مثقال طال و مبلغ
 146/775/159ریال و مبلغ  400/000ریال بابت حق االجرای دولتی .مشخصات
مزایده :عبارت است از فروش  34حبه از  72حبه از شش دانگ آپارتمان مسکونی به
پالک  1713فرعی مجزی شده  538فرعی از  14457اصلی بخش  5ثبت اصفهان
واقع در خیابان رباط دوم ،بلوار گل محمدی ،مجتمع مسکونی فرشته طبقه پنجم
به مساحت  179مترمربع که  28/80مترمربع آن بالکن روی گذر و  3/70مترمربع
آن تراس مسقف است و دارای پارکینگ مسقف به شماره  17فرعی است و یک باب
اطاق جنب سرپله پشت بام به مساحت  30/60مترمربع تحت پالک  1730نیز جز
سند مذکور می باشد که بایستی با آپارتمان یکجا معامله گردد .ساختمان با اسکلت
بتن آرمه سقف تیرچه بلوک ،کف سرامیک فرش ،بدنه ها گچ و رنگ و نقاشی،
آشپزخانه با بدنه کاشی و کابینت  MDFسرویس و حمام با بدنه کاشی و کف
سرامیک ،دربهای چوبی ،پنجره ها آلومینیوم شیشه خور ،دارای شومینه و آسانسور
و اطاق کنار سرسرای بام ،بدنه گچ رنگ کف سرامیک درب چوبی و پنجره آهنی
شیشه خور می باشد و دارای آب و برق و گاز و فاضالب است که با توجه به کلیه
عوامل موثر در قضیه به انضمام ششدانگ از اطاقک کنار سرسرا ارزش  34حبه به
مبلغ  1/870/000/000ریال می باشد .طالبین خرید می توانند روز قبل از مزایده به
نشانی ملک مراجعه و بازدید و با تودیع نقدی  10درصد کارشناسی در جلسه مزایده
شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود (ضمنا مبلغ
 2/000/000/000ریال از پالک ثبتی مذکور جز مستثنیات دین بوده است) اجرای
احکام شعبه  13خانواده اصفهان شماره م/الف ///9041
آگهی احضار متهم
شماره ابالغنامه 9610100354601793 :شماره پرونده9609980363400179 :
شماره بایگانی شعبه 960363 :در پرونده کالسه  99609980363401400و
 9609980363400179ک  960362( 120و  960363ک  )120برای لیال
قانع فرزند علی به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در
امر رانندگی موضوع شکایت عباسعلی تاجی زادگان و بهجت عمومهدی آفارانی
تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی
برای مورخه  1396/5/15ساعت  8/30تعیین گردیده است .با عنایت به مجهول
المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد  344قانون آیین
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد .بدیهی
است در صورت عدم حضور ،مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
دادگاه کیفری شعبه  120دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ( 120جزایی سابق)
شماره م/الف ///9071
آگهی احضار متهم
شماره ابالغنامه 9610100354601796 :شماره پرونده9609980365100224 :
شماره بایگانی شعبه 960361 :در پرونده کالسه  9609980365100224ک
 960361ک  120برای محمد مرادی غریبوند فرزند رضاقلی به اتهام خیانت

در امانت نسبت به یک دستگاه لپ تاب و  4عدد گوشی همراه موضوع شکایت
احسان سرلک تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و
وقت رسیدگی برای مورخ  1396/5/16ساعت  8/30تعیین گردیده است .با عنایت
به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 344
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت
منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد.
