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آگهي ابالغ
درخصوص محكوميت سعيداسفندياري فرزندجان محمد برابر دادنامه
 9309973647100508مورخ  1393 / 02 / 22شماره بايگاني  900658دادنامه
صادره باتوجه به موضوع اعالمي ديوانعالي كشور غيابي محسوب وظرف مهلت 20
روزپس ازابالغ قابل واخواهي دردادگاه انقالب اسالمي شهرضا مي باشد چنانچه
تمايلي به واخواهي داريد درمهلت مقرر اقدام نماييد .تاريخ انتشار .94 / 12 / 17
دادرس شعبه اول دادگاه انقالب اسالمي شهرضا  -رحيمي زاده
آگهي احضارمتهم مجهول المكان
باتوجه به عدم پيگيري شاكي وعدم شناسايي متهم صادق درخشاني وداشتن جنبه
عمومي جرم ومجهول المكان بودن ( نامبرده آقاي صادق درخشاني فرزندمهران )
به مشاراليه اعالم مي گرددكه در پرونده كالسه  930642ك  102موضوع شكايت
آقاي احسان پارسائي نامبرده متهم است به ارتكاب بزه معاونت درخيانت درامانت
؛ لذا دراجراي ماده 344قانون آيين دادرسي كيفري به مشاراليه ابالغ مي گردد
جهت دفاع ازاتهام انتسابي براي جلسه رسيدگي روز دوشنبه مورخ 1395 / 1 / 23
ساعت  08 / 30صبح در اين دادگاه حاضرگردد 0درغيراين صورت غياب ًا رسيدگي
وحكم مقتضي صادرخواهد شد .تاريخ انتشار  .94 / 12 / 17مديردفتر شعبه 102
دادگاه كيفري دو شهرضا  -محمد پورحسين
آگهي احضارمتهم مجهول المكان
باتوجه به جنبه عمومي جرم ومجهول المكان بودن متهم و عدم پيگيري شاكي
آقاي محسن شفيعي فرزندامين اله درپرونده شماره  941433اين شعبه به اتهام
سرقت موضوع شكايت آقاي مهردادمصدق وعليرضاصدري تحت تعقيب
قرارداريدبه اين وسيله براساس ماده  174قانون آئين دادرسي كيفري به شماابالغ
مي شود درتاريخ  95 / 3 / 5ساعت  08 : 30دراين شعبه حاضرشويد درغيراين
صورت به موضوع رسيدگي و اظهارنظرمي شود .تاريخ انتشار  .94 / 12 / 17شعبه
 101دادگاه كيفري دوشهرستان شهرضا  -محسني اژيه
آگهي احضارمتهم مجهول المكان
باتوجه به جنبه عمومي جرم ومجهول المكان بودن متهم و عدم پيگيري شاكي
آقاي محمدميرزايي فرزندابراهيم درپرونده شماره  941398اين شعبه به اتهام
ربايش دودستگاه گوشي تلفن همراه موضوع شكايت آقاي مهدي طاهري تحت
تعقيب قرارداريدبه اين وسيله براساس ماده  174قانون آئين دادرسي كيفري به
شماابالغ مي شود درتاريخ  95 / 3 / 5ساعت  08 : 30دراين شعبه حاضرشويد
درغيراين صورت به موضوع رسيدگي و اظهارنظرمي شود .تاريخ انتشار / 12 / 17
 .94شعبه  101دادگاه كيفري دوشهرستان شهرضا  -محسني اژيه
آگهي احضارمتهم مجهول المكان
باتوجه به عدم پيگيري شاكي وجنبه عمومي جرم ومجهول المكان بودن متهم
بدينوسيله به سعيديوسفيان وفق ماده  115قانون دادرسي كيفري ابالغ مي
گردد درخصوص شكايت محمدحسين موسوي عليه شما مبني برايرادضرب
وجرح عمدي درپرونده كالسه  941893شعبه اول دادياري شهرضا الزم است
جهت رسيدگي ودفاع ازخودظرف مدت يكماه ازتاريخ انتشارآگهي دراين
شعبه حاضردرغيراينصورت وفق مقررات قانوني اقدام خواهد شد .تاريخ انتشار
 .94/12/17داديارشعبه اول دادياري دادسراي عمومي وانقالب شهرضا  -دهقان
آگهی اخطار اجرائی
شماره7/94 :ش ح به موجب رای شماره  144تاريخ  94/3/16حوزه اميرآباد شورای
حل اختالف شهرستان نجف آباد كه قطعيت يافته است محكوم عليه سيامک پارسه
به نشانی مجهول المكان محكوم است به :پرداخت مبلغ سی و پنج ميليون ريال
اصل خواسته و پانصد هزار ريال هزينه دادرسی و خسارت تاخير از تاريخ سررسيد
 93/3/27لغايت اجرای حكم در حق محكوم له مهدی شاهبندری شغل كاسب به
نشانی اميرآباد خ مطهری شمالی موبايل مهدی اجرايی و پرداخت نيم عشر اصل
خواسته در حق صندوق دادگستری .ماده  34قانون اجراي احكام :همين كه اجرائيه
به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع
اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي
حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد
اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم
كند و اگر مالي ندارد صريحا اعالم نمايد .شورای حل اختالف شعبه پنجم شهرستان
نجف آباد .شماره م/الف 4436
آگهی حصروراثت
خانم زهرا مصطفائی دارای شناسنامه شماره  507به شرح دادخواست به كالسه
1157/94ش ح 14از اين دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح

داده كه شادروان محمدمهدی مصطفائی بشناسنامه  318در تاريخ 94/10/13
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است
به -1 :جعفر مصطفائی به ش ش  -2 ,1422عليرضا مصطفائی به ش ش ,2265
 -3محمدجواد مصطفائی به ش ش ( 1080101616پسران متوفی)  -4زهرا
مصطفائی به ش ش ( 507دخترمتوفی)  -5خديجه عبداهلل نجف آبادی به ش ش
( 1همسرمتوفی) و متوفی به غير از نامبردگان ورثه ديگری ندارد .اينک با انجام
تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هركسی
اعتراضی دارد و يا وصيتنامه ازمتوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف
يک ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .رئيس شعبه  14حقوقی
شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد .شماره م/الف 4422
آگهی تغییرات
شماره مكانيزه 139430402085019989 :آگهی تغييرات شركت سامان تجهيز
ارگ شركت سهامی خاص به شماره ثبت  36336و شناسه ملی  10860187290به
استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ  1394/4/20تصميمات ذيل اتخاذ شد :آقای
ماشااله خدابخشی كتوالئی بعنوان رئيس هيات مديره و آقای ذبيح اله خدابخشی
بعنوان مديرعامل و آقای قدرت اله خدابخشی كتوالئی بعنوان نائب رئيس هيات
مديره برای مدت دو سال انتخاب شدند كليه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شركت
با امضاء مديرعامل و با مهر شركت معتبر است مديرعامل مجری مصوبات هيات
مديره است .با ثبت اين مستند تصميمات تعيين دارندگان حق امضاء ,تعيين سمت
مديران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الكترونيک شخصيت حقوقی مرقوم
ثبت و در پايگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد .اداره كل ثبت اسناد
و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری اصفهان.
