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متن آگهى 
در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مصوب 1392 به آقاى 
عبدل غالميان دائر بر فروش مال غير متهم پرونده كالسه 940816 تحت تعقيب اين دادگاه مى باشد لذا به نامبرده 
ابالغ ميگردد كه در وقت رسيدگى به تاريخ 94/11/12 راس ساعت 9/30 صبح با در دست داشتن شماره پرونده 
مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور مطابق مقررات دادگاه غياباً اتخاذ تصميم 

مى نمايد. م الف/3950
مدير دفتر شعبه 10 دادگاه كيفرى 2 (شعبه 110 جزايى سابق) شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ  وقت دادرسى و ضمائم:    
كالســه پرونده:57/940474 وقت رســيدگى 94/11/17 ســاعت 8/30 صبح  خواهان: عصمت  بندارى  
فرزند  حسن     خوانده: احمد حسينى     خواسته: مطالبه وطلب   خواهان  دادخواستى      تسليم دادگاه هاى عمومى  
مشــهد  نموده كه جهت رسيدگى به  شــعبه 57 دادگاه عمومى  ارجاع گرديده  و وقت  رسيدگى  تعيين شده بعلت  
مجهول المكان بودن  خوانده و به درخواست  خواهان  و دستور دادگاه  به تجويز ماده  73 قانون آيين مدنى  مراتب  
يك نوبت  در يكى از جرايد  كثير االنتشار  آگهى مى شود  تا خوانده از تاريخ  نشرآخرين  آگهى ظرف يكماه  بدفتر  
دادگاه  مراجعه و ضمن  اعالم نشــانى   كامل خود  نســخه دوم    دادخواســت  و ضمائم را دريافت نمايد   و در وقت 
مقرر باال   جهت رسيدگى حضور بهم رساند  چنانچه بعدا ابالغى  بوسيله آگهى  الزم شود  فقط يك نوبت  نشر و مدت 

آن  ده روز خواهد بود . م الف:20416 تاريخ انتشار:94/10/7
مدير دفتر شعبه 57 دادگاه عمومى  مشهد – شكيال  حاجى پور  مقدم

آگهى ابالغ  وقت دادرسى ودادخواست و  ضمائم:    
خواهان: محمد رضا سلطانى   دادخواستى به طرفيت  سعيد بلوريان  بخواسته  مطالبه وجه      تقديم     دادگاه 
هاى عمومى  مشهد  نموده كه جهت رسيدگى به  شعبه 33  ارجاع گرديده  و به شماره بايگانى 940755 ثبت و وقت 
رســيدگى  94/12/3  براى ســاعت  9 صبح تعيين شده است  بعلت  مجهول المكان بودن  خوانده و به درخواست  
خواهان  و دستور دادگاه  به تجويز ماده  73 قانون آيين مدنى  مراتب  يك نوبت  در يكى از جرايد  كثير االنتشار  
آگهى مى شود  تا خوانده از تاريخ  نشرآخرين  آگهى ظرف يكماه  بدفتر  دادگاه  مراجعه و ضمن  اعالم نشانى   كامل 
خود  نســخه دوم    دادخواســت  و ضمائم را دريافت نمايد   و در وقت مقرر باال   جهت رســيدگى حضور بهم رساند  
چنانچه بعدا ابالغى  بوســيله آگهى  الزم شــود  فقط يك نوبت  نشــر و مدت آن  ده روز خواهد بود . م الف:19825 

تاريخ انتشار:94/10/7
منشى شعبه  33 مجتمع امام  خمينى  مشهد – سيد عليرضا  احمدى

آگهى  وقت رسيدگى
كالســه پرونده 53/940306 خواســته  1- اثبات  بيع 2- الزام  به تنظيم ســند  3-  الزام  به تحويل ملك  
خواهان  حســن ســهرابى  فراباريار  فرزند محمد ابراهيم   خواندگان  1- نادعلى  ســعيد نژاد  فرزند عليرضا  2-  
داريــوش  جليليــان  فرزنــد  مجيد 3- على اكبر درايتى  فرزند محمد حســن  4- محمد علــى  وعيدى  فرزند على 
5- شركت  سهامى  خاص  فخر آستان  هرات  به شماره ثبت  44994   6- بانك سينا  به  مديريت  منطقه خراسان   
وقــت رســيدگى : مورخه 1394/12/11 ســاعت 12 ظهر  محل حضور  مشــهد  لوار  مــدرس مجتمع  امام خمينى   
خوانده  ميتواند از تاريخ نشــر آگهى ظرف  يك ماه به  دفتر دادگاه  مراجعه  و نســخه ثانى  دادخواست و ضمائم  را 
دريافت  و در غير اينصورت  دادگاه غيابا  رســيدگى  و تصميم  مقتضى  اتخاذ  خواهد  كرد.م الف: 19723 تاريخ 