بدیهی است در صورت عدم حضور ،مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد
آمد .دادگاه کیفری شعبه  120دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ( 120جزایی سابق)
شماره م/الف ///9074
آگهی دادنامه
شماره دادنامه 9609970350100372 :شماره پرونده9509980350100290 :
شماره بایگانی شعبه 950367 :خواهان :شرکت گروه تجاری بین المللی آوای ابتکار
پاسارگاد با وکالت آقای سیدمحمد طاهری میران محله فرزند سید امان اله به نشانی
اصفهان  -شاهین شهر  -شاهین شهر خ فردوسی فرعی بین  6و  5غربی باالی
باشگاه ورزشی پوریای ولی ط  1واحد  3خواندگان -1 :محمدرضا طائبی به نشانی
اصفهان خ مسجد سید ابتدای طیب کوچه شهید حق شناس بن بست بهار پ 35
طبقه  -2 ،3محمدعلی شاطری فرزند روح اله به نشانی مجهول المکان خواسته ها:
 -1مطالبه خسارت دادرسی  -2مطالبه وجه چک  -3مطالبه خسارت تاخیر تادیه،
دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .رای
دادگاه :در خصوص دعوی شرکت گروه تجاری آوای ابتکار پاسارگاد با وکالت آقای
سیدمحمد طاهری میران محله به طرفیت آقای محمدعلی شاطری و محمدرضا
طائبی ،به خواسته مطالبه وجه (محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه یک
فقره چک به شماره  902816مورخ  1314/4/29به عهده بانک سپه اصفهان بمبلغ
 667/500/000ریال به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه از
توجه به مفاد دادخواست تقدیمی ،رونوشت مصدق اصل چک و اصل گواهینامه
عدم پرداخت چک و عدم حضور خوانده ردیف اول در جلسه دادرسی و عدم ارائه
دلیل مبنی بر پرداخت وجه چک از سوی ایشان یا برائت ذمه نسبت به آن و اظهارات
خوانده ردیف دوم در جلسه دادرسی مورخ  95/7/18که اعالم داشته که اصل دین
را قبول داشته و شرمنده شرکت نیز می باشد ولی از مبلغ چک مبلغ 450/000/000
ریال پرداخت شده است که رسید داشته که این مسئله مورد انکار وکیل خواهان
قرار گرفته و مشارالیه اعالم داشته که پرداختی ارتباطی با چک مزبور نداشته و
خوانده آقای محمد شاطری بدهی های زیادی به شرکت داشته است که دادگاه با
توجه به استناد به خوانده موصوف به گواهی گواهان وقت رسیدگی را تجدید ولی
خوانده در موعد مقرر گواهان خود را حاضر ننموده و با توجه به استناد دفاتر خواهان
اقدامی در صحت تودیع و هزینه کارشناسی امور حسابداری و حسابرسی جهت
بررسی دفاتر خواهان ننموده است و از این حیث از اعداد دالیل وی خارج است و
از سوی دیگر تبار الشه چک در ید خواهان داللت بر بقای اشتغال ذمه خواندگان
نسبت به چک داشته و وفق ماده  277قانون مدنی متعهد نمی تواند متعهد له را
مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید و از این حیث ادعای خوانده ردیف
دوم خالف اصل بقای اشتغال ذمه (استصحاب بقای دین) و ماده  277قانون مدنی
است و وجاهت نداشته لهذا با عنایت به موارد فوق دعوی خواهان را وارد دانسته
و مستندا به مواد  249و  310و  311و  339و  315از قانون تجارت و مواد  502و
 503و  515و  519و  520از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده الحاقی  ،ماده
 2قانون صدور چک و اصالحیه بعدی آن حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به
پرداخت مبلغ  667/500/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  22/019/500بابت
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت وصول محکوم
به که متعاقبا توسط اجرای احکام مدنی محاسبه می شود صادر و اعالم می گردد.
رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف مدت  20روز پس از ابالغ
قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف  20روز قابل تجدیدنظرخواهی در
محاکم محترم تجدیدنظر می باشد و نسبت به خوانده ردیف دوم حضوری و ظرف
مدت  20روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر
استان اصفهان می باشد .دادرس شعبه  1دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
شماره م/الف ///9079
آگهی دادنامه
شماره دادنامه 9609970350100333 :شماره پرونده9409980350100383 :
شماره بایگانی شعبه 940433 :خواهان :مهدی سعیدی دارانی فرزند جلیل به نشانی
شهرستان اصفهان  -ملک شهر  -خ مفتح  16متری بهاران نبش چهارراه ایثار منزل
جلیل سعیدی  -زندان مرکزی ،خوانده :خسرو کاوسی فرزند حاجی آقا به نشانی

مجهول المکان خواسته :الزام به تنظیم سند رسمی ملک ،دادگاه ختم رسیدگی را
اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .رای دادگاه :در خصوص دعوای
آقای مهدی سعیدی به طرفیت آقای خسرو کاووسی به خواسته الزام به اخذ پایان
کار و صورتمجلس تفکیکی (افزایش خواسته در جلسه اول دادرسی) و الزام خوانده
به حضور در دفاتر رسمی ثبت اسناد و امالک و انتقال قطعی دو واحد آپارتمان روی
پیلوت و تحویل آن (افزایش خواسته در جلسه اول دادرسی) دادگاه از توجه به مفاد
دادخواست تقدیمی خواهان و افزایش خواسته وی در جلسه اول دادرسی ،رونوشت
مصدق قرارداد فیمابین خواهان و خوانده که در آن دو واحد آپارتمان موضوع دعوی
به عنوان حق الزحمه فعالیت ساختمانی خواهان در نظر گرفته شده و توافق گردیده
که خواهان بتواند پس از انجام حداقل  50درصد از تعهدات خود در واحدها تصرفات
مالکانه بنماید که قرارداد مذکور مصون از تعرض و ایراد خوانده باقی مانده است
و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در امور ساختمان مبنی بر ایفای تعهدات از
سوی خواهان به میزان  50درصد که مصون از اعتراض خوانده باقی مانده و نظریه
کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی که حکایت از مالکیت ثبتی خوانده بر
شش دانگ ملک مزبور داشته و سهم خواهان معادل دو دانگ مشاع از ششدانگ
ملک مزبور می باشد که این نظریه نیز مصون از اعتراض خوانده باقی مانده است
لهذا با توجه به موارد معنونه فوق و نظر به اینکه بداللت اصل لزوم در قراردادها و
اصل حاکمیت اراده و با تمسک به آیه شریفه «اوفو بالعقود» طرفین می بایستی به
تعهدات قراردادی فیمابین پای بند باشند و از سوی دیگر نیز انتقال رسمی مبیع از
نتایج و توابع عرفی تسلیم مبیع می باشد بنابراین دعوای خواهان را وارد و مقرون
به صحت دانسته و مستندا به مواد  10و  219و  220و  221و  222و  230از قانون
مدنی حکم به محکومیت خوانده به اخذ پایان کار ،صورتمجلس تفکیکی و انتقال
رسمی دو واحد آپارتمان روی پیلوت و تحویل آن از پالک ثبتی  10294مجزی
شده از  45و  109فرعی از  14458بخش  5ثبت اصفهان معادل (دو دانگ از شش
دانگ) 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 آن ظرف  20روز قابل
تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد .دادرس
شعبه  1دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شماره م/الف ///9081
آگهی
شماره درخواست 9610460350700048 :شماره پرونده8809980350701132 :
شماره بایگانی شعبه 881132 :آقای احمد آبتین فرزند اکبر به طرفیت امیر ارسالن
احمدی فرزند آزادخان تجدیدنظرخواهی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان
اصفهان نموده است که به شماره  9610540350700003ثبت شده و از آنجا
که تجدیدنظرخوانده امیر ارسالن احمدی مجهول المکان می باشد به نامبرده
ابالغ می گردد ظرف مهلت  10روز از تاریخ نشر جهت دریافت نسخه ثانی
دادخواست و ضمایم به دفتر شعبه  7دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل
استان اصفهان طبقه  3اتاق شماره  311مراجعه نمایید و چنانچه پاسخی دارید به
دادگاه ارایه نمایید در غیر اینصورت پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدیدنظر
ارسال می گردد .مدیر دفتر شعبه  7دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
شماره م/الف ///9088
آگهی دادنامه
شماره دادنامه 9609970350700287 :شماره پرونده9509980350700598 :
شماره بایگانی شعبه 950693 :خواهان :سید اصغر محمدی فرزند سید غفور با
وکالت آقای احمد ادهم زاده فرزند سیدعباس به نشانی اصفهان  -خ نیکبخت
مجتمع اداری نیکبخت ط  3واحد  211خوانده :مهدی پاک نژاد فرزند محمد به
نشانی اصفهان خ جابر انصاری ک میرزای غفاری بن بست شکوفه منزل چهارم
جنوبی ط  1پالک  ،8خواسته ها -1 :مطالبه خسارت دادرسی  -2مطالبه خسارت
تاخیر تادیه  -3الزام به ایفای تعهد (مالی) گردشکار :دادگاه با بررسی محتویات
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .رای
دادگاه :در خصوص دعوی آقای اصغر محمدی فرزند سیدغفور با وکالت آقای احمد
ادهم زاده به طرفیت مهدی پاک نژاد به خواسته الزام به ایفای تعهد بین تحویل
یک دستگاه آپارتمان مسکونی طبق سند ماده به شماره  469644به شماره ثبت
 118904واقع در بخش  5ثبت سودان موضوع مبایعه نامه شماره 93-343736
مورخ  1394/10/23مقوم  101/000/000ریال مطالبه خسارت دادرسی و خسارت
تاخیر تادیه با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان قرارداد شماره 93-343736
مورخ  1394/10/23مقوم  101/000/000ریال مطالبه خسارت دادرسی و خسارت
تاخیر تادیه با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان قرارداد شماره 93-343736

مورخ  1394/10/23که داللت بر فروش یک دستگاه آپارتمان با مشخصات فوق
به خواهان می باشد و نظر به اینکه تحویل بیع از الزامات ضمنی قرارداد می باشد
و خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی مورخ  96/2/25حاضر نگردیده
است هیچ گونه دفاعی در قبال دعوی خواهان بعمل نیاورده و با التفات به اینکه
مستندات خواهان مصون از هر گونه ایراد و اعتراض خوانده بوده لذا دادگاه با احراز
وقوع عقد بیع به شرح قرارداد مارالذکر دعوی را وارد و ثابت دانسته مستندا به مواد
 362-220-219قانون مدنی و مواد  519-515-198قانون آیین دادرسی مدنی
حکم بر محکومیت خوانده به تحویل یک دستگاه آپارتمان با مشخصات مندرج
در قرارداد یاد شده به پرداخت مبلغ  1/253/400ریال به عنوان هزینه دادرسی و
همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در مرحله بدوی در حق خواهان
صادر و اعالم می گردد بدیهی تحویل آپارتمان حسب ماده  3قرارداد موصوف
منوط به پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال در حق خوانده می باشد در خصوص
دیگر خواسته خواهان مبنیبر مطالبه خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اینکه مطالبه
ایشان وجه رایج نمی باشد و صرفا ایفای تعهد به تحویل بیع (آپارتمان) است لذا
مستندا به مواد  522و  197قانون مارالذکر حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعالم
می گردد رای صادره غیابی می باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی
در دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در
محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد .دادرس شعبه  7دادگاه عمومی حقوقی
اصفهان شماره م/الف ///9086
آگهی اجراییه
شماره اجراییه 9610420352200100 :شماره پرونده9409980352201138 :
شماره بایگانی شعبه 941261 :به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره
دادنامه مربوطه  9409970352201907محکوم علیه رضا قاسمی فرزند احمد به
نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ  268/000/000ریال بابت
اصل خواسته و پرداخت مبلغ  9/008/000ریال بابت هزینه دادرسی 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
جواد رضازاده فرزند حسن به نشانی اصفهان خیابان آیت اله زاهد ،کوچه مدرس،
کوچه نگین ،پالک  9کدپستی  8189618553تلفن همراه  ،09133081093و
نیم عشر اجرایی به مبلغ  13400000ریال در حق صندوق دولت .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.