آگهی تغییرات
شماره مكانيزه 139430402085019988 :آگهی تغييرات شركت سامان تجهيز
ارگ شركت سهامی خاص به شماره ثبت  36336و شناسه ملی 10860187290
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1394/4/20تصميمات ذيل
اتخاذ شد :آقای ماشااله خدابخشی كتوالئی كدملی  4650459419و آقای ذبيح
اله خدابخشی كدملی  4689604207و آقای قدرت اله خدابخشی كتوالئی كدملی
 4689852650بعنوان اعضاء اصلی هيات مديره برای مدت دو سال انتخاب
گرديدند .آقای مهران آقازاده تبريزی به كدملی  1282324391و آقای علی بخشی
به كدملی  4689652546به ترتيب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شركت
برای مدت يكسال انتخاب شدند .روزنامه كثيراالنتشار نسل فردا جهت درج آگهی
های شركت تعيين گرديد .با ثبت اين مستند تصميمات انتخاب بازرس ,انتخاب
مديران ,انتخاب روزنامه كثيراالنتشار انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق
الكترونيک شخصيت حقوقی مرقوم ثبت و در پايگاه آگهی های سازمان ثبت قابل
دسترس می باشد .اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شركت
ها و موسسات غيرتجاری اصفهان.
آگهی تغییرات
شماره مكانيزه 139430402085019986 :آگهی تغييرات شركت سامان تجهيز
ارگ شركت سهامی خاص به شماره ثبت  36336و شناسه ملی 10860187290
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1394/4/14تصميمات ذيل
اتخاذ شد :مركز اصلی شركت در اصفهان به خيابان مشتاق سوم كوی روشن شهر
 20متری نگار بلوك  14واحد  5و كدپستی  8158306204انتقال يافت و ماده دو
اساسنامه به شرح فوق اصالح شد موضوع شركت ماده سه اساسنامه به شرح زير
اصالح شد ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نيست انجام انواع
جوشكاری به روش های مختلف با كسب مجوز از مراجع ذيصالح .با ثبت اين
مستند تصميمات اصالح ماده اساسنامه (الحاق به موضوع فعاليت) ,تغيير محل
(تغيير نشانی در يک واحد ثبتی) انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الكترونيک
شخصيت حقوقی مرقوم ثبت و در پايگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می
باشد .اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شركت ها و موسسات
غيرتجاری اصفهان.
آگهی فقدان سند مالكیت
شماره ،94/12/13 - 94420251792012 :سند مالكيت كاداستری ششدانگ
پالك ثبتی شماره  21080فرعی از  2250اصلی واقع در بخش  6ثبت اصفهان با
انضمام انباری  21100فرعی و پاركينگ  21124فرعی از اصلی مذكور ذيل ثبت
 53549در صفحه  14دفتر  221به نام نيره مينائيان تحت شماره چاپی -713786
د 91سابقه ی ثبت و سند صادر و تسليم شده است سپس نامبرده با ارايه درخواست
كتبی به انضمام دو برگ استشهاديه كه امضای شهود آن ذيل شماره  4260مورخه

 1394/11/07به گواهی دفتر خانه  330اصفهان رسيده مدعی است كه سند
مالكيت آن به علت جابجايی مفقود شده است و در خواست صدور سند مالكيت
المثنی ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده
 120آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه كسی مدعی انجام
معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار
اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتب ًا ضمن ارايه اصل سند مالكيت يا
سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نماييد تا مراتب صورت مجلس و اصل
سند مالكيت به ارايه كننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر
اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارايه نشود
اقدام به صدور سند مالكيت المثنی طبق مقررات خواهد شد .ثبت اسناد و امالك
جنوب اصفهان .شماره م/الف 35507
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به
كالسه پرونده450/94 :ش ح ،11وقت رسيدگی :پنجشنبه  95/1/26ساعت  17به
نشانی درچه خ امام خ سجاد ،خواهان :اصغر باقری چشمه احمد رضايی و علی تركی،
خوانده :سيد ناصر منجمی ،خواسته :الزام به انتقال سند كاميونت خاور  ،808خواهان
دادخواستی تسليم دادگاه های عمومی نموده كه جهت رسيدگی به شعبه  11درچه
ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به
درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده  73قانون آيين دادرسی مدنی
مراتب يک نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود .تا خوانده از تاريخ نشر
آخرين آگهی ظرف يک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی
حضور به هم رساند چنانچه بعداً ابالغی بوسيله آگهی الزم شود فقط يک نوبت
منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود .مدير دفتر شعبه  11دادگاه عمومی خمينی شهر.