انتشار: 94/10/7
مدير دفتر شعبه  53 حقوقى مشهد

آگهى  وقت رسيدگى
كالســه پرونده 53/940937(9409987580300745)  خواسته  1- اثبات وقوع   بيع 2- الزام به  فك 
رهن 3- الزام  به اخذ پايان كار 4- الزام  به تنظيم سند  رسمى ملك  5- مطالبه  خسارت  دادرسى خواهان  حميد 
رضا  رضايى  پارسا فرزند  على     خوانده:1- غالمعلى  نظام ملكى  فرزند محمد حسن 2- آذر مهر ابيان  قرزند ناصر  
3- بانك تجارت    وقت رسيدگى : مورخه 1394/12/31 ساعت 8 صبح   محل حضور  مشهد  بلوار مدرس مجتمع   
امام خمينى   خوانده  ميتواند از تاريخ نشر آگهى ظرف  يك ماه به  دفتر دادگاه  مراجعه  و نسخه ثانى  دادخواست 
و ضمائــم  را دريافــت  و در غيــر اينصورت  دادگاه غيابا  رســيدگى  و تصميم  مقتضى  اتخــاذ  خواهد  كرد.م الف: 

120136 تاريخ انتشار: 94/10/7
مدير دفتر شعبه  53 حقوقى مشهد- كاظمى

آگهى تبادل لوايح
بدينوســيله به احمد سمســارى شــيرازى فعال مجهول المكان ابالغ مى گردد كه نســبت به دادنامه شــماره 
9409977577600809 مــورخ 1394/06/29 در پرونــده كالســه 26/920069 بــه طرفيــت شــما تقاضاى 
تجديدنظر خواهى نموده است، كه از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف ده روز مهلت داريد با مراجعه به دفتر اين دادگاه، 
ضمن اعالم نشانى دقيق محل اقامت خود و دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم، هر گونه پاسخى داريد در يك 
نسخه تقديم نمائيد واال پرونده با همين كيفيت به مرجع محترم تجديدنظر مركز استان ارسال خواهد گرديد. م.الف: 

18869تاريخ انتشار:94/10/7
جالل خوشدل شهرى- مدير دفتر شعبه 26 دادگاه عمومى حقوقى مشهد

آگهى تبادل لوايح
بدينوســيله بــه مجيــد ايرجــى فعــال مجهــول المــكان ابــالغ مــى گــردد كــه نســبت بــه دادنامه شــماره 
9409977577601172 مــورخ 1394/08/26 در پرونــده كالســه 26/940495 بــه طرفيــت شــما تقاضاى 
تجديدنظر خواهى نموده است، كه از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف ده روز مهلت داريد با مراجعه به دفتر اين دادگاه، 
ضمن اعالم نشانى دقيق محل اقامت خود و دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم، هر گونه پاسخى داريد در يك 
نسخه تقديم نمائيد واال پرونده با همين كيفيت به مرجع محترم تجديدنظر مركز استان ارسال خواهد گرديد. م.الف: 

120052تاريخ انتشار:94/10/7
جالل خوشدل شهرى- مدير دفتر شعبه 26 دادگاه عمومى حقوقى مشهد

آگهى احضار متهم
در پرونده كالســه 941004 شعبه 632 داديارى دادســراى عمومى و انقالب ناحيه شش مشهد آقاى حميد 
قدردان به موجب شكايت آقاى هاشم رضوانى به اتهام خيانت در امانت تحت تعقيب قرار دارد. با توجه به معلوم 
نبــودن محــل اقامت وى و عدم امكان ابالغ احضاريه و عدم دسترســى به او، طبق ماده 174 قانون آيين دادرســى 
كيفرى مراتب يك نوبت در روزنامه آگهى و متهم ظرف مهلت يك ماه احضار مى شود. پس از انقضاى مهلت مذكور 

تصميم الزم گرفته خواهد شد. م.الف: 19287تاريخ انتشار:94/10/7
داديار شعبه 632 دادسراى انقالب ناحيه شش مشهد- اسماء سعادت طرقى

آگهى احضار متهم
در پرونده كالســه 9409985152000458 اين شــعبه حميد ســتارى به اتهام توهين به اشخاص عادى و 
تخريب تحت تعقيب قرار گرفته است. با عنايت به مجهول المكان بودن متهم و در اجراى مقررات ماده 174 قانون 
آيين دادرسى كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف مدت 30 روز از انتشار اين آگهى جهت دفاع از اتهام انتسابى 
در اين شــعبه حاضر گردد. بديهى اســت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسيدگى غيابى بعمل خواهد آمد. 

م.الف: 19282
تاريخ انتشار:94/10/7

داديار شعبه 632 داديارى دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 6 مشهد- اسماء سعادت طرقى

آگهى احضار متهم
در پرونده كالســه 941045 شــعبه 632 داديارى دادســراى عمومى و انقالب ناحيه شش مشهد آقاى بهزاد 
لشگر دوست  به موجب شكايت آقاى بهنام يزدى به اتهام سرقت تحت تعقيب قرار دارد. با توجه به معلوم نبودن 
محل اقامت وى و عدم امكان ابالغ احضاريه و عدم دسترســى به او، طبق ماده 174 قانون آيين دادرســى كيفرى 
مراتب يك نوبت در روزنامه آگهى و متهم ظرف مهلت يك ماه احضار مى شود. پس از انقضاى مهلت مذكور تصميم 

الزم گرفته خواهد شد م.الف: 19289.تاريخ انتشار: 94/10/7
داديار شعبه 632 دادسراى انقالب ناحيه شش مشهد- اسماء سعادت طرقى

آگهى احضار متهم
در پرونده كالسه 121/940838 آقاى مسعود قاسم نيا فرزند حسين به اتهام پيش فروش ساختمان