 -3مالي 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 )1394
 -4خودداري محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي
حکم حبس تعزیري درجه هفت را در پي دارد (ماده  34قانون اجراي احکام مدني
و ماده  20ق.م.ا و ماده  16قانون نحوه اجراي محکومیت مالي  -5 )1394انتقال
مال به دیگري به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال
براي پرداخت دیون کافي نباشد موجب مجازات تعزیري درجه شش یا جزاي نقدي
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي شود( .ماده  21قانون نحوه اجراي
محکومیت مالي  -6 )1394چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه
شود آزادي محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا
معرفي کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره  1ماده  3قانون نحوه اجراي
محکومیت مالي  )1394مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه  22دادگاه عمومی حقوقی
شماره م/الف ///9111
آگهی اجراییه
شماره اجراییه 9610420351500108 :شماره پرونده9509980351500676 :
شماره بایگانی شعبه 950823 :به موجب درخواست اجرای حکم
 9509970351502010محکوم علیه قلی انی کزی فرزند رضا به نشانی مجهول
المکان محکوم است به پرداخت  -1اصل خواسته  9/745/500/000ریال -2
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ( )95/8/19لغایت وصول  -3هزینه

دادرسی  339/075/000ریال  -4هزینه نشر اگهی  850/000ریال در حق محکوم
له مهرداد رحیمی فرزند محمدعلی به نشانی اصفهان خیابان کهندژ بعد از چهارراه
آیت اهلل نجفی کوچه  15طبقه فوقانی قرض الحسنه حبیب ابن مظاهر طبقه  3واحد
 1همراه  -5 ،09132710221نیم عشر دولتی .رای صادره غیابی است .ضمنا
محکوم له مکلف است ما به التفاوت هزینه دادرسی را به میزان 333/075/000
ریال در حق صندوق دولت بپردازد (مشمول حکم اعسار بوده) ،محکوم علیه مکلف
است از تاریخ ابالغ اجرائیه -1 :ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34
قانون 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 16
قانون 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 )1394
 -6چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکوم علیه از
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توسط محکوم
علیه خواهد بود (تبصره  1ماده  3قانون نحوه اجراي محکومیت مالي  )1394رای
دادگاه :آقای مهرداد رحیمی فرزند محمدعلی به طرفیت آقای قلی انی کزی فرزند
رضا دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ نه میلیارد و هفتصد و چهل و پنج میلیون
و پانصد هزار ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم نموده و مدعی
است به موجب سند عادی ضم دادخواست خوانده اقرار به مدیونیت به میزان مذکور
به خواهان نموده ولی از پرداخت دین امتناع می نماید خوانده علیرغم ابالغ از طریق
انتشار آگهی در جلسه رسیدگی شرکت نکرده و ایرادی نسبت به مستند مورد ادعا
ننموده است با اجازه حاصله از مواد  198و  515و  519و  522قانون آیین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ نه میلیارد و
هفتصد و چهل و پنج میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست  95/8/19لغایت زمان وصول بر مبنای شاخص
اعالمی بانک مرکزی و کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی پس از وصول
از خواهان در مرحله اجرا و خروج وی از اعسار در حق خواهان محکوم می نماید رای
صادره غیابی ظرف بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه
و سپس ظرف بیست روز پس از انقضاء مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه
تجدیدنظر استان اصفهان می باشد .مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه  15اصفهان
شماره م/الف ///9076
آگهی
کالسه پرونده 950413 :شماره دادنامه96/3/23-9609976793801027 :
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:
مصدور دادنامه اصالحی ،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 اصالحی :نظر به اینکه
در دادنامه شماره  960104مورخ  96/1/23نام کوچک خواهان سهوا حمیدرضا
ذکر گردیده نظر به اینکه نام کوچک خواهان محمدرضا می باشد مستندا به ماده
 309قانون آیین دادرسی مدنی اصالح و اعالم می گردد .رای صادره به تبع رای
اصلی غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس
ظرف مهلت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی
حقوقی اصفهان می باشد ضمنا ابالغ رای اصالحی بدون رای اصلی ممنوع
است .دفتر شعبه هشتم مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
شماره م/الف ///9013
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