شماره م/الف 35505
آگهی
شماره 94/12/1-513 :به تاريخ  94/11/10در وقت فوق العاده جلسه رسيدگی
شورای حل اختالف گلدشت بتصدی امضاء كننده ذيل تشكيل پرونده كالسه
 428/94تحت نظر است با بررسی محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و با
استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد .رای شورا:
در خصوص دادخواست آقای عباس وفايی فرزند اصغر با وكالت آقای محمد زال
به طرفيت  -1خانم فاطمه قربانی (همسر مرحوم يداهلل براتی)  -2حسن علی
 -3براتعلی  -4رضا  -5ام البنين  -6رباب ورثه مرحوم يداهلل براتی كهريزسنگی -7
خورشيد  -8زهرا  -9نرگس  -10قربانعلی  -11حسن  -12مصطفی  -13ابراهيم
 -14محمد جعفر و بانو كوكب كهريزسنگی همسر مرحوم محمدرضا براتی كه ورثه
آن مرحومه از رديف هفتم الی چهاردهم می باشند -15 .امير بهمن وفايی همگی
ورثه مرحوم محمدرضا براتی به خواسته الزام خواندگان به حضور در يكی از دفاتر
اسناد رسمی و انتقال سند رسمی ششدانگ پالك ثبتی  391/5432واقع در بخش 9
ثبت اصفهان مقوم به مبلغ پنجاه ميليون ريال ،با توجه به محتويات پرونده رونوشت
قولنامه مورخه  1393و حصر وراثت مرحوم يداهلل براتی و قولنامه مورخ  1396و حصر
وراثت مرحوم محمدرضا براتی و قولنامه مورخه  1375/1/15و استشهاديه محلی
مورخ  94/8/19و استعالم به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف
آباد كه اعالم داشتند شش دانگ پالك ثبتی فوق الذكر به نام مرحوم يداهلل براتی
كهريزسنگی می باشد و نظر بر اينكه خواندگان علی رغم ابالغ از طريق نشر اگهی
در جلسه رسيدگی شورا حاضر نشده و دفاع وانكاری ننموده است لذا شورا دعوی
خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد  219و  220و  225قانون مدنی خواندگان
رديف های يكم خانم فاطمه قربانی (همسر مرحوم يداهلل براتی) و دوم حسن علی
سوم براتعلی چهارم رضا پنجم ام البنين ،ششم ربابه ورثه مرحوم يداهلل براتی
كهريزسنگی را به حضور در يكی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی شش
دانگ پالك ثبتی شماره  391/5432واقع در بخش 9ثبت اصفهان به نام خواهان
محكوم می نمايند و در خصوص خواندگان رديف های هفتم الی پانزدهم ورثه
مرحوم محمدرضا براتی را با توجه به عدم توجه دعوی نسبت به آنها مستنداً به بند 4
ماده  84قانون آيين دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می نمايد رای صادره
غيابی و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شورا و سپس ظرف
مدت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر خواهی در محاكم عمومی شهرستان
نجف آباد می باشد .قاضی شورای حل اختالف گلدشت .شماره م/الف 35506
آگهی حصروراثت
آقای كاظم جابری پوده دارای شناسنامه شماره  158به شرح دادخواست به كالسه
 160/94از اين دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح داده

كه شادروان اسماعيل جابری پوده بشناسنامه  50در تاريخ  94/11/21اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1كاظم جابری پوده فرزند اسماعيل به ش ش  158متولد  1366صادره از دهاقان
(پسرمتوفی)  -2رسول جابری پوده فرزند اسماعيل به ش ش 5120015204
متولد  1369صادره از شهرضا (پسرمتوفی)  -3زهرا جابری پوده فرزند اسماعيل
به ش ش  25متولد  1363صادره از شهرضا (دخترمتوفی)  -4فاطمه جابری
پوده فرزند اسماعيل به ش ش  53متولد  1360صادره از شهرضا (دخترمتوفی)
 -5طاهره باقرزاده فرزند محمد به ش ش  5متولد  1341صادره از دهاقان
(همسرمتوفی)  -6شهربانو جابری فرزند عباسقلی به ش ش  4متولد 1315
صادره از شهرضا (مادرمتوفی) .اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور
را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هركسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی
نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واال
گواهی صادر خواهد شد .رئيس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان دهاقان.
شماره م/الف 21/94/328
آگهی حصروراثت
آقای ماشااله مهدوی اسمعيالن به شناسنامه شماره  30شرح دادخواست
به كالسه  221/94از اين شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنين
توضيح داده كه شادروان ريحانه جاللپور به شناسنامه شماره  16در تاريخ
 1394/10/25اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن
مرحوم منحصر است به -1 :متقاضی :ماشااله مهدوی (پسر)  -2پرويز مهدوی
(پسر)  -3محمود مهدوی (پسر)  -4شهال مهدوی اسمعيالن (دختر) -5
فاطمه مهدوی اسمعيالن (دختر)  -6احمد مهدوی (پسر)  -7يداله مهدوی
(همسر) .اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت
آگهی می نمايد تا هركسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد
از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی
صادر خواهد شد .شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نايين.
شماره م/الف 372
آگهی حصروراثت
خانم ملوك موسويان دارای شناسنامه شماره  638به شرح دادخواست به كالسه
 1150/94از اين دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح داده
كه شادروان سيدرضا موسويان نجف آبادی بشناسنامه  414در تاريخ 94/1/27
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است
به -1 :اشرف سادات موسويان نجف آبادی ش ش  -2 ,141ملوك موسويان
نجف آبادی ش ش  -3 ,638زهرا موسوی نجف آبادی ش ش  -4 ,17340علی
موسويان نجف آبادی ش ش  -5 ,17341سيدحسن موسويان نجف آبادی ش
ش  -6 ,231مريم سادات موسويان ش ش ( 28186فرزندان متوفی) متوفی به جز
نامبردگان ورثه ديگری ندارد .اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور
را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هركسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی
نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واال
گواهی صادر خواهد شد .رئيس شعبه  14شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد.
شماره م/الف 4434
آگهی حصروراثت
آقای محمد شمسی دارای شناسنامه شماره  376به شرح دادخواست به كالسه
 1162/94از اين دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح داده
كه شادروان حسنعلی شمسی نجف آبادی بشناسنامه  1232در تاريخ 1393/11/6
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر
است به -1 :محمد شمسی ش ش  -2 ,376زهره شمس نجف آبادی كدملی
 -3 ,1080238476ليال شمسی نجف آبادی ش ش  -4 ,4610مريم شمس
ش ش  -5 ,234حجت اله شمسی نجف آبادی ش ش ( 1080003983فرزندان
متوفی)  -6صديقه موحدی ش ش ( 3288همسرمتوفی)  -7فاطمه سلطان حاجی
علی عسكری نجف آباد ش ش ( 505مادرمتوفی) متوفی به غير از نامبردگان ورثه
ديگری ندارد .اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت
آگهی می نمايد تا هركسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ
نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئيس شعبه  14شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد .شماره م/الف 4429
آگهی حصروراثت
آقای ميرزاقا محمدعلی چهل خانه دارای شناسنامه شماره  366به شرح دادخواست
به كالسه  1160/94از اين دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنين

توضيح داده كه شادروان زهرا خاتون ميرزائی چهل خانه بشناسنامه  817در تاريخ
 1392/11/3اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم
منحصر است به -1 :نرگس خاتون محمدعلی چهل خانه ش ش  -2 ,1367طيبه
محمدعلی چهل خانه ش ش ( 441فرزندان متوفی)  -3ميرزا قامحمدعلی چهل
خانه ش ش ( 366همسرمتوفی) متوفی به غير از نامبردگان ورثه ديگری ندارد.
اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد
تا هركسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين
آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .رئيس شعبه
 14شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد .شماره م/الف 4427
آگهی حصروراثت
خانم فاطمه قماشلويان نجف آبادی دارای شناسنامه شماره  300به شرح
دادخواست به كالسه  1132/94از اين دادگاه درخواست گواهی حصروراثت
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عليرضا پورقاسمی نجف آبادی بشناسنامه
 403در تاريخ  1394/9/27اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين
الفوت آن مرحوم منحصر است به -1 :بهناز پورقاسمی نجف آبادی كدملی
 -2 ,1080705813مهناز پورقاسمی نجف آبادی كدملی 1080372954
(فرزندان متوفی)  -3فاطمه قماشلويان نجف آبادی ش ش ( 300همسرمتوفی)
 -4ماه سلطان پورقاسمی نجف آبادی ش ش ( 266مادرمتوفی)  -5عباس
پورقاسمی ش ش ( 754پدرمتوفی) متوفی به غير از نامبردگان ورثه ديگری
ندارد .اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت
آگهی می نمايد تا هركسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد
از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی
صادر خواهد شد .رئيس شعبه  14شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد.
شماره م/الف 4416
آگهی حصروراثت
خانم مريم اشجاری بشناسنامه شماره  2024باستناد شهادتنامه و گواهی فوت و
رونوشت شناسنامه ورثه درخواستی بشماره  628/94تقديم اين شورا نموده چنين
اشعار داشته است كه شادروان محمد بازوبند بشناسنامه شماره  9534در تاريخ
 94/10/21درگذشته و ورثه وی در هنگام درگذشت عبارتند از -1 :مريم اشجاری
فرزند علی شماره شناسنامه  2024مادرمتوفی .اينک با انجام تشريفات مقدماتی
درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هركسی اعتراضی دارد و يا
وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف مدت يک ماه به
شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد گرديد .شعبه اول ويژه حصروراثت شاهين
شهر .شماره م/الف 1418
آگهی حصروراثت
آقای غالمرضا خوشكام بشناسنامه شماره  4381باستناد شهادتنامه و گواهی فوت
و رونوشت شناسنامه ورثه درخواستی بشماره  625/94تقديم اين شورا نموده چنين
اشعار داشته است كه شادروان مهری نادری بشناسنامه شماره  60در تاريخ 94/3/24
درگذشته و ورثه وی در هنگام درگذشت عبارتند از -1 :غالمرضا خوشكام فرزند
مهراب شماره شناسنامه  4381فرزندمتوفی  -2زيور خوشكام فرزند مهراب شماره
شناسنامه  76فرزندمتوفی  -3مهراب خوشكام فرزند نجف شماره شناسنامه 286
همسرمتوفی  -4طلعت خوشكام فرزند مهراب شماره شناسنامه  3764فرزندمتوفی
 -5زهرا خوشكام فرزند مهراب شماره شناسنامه  16فرزندمتوفی  -6مريم خوشكام
فرزند مهراب شماره شناسنامه  41فرزندمتوفی .اينک با انجام تشريفات مقدماتی
درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هركسی اعتراضی دارد و يا
وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف مدت يک ماه به
شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد گرديد .شعبه اول ويژه حصروراثت شاهين
شهر .شماره م/الف 1420
آگهی حصروراثت
خانم ورژيک ميرزاخانيان بشناسنامه شماره  1274665361باستناد شهادتنامه
و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه درخواستی بشماره  635/94تقديم اين
شورا نموده چنين اشعار داشته است كه شادروان سليمان پانوسيان قلعه ماماكائی
بشناسنامه شماره  5در تاريخ  94/11/25درگذشته و ورثه وی در هنگام درگذشت
عبارتند از -1 :ورژيک ميرزاخانيان فرزند ماتاووس شماره شناسنامه 1274665361
همسرمتوفی .اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت
آگهی می نمايد تا هركسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ
نشر نخستين آگهی ظرف مدت يک ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد
گرديد .شعبه اول ويژه حصروراثت شاهين شهر .شماره م/الف 1425

آگهی ابالغ وقت دادرسی
خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستی به خواسته الزام خوانده به مطالبه مبلغ
 26/360/864ریال به طرفیت خوانده عیسی سالمی نجف آبادی فرزند عباسعلی
به شورای حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع
به شماره 792/94ش ح 2ثبت گردیده و وقت دادرسی به تاریخ  95/1/24ساعت 10
تعیین گردیده علیهذا خوانده مجهول المکان دارای آدرس و نشانی معینی نمی باشد
به تقاضای خواهان به دستور شورا ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یکبار در
یکی از روزنامه های رسمی کثیراالنتشار آگهی می شود و به خوانده اخطار می گردد
که با نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی شده حضور یابد بدیهی است در
صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد
نمود چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد .شعبه دوم
حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد .شماره م/الف 4215
آگهی اخطاریه
آقای محمدحسن عربیان به نشانی مجهول المکان محل حضور شعبه چهارم شورای
حل اختالف یزدانشهر واقع در نگارستان  8وقت حضور ده روز پس از رویت ساعت
 3-5علت حضور در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای منصور کله بطرفیت شما چنانچه
الیحه دارید ظرف ده روز ارائه فرمایید .دفتر شعبه چهارم مجتمع شماره یک شهرستان
نجف آباد .شماره م/الف 4431
آگهی ابالغنامه
شماره ابالغنامه 9410103630104692 :شماره پرونده9409983630100991 :
شماره بایگانی شعبه 941074 :مشخصات ابالغ شونده حقیقی :افشین نوری جو
فرزند رسول به نشانی مجهول المکان تاریخ حضور 1395/3/17 :دوشنبه ساعت 8
محل حضور :استان اصفهان  -شهرستان تیران علت حضور :در خصوص دعوی وحید
ادریسی پور به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.
منشی شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تیران.
آگهی ابالغنامه
شماره ابالغنامه 9410103630104689 :شماره پرونده9409983630100990 :
شماره بایگانی شعبه 941073 :مشخصات ابالغ شونده حقیقی :ایوب جهاندار سیاه
اسطلخی فرزند رضا به نشانی مجهول المکان تاریخ حضور 1395/3/17 :دوشنبه
ساعت  8:30محل حضور :استان اصفهان  -شهرستان تیران علت حضور :در خصوص
دعوی وحید ادریسی پور به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه
حاضر شوید .منشی شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تیران.
آگهی اخطار اجرائی
شماره 254/94 :ش5ح تاریخ 1394/11/18 :به موجب رای شماره  516تاریخ
 94/8/30حوزه  5حقوقی شورای حل اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت
یافته است محکوم علیه مجید ملک محمد به نشانی مجهول المکان محکوم است
به :پرداخت مبلغ  40/000/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و پنجاه هزار
ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ()94/5/3
لغایت اجرای حکم در حق محکوم لها آذر سلطانی فرزند نامدار به نشانی شاهین
شهر خ هشت بهشت فرعی  9غربی پالک  214واحد  .4در ضمن پرداخت هزینه
اجرا به عهده محکوم علیه می باشد .قاضی حل اختالف شعبه پنجم شاهین شهر.
شماره م/الف 1410
آگهی اجرائیه
شماره اجرائیه 9410423730200391 :شماره پرونده9409983730200441 :
شماره بایگانی شعبه 940449 :به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه و دادنامه
شماره  9409973730200933این شعبه محکوم علیهم  -1مجید قجاوند فرزند
محمود به نشانی مجهول المکان  -2رسول اسدی جونقانی فرزند سوارعلی به نشانی
شهرستان جونقان خ ولیعصر شمالی ک آفتاب پ  14به صورت تضامنی محکومند
به -1 :پرداخت مبلغ  65/000/000ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر
تادیه از تاریخ سررسید ( )1394/3/30لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام
اجرای حکم محاسبه می گردد و مبلغ  2/000/000ریال بعنوان هزینه دادرسی و مبلغ
 3/640/000ریال بابت حق الوکاله وکیل (مرحله بدوی و اجرا) همگی در حق محکوم
له احمد نادعلی نجف آبادی فرزند صفرعلی به نشانی شهرستان نجف آباد خ منتظری
جنوبی جنب چهارراه قدس طالی مبعث -2 .پرداخت  5درصد محکوم به بابت حق
االجرا دولتی .مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/محکوم علیه :مجتبی
حقیقی نجف آبادی فرزند محمدعلی به نشانی نجف آباد خیابان امام کوی ارشاد پالک
 15طبقه دوم نوع رابطه وکیل محکوم له/محکوم لهم احمد نادعلی نجف آبادی.
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  -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  1ماده  3قانون
نحوه اجراي محکومیت مالي  .)1394رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی نجف
آباد .شماره م/الف 4387
آگهی دادنامه:
شماره دادنامه ،9409973647901419 :شماره پرونده،9309983648500877 :
شماره بايگانی شعبه ،940332 :شكات -1 :خانم آرزو شهبازی فرزند علی به
نشانی ساوه خ امير كبير  36زمين های فراتی آخر كوچه بن بست درب كرم رنگ
 -2 ،09127569926خانم گالب پيری فرزند امامعلی به نشانی ساوه خ امير كبير
 36زمين های فراتی آخر كوچه بن بست درب كرم رنگ  -3 ،09127569926آقای
جمشيد فاخرنيا فرزند رستم به نشانی اراك شهر ساوه خ امير كبير  ،متهم :آقای جواد
بسطامی فرزند غالمرضا به نشانی شهرستان همدان شهرك مدنی مجتمع پرديس،
اتهام :بی احتياطی در امر رانندگی منجر به قتل غير عمدی مرحوم بشير فاخر نيا،
گردشكار :دادگاه با توجه به محتويات پرونده ،ختم رسيدگی را اعالم و به شرح ذيل
مبادرت به صدور رای می نمايد .رای دادگاه :در خصوص اتهام آقای جواد بسطامی
فرزند غالمرضا متواری و فاقد تامين مبنی بر بی احتياطی در امر رانندگی منجر به
قتل غير عمدی مرحوم بشير فاخرنيا در تاريخ  ، 1392/12/16با توجه به شكايت اولياء
دم مرحوم بشير فاخرنيا ،گزارش مرجع انتظامی شهرستان شهرضا ،شهادت شهود در
دادسرا ،نظريه كارشناس تصادفات ،جواز دفن و شرح معاينه جسد ارسالی از طرف
پزشكی قانونی كه علت فوت مرحوم بشير فاخرنيا را آسيب های متعدد وارده به بدن
در اثر اصابت جسم سخت تعيين نموده است و كيفر خواست صادره از طرف دادستان
محترم شهرضا كه حاوی تقاضای مجازات برای متهم موصوف ايشان به شماره
 941043364700502و عدم حضور متهم موصوف در دادسرا و اين دادگاه عليرغم
نشر آگهی صورت گرفته و به تبع عدم تدارك هر گونه دفاع در قبال شكايت مطروحه
عليه ايشان و ساير قرائن و امارات موجود ،بزه انتسابی به ايشان محرز و مسلم است؛ لذا
مستنداً به ماده  714از قانون مجازات اسالمی مصوب  1375و مواد  488 ،462 ،448و
 549از قانون مجازات اسالمی مصوب  1392حكم به محكوميت آقای جواد بسطامی
به تحمل دو سال حبس تعزيری و پرداخت يک فقره ديه كامل مرد مسلمان در حق
اولياء دم مرحوم بشير فاخرنيا ظرف مدت دو سال از تاريخ تصادف صادر و اعالم می
نمايد .رای صادره غيابی و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين
شعبه و سپس ظرف مدت بيست روز قابل تجديد نظر خواهی در دادگاه محترم تجديد
نظر استان اصفهان است .رئيس شعبه  102دادگاه كيفری دو شهرضا
آگهی دادنامه
شماره دادنامه ،9409973647801687 :شماره پرونده،9309983648801119 :
شماره بايگانی شعبه ،941036 :شاكی :آقای حافظ حاجی فرد فرزند علی به نشانی
شهرضا شهرك طالقانی خ دوم فرعی اول سمت چپ كوچه دوم پ  ،15متهم :آقای
كرامت اله طاهری فرزند قربانعلی به نشانی اصفهان  -شهرضا  ،اتهام :تحصيل مال از
طريق نامشروع ،گردشكار :دادگاه در وقت مقرر ،با بررسی اوراق و محتويات پرونده با
استعانت از خداوند سبحان ،ختم رسيدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای
می نمايد .رای دادگاه :در خصوص اتهام آقای كرامت اله طاهری فرزند قربانعلی داير بر
تحصيل مال از طريق نامشروع (يک دستگاه گوشی تلفن همراه سامسونگ با شماره
سريال  356511058583218موضوع شكايت آقای حافظ حاجی فرد فرزند علی و با
اين توضيح كه متعاقب اعالم شكايت شاكی مشخص شده كه سيم كارت همراه اول
متعلق به متهم روی گوشی شاكی فعال شده ،عليهذا اتهام با توجه به شكايت شاكی و
جوابيه استعالم صورت گرفته و عدم حضور متهم در هيچكدام از مراحل رسيدگی به
پرونده اعم از تحقيقات مقدماتی در دادسرا و اين دادگاه با وجود احضار و ابالغ قانونی
وقت و عدم ارايه هر گونه دفاعی در قبال اتهام و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده
محرز بوده و مستنداً به ماده  2قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس و
كالهبرداری مصوب سال  1367مجمع تشخيص مصلحت نظام اسالمی و ماده 19

قانون مجازات اسالمی مصوب سال  1392حكم بر محكوميت متهم به تحمل نود و
يک روز حبس تعزيری درجه  6و مسترد نمودن گوشی (و اگر موجود نباشد مثل آن و
در صورت عدم امكان رد مثل ،پرداخت قيمت آن به بهای كارشناسی در مرحله اجرای
حكم) در حق شاكی از باب رد مال صادر و اعالم می دارد .اين رای غيابی و ظرف 20
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و سپس ظرف  20روز قابل اعتراض در
دادگاه محترم تجديد نظر استان اصفهان می باشد .رئيس شعبه  101دادگاه كيفری
دو شهرضا
آگهی دادنامه
شماره دادنامه ،9409973647801693 :شماره پرونده،9309983648800845 :
شماره بايگانی شعبه ،941038 :شاكی :خانم فرزانه صفی فرزند حسن
به نشانی شهرستان شهرضا طالقانی ك مصلی فرعی  22بن بست نسترن،
متهم :خانم زهره كامكاراتهام :ايجاد مزاحمت تلفنی ،گردشكار :دادگاه
در وقت مقرر ،با بررسی اوراق و محتويات پرونده با استعانت از خداوند
سبحان ،ختم رسيدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای
می نمايد .رای دادگاه :اتهام زهره كامكار فرزند محمد داير بر ايجاد مزاحمت تلفنی
موضوع شكايت خانم فرزانه صفی فرزند حسن با توجه به كيفر خواست تقديمی از سوی
دادسرا ،اظهارات شاكی و ساير قرائن موجود در پرونده از جمله گزارش مرجع انتظامی
و پرينت مربوط به تماس های دريافتی شاكی و جوابيه استعالم به عمل آمده از شركت
مخابرات و عدم دسترسی و مرحله تحقيقات مقدماتی و عدم حضورش و عدم ارايه
دفاع در جلسه رسيدگی ،برای دادگاه محرز است لذا با استناد به مواد  18و  19قانون
مجازات اسالمی مصوب  1392و ماده  641كتاب تعزيرات و مجازات های بازدارنده
قانون مجازات اسالمی مصوب  1375و با رعايت بند  2ماده  3قانون وصول برخی از
درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معين وی را به پرداخت مبلغ ده ميليون ريال
جزای نقدی در حق دولت محكوم و رای را اعالم می نمايد .رای صادره غيابی ظرف
مهلت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و سپس ظرف بيست روز قابل
تجديد نظر خواهی در دادگاه های محترم تجديد نظر استان اصفهان می باشد .رئيس
شعبه  101دادگاه كيفری دو شهرضا
آگهی دادنامه
شماره دادنامه ،9409973647102518 :شماره پرونده،9409983648700400 :
شماره بايگانی شعبه ،941245 :متهم :خانم فاطمه بردبار به نشانی شهرستان شيراز
عادل آباد خ رمضان كوچه همايون آپارتمان روبيا هفت طبقه دوم واحد  ، 8اتهام:
جاسازی و حمل  2/100كيلوگرم ترياك ،گردشكار :به تاريخ  94/11/20دادگاه در
وقت مقرر ،با مالحظه اوراق و محتويات پرونده ،ختم رسيدگی را اعالم و به شرح ذيل
مبادرت به صدور رای می نمايد .رای دادگاه :در خصوص اتهام خانم فاطمه بردبار فرزند
حمزه متولد شيراز با سابقه محكوميت كيفری دائر بر نگهداری  2/100كيلوگرم ترياك،
با توجه به گزارش ضابطين ،صورتجلسه كشف و توزين مواد مكشوفه با توجه به اينكه
متهم علی رغم ابالغ قانونی در هيچ كدام ا ز مراحل دادسرا و دادگاه حاضر نشده است
و مضاف بر عدم اعالم عذر موجه در د فاع از اتهام انتسابی اليحه ای ارايه ننموده است
تا مورد بررسی قرار گيرد؛ لذا بزهكاری نامبرده به شرح فوق الذكر محرز و مسلم است
و بدين منظور دادگاه مستنداً به ماده  5قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده
 215قانون مجازات اسالمی ضمن صدور حكم بر ضبط مواد مكشوفه به نفع دولت
جمهوری اسالمی ايران متهم موصوف را به تحمل دو سال و نيم حبس تعزيری و
 50ضربه شالق و پرداخت مبلغ بيست و دو ميليون ريال جزای نقدی در حق صندوق
دولت محكوم می گردد .رای صادره غيابی و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل
واخواهی در اين شعبه و پس از آن در فرجه قانونی بيست روزه قابل اعتراض در محاكم
محترم تجديدنظر استان اصفهان می باشد .دادرس دادگاه انقالب اسالمی شهرضا
آگهی دادنامه
شماره دادنامه ،9409973640201743 :شماره پرونده،9309983640201324 :
شماره بايگانی شعبه ،931379 :خواهان :آقای محسن پناهی سمسانی فرزند مصطفی
به نشانی باغبهادران  -حاجی الوان ،خوانده :آقای محمد امينی نوگورانی فرزند امرعلی
به نشانی فوالدشهر محله شهيد چمران خ هسا پ  514منزل امرعلی امينی  ،خواسته:
مطالبه وجه چک ،گردشكار :دادگاه با عنايت محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم
و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد .رای دادگاه :در خصوص دادخواست
آقای محسن پناهی فرزند مصطفی به طرفيت آقای محمد امينی فرزند امير علی به
خواسته مبلغ  138/000/000ريال به استناد چک شماره  665722عهده حساب
جاری  105415115008بانک ملی و گواهی عدم پرداخت بانک محال عليه بانضمام
مطلق خسارات ،نظر به اينكه مستندات مذكور و وجود اصل چک در يد خواهان داللت
بر اشتغال ذمه خوانده به ميزان وجه مندرج در متن آن را دارد و نامبرده با وجود ابالغ
قانونی اخطاريه و ضمائم آن و استحضار از جريان رسيدگی در جلسه مقرر حضور نيافته
و اليحه ای نيز تقديم ننموده و نسبت به دعوی و مستندات آن ايراد و اعتراضی به
عمل نياورده و دليلی بر پرداخت دين و برائت ذمه خويش ابراز نداشته لذا دادگاه با
استصحاب بقاء دين استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخيص و مستنداً

به قاعده تسبيب و مواد  198و  519و  522قانون آيين دادرسی مدنی و  313و 314
ناظر به ماده  295قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک مصوب
 1376/3/10مجمع تشخيص مصلحت نظام و قانون استفساريه تبصره مذكور مصوب
مجمع مزبور مورخ  1377/9/21حكم به محكوميت نامبرده به پرداخت مبلغ يكصد
و سی و هشت ميليون ريال تمام بابت اصل دين و مبلغ شش ميليون و دويست هزار
ريال تمام بابت هزينه دادرسی در حق خواهان محكوم می نمايد .ضمن ًا اجرای احكام
مكلف است خسارت تاخير تاديه چک موصوف را از تاريخ سر رسيد تا زمان اجرای
حكم وفق شاخص اعالمی از سوی بانک مركزی محاسبه و از خوانده وصول د ر حق
خواهان ايصال نمايد .رای صادره غيابی است و ظرف بيست روز پس از ابالغ واقعی
قابل واخواهی در اين مرجع و ظرف بيست روز پس از آن قابل تجديد نظر خواهی در
دادگاه تجديد نظر مركز استان اصفهان خواهد بود .رئيس شعبه دوم دادگاه عمومی
حقوقی زرين شهر .شماره م/الف 1315
آگهی دادنامه
شماره دادنامه  ،94/7/29 - 484شماره پرونده ،94/290 :شعبه  :نهم ،تاريخ رسيدگی:
 ،94/7/27خواهان :آقای غالم حسين درخشنده به نشانی شاهين شهر ردانی پور
خيابان معاد فرعی سوم شرقی پالك  ،66خوانده :آقای ميعاد ناصری به نشانی مجهول
المكان ،خواسته :مطالبه مبلغ  17/000/000ريال به استناد دو فقره چک با احتساب
تاخير تاديه ،هزينه دادرسی و ابطال تمبر ،گردشكار :با وصول دادخواست و ثبت آن در
دفتر و ابالغ آن به خواندگان و تشكيالت دادرسی و رسيدگی های الزم ،شورا با بررسی
محتويات پرونده ،ختم دادرسی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد.
رای قاضی شورا :در خصوص دادخواست آقای غالم حسين درخشنده به طرفيت آقای
ميعاد ناصری به خواسته مطالبه مبلغ  17/000/000ريال به استناد دو فقره چک به
شماره  655997به تاريخ  94/3/1بر عهده بانک سينا به مبلغ ده ميليون ريال و گواهی
عدم پرداخت بانک و چک شماره  244905به تاريخ  94/4/1بر عهده بانک پارسيان
به مبلغ هفت ميليون ريال و گواهی عدم پرداخت بانک با انضمام خسارات تاخير تاديه،
هزينه دادرسی و ابطال تمبر لذا با توجه به اينكه مستندات مذكور بر اشتغال ذمه خوانده
به ميزان خواسته داللت دارد و خوانده به رغم ابالغ قانونی در جلسه مقرر حضور نيافته
و نسبت به دعوا و مستندات آن ايراد و اعتراضی به عمل نياورده و دليلی بر پرداخت و
برائت ذمه خويش ابراز نداشته است .شورا با استصحاب بقای دين ،استحقاق خواهان را
بر مطالبه خواسته ثابت تشخيص داده و مستنداً به مواد  ،519 ، 198قانون آئين دادرسی
مدنی و  313و  314ناظر به ماده  249قانون تجارت حكم به محكوميت خوانده به
پرداخت جمع ًا مبلغ هفده ميليون ريال بابت اصل دين و مبلغ  150/000ريال هزينه
دادرسی و مبلغ  50000ريال به عنوان هزينه ابطال تمبر و مستنداً به تبصره الحاقی
به ماده  2قانون صدور چک و ماده واحده استفساريه تبصره مذكور مصوب سال 77
مجمع تشخيص مصلحت نظام بابت خسارت تاخير تاديه از تاريخ چک تا زمان وصول
كه محاسبه آن با دايره اجرای احكام است صادر و اعالم می دارد .رای صادره غيابی و
ظرف مدت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شورا و سپس ظرف بيست روز
قابل تجديد نظر در محاكم حقوقی شاهين شهر می باشد .قاضی شعبه نهم حقوقی
شورای حل اختالف شاهين شهر .شماره م/الف 1331
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و مفاد دادخواست و ضمائم به پیوست
درخواست كننده سيف اله خدادوست به نشانی كاشان لتحر خواسته تقاضای صدور
حكم مبنی بر اصالح فرم اداره اصالحات ارضی نسبت به ششدانگ قطعه زمين
مزروعی هفت جريبی به شماره  1307فرعی از  45اصلی بخش  2كاشان بدينوسيله
به  -1محمدحسن سربندی زاده فينی  -2حسن سربندی زاده فينی  -3سيدحسين
ضياء كاشانی  -4صديقه احديت  -5راضيه سربندی زاده فينی  -6بانو شمسی
خلعتبری ابالغ می گردد آقای سيف اله خدادوست دادخواستی به طرفيت شما
بخواسته باال تقديم داشته كه تحت كالسه 941092ح 2/حقوقی ثبت و برای روز
 95/5/2ساعت  9صبح وقت رسيدگی تعيين شده به علت مجهول المكان بودن شما
و دستور دادگاه به تجويز ماده  73قانون آئين دادرسی مراتب يک نوبت متوالی در يكی
از جرايدكثيراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده جهت دريافت نسخه ثانی دادخواست
و ضمائم و اعالم نشانی كامل و دقيق خود به اين دفتر مراجعه و در وقت مقرر باال در
شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی كاشان جهت رسيدگی و تصميم مقتضی اتخاذ خواهد
نمود .مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی كاشان .شماره م/الف 1821
آگهی ابالغ وقت دادرسی
خواهان مهراب امانی دادخواستی به خواسته الزام خوانده فک پالك به طرفيت خوانده
كيامرز احمدوند به شورای حل اختالف شعبه سوم شهرستان نجف آباد تسليم نموده
كه پس از ارجاع به شماره  429/94ثبت گرديده و وقت دادرسی به تاريخ 95/2/21
ساعت  4/15تعيين گرديده عليهذا چون خوانده مجهول المكان دارای آدرس و نشانی
معينی نمی باشد به تقاضای خواهان به دستور شورا برابر ماده  73قانون آئين دادرسی
مدنی مراتب يكبار در روزنامه های رسمی كثيراالنتشار محلی آگهی می شود و به
خوانده اخطار می گردد كه با نشر آگهی ظرف مدت يک ماه به دبيرخانه شورا مراجعه
و نسبت به دريافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نمايد و در جلسه دادرسی

تعيين شده حضور يابد بديهی است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسيدگی
نموده و تصميم شايسته اتخاذ خواهد نمود چنانچه نياز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط
يک نوبت درج خواهد شد .دفتر شعبه سوم مجتمع شماره يک شورای حل اختالف
شهرستان نجف آباد .شماره م/الف 4421
آگهی
شماره ابالغيه 9410103730408343 :شماره پرونده9309983730400203 :
شماره بايگانی شعبه 930206 :در خصوص دعوی صديقه طالب به طرفيت خواندگان
حسين عابدين پور و جعفر و زهره صالحی و مينا بشری فتحی و ورثه مرحوم مهدی
قلی محموديان و رضا ,زهره ,مرتضی ,مجتبی ,نصراله ,محمد ,اعظم ,اكرم و حسين
محموديان و حميد غيور و طيبه بديهی و  -1يداله  -2اكرم  -1نادری  -2مهديه و
ناصرقلی و حسين و شوكت همگی محموديان و  -1حسنعلی  -2اقدس  -1باقری
 -2درستی و عذرا و حسن محموديان و  -1محمد  -2مريم  -1محموديان  -2يزدانيان
و مجتبی چترايی و ورثه مرحوم طيبه محموديان مهری ,مهناز ,الهه ,شكوفه ,شهزاد,
مريم ,محبوبه و محمد مهديه و  -1مهدی  -2زهرا  -1قربانی  -2ذكريا و زهره
انتشاری و ورثه مرحوم احترام محموديان محمد ,بهزاد ,فرزانه و فرنوش رضايی
و  -1مهدی  -2زهرا  -3حميده  -1نورمحمدی  -2عرب  -3اسماعيلی و ورثه
مرحوم فاطمه بيگم محموديان مهدی ,حسن ,ناصر ,نصراله ,عصمت ,عزت و شوكت
محموديان و سعيد زهره ,عفت ,حسين ,عشقعلی و مصطفی محموديان و حسين
محموديان و ورثه مرحوم نصراله محموديان علی و ميترا محموديان و علی ,الهه,
الهام محموديان به خواسته افراز ملک به علت مجهول المكان بودن خواندگان ورثه
مرحوم نصراله محموديان علی و ميترا محموديان و علی ,الهه ,الهام محموديان مهدی
نورمحمدی ,زهرا عرب ,حميده اسماعيلی و محمد ,بهزاد ,فرزانه و فرنوش رضايی و
سعيد ,زهره ,عفت ,حسين ,عشقعلی و مصطفی محموديان و درخواست خواهان و به
تجويز ماده  73قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور
دادگاه مراتب يک نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس
از نشر آگهی جهت مالحظه نظريه كارشناس و اظهار هر مطلبی نفيا يا اثباتا در اين
شعبه حاضر شوند .دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان
نجف آباد .شماره م/الف 4424
آگهی
شماره ابالغيه 9410103640708750 :شماره پرونده9109983640700364 :
شماره بايگانی شعبه 910371 :خواهان/شاكی شركت عمران شهر جديد فوالدشهر با
مديريت عاملی آقای حسن حجتی دادخواستی به طرفيت خوانده/متهم صفورا يزدانی
و فرزانه اكبرپور و غالم چرخابی و مرجان عبدالهی و شركت نويد ساخت لنجان با
مديريت آقايان البرز كيانی و نوذر كيانپور و ابراهيم احمدی و همت علی مرادی و
فرهاد جمشيدی فر و محمدرضا جمشيدی فر و هوشنگ كريمی و حوری مقصودی و
مصطفی توانگر و مسعود بقال پور و فريدون عيدی و جهان جمالی و عصمت جعفری
و شهين جمشيدی فر و حميدرضا شفيعيان و مسعود عسگری و فرزاد جمشيدی فر و
علی كهگل و سهراب پارسامنش به خواسته مطالبه اجرت المثل و الزام به پرداخت
 23درصد قيمت روز واحدهای موضوع قرارداد تقديم دادگاههای عمومی شهرستان
زرين شهر نموده كه جهت رسيدگی به شعبه  4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان
(زرين شهر) واقع در زرين شهر ارجاع و به كالسه  9109983640700364ثبت گرديده
كه وقت رسيدگی آن  1395/5/5و ساعت  11تعيين شده است به علت مجهول المكان
بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاكی و به تجويز ماده  73قانون آئين دادرسی
دادگاههای عمومی و انقالب در امو رمدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يكی
از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را
دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد .منشی شعبه  4دادگاه عمومی
حقوقی شهرستان لنجان (زرين شهر).
آگهی تحدید حدود اختصاصی
شــماره صادره 1394/42/193812 :تاريخ ثبت صــادره 1394/12/12 :نظر
با اينكه تحديد حدود ششــدانگ پالك شــماره  5261فرعی از  -2248اصلی
واقع در بخش شــش ثبت اصفهان كه طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام علی
كريم زاده فرزند احمد در جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانونی آن
به عمل نيامده است اينک بنا به دســتور قسمت اخير ماده  15قانون ثبت و طبق
تقاضای نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1395/1/25
ساعت  9صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به
كليه مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ســاعت مقرر در اين آگهی در محل
حضور يابنــد و اعتراضات مالكين يــا مجاورين مطابق مــاده  20قانون ثبت از
تاريخ تنظيــم صورت مجلس تحديدی تــا  30روز پذيرفته خواهد شــد .تاريخ
انتشار :دوشــنبه  .94/12/17رئيس منطقه جنوب ثبت اسناد و امالك اصفهان.
شماره م/الف 35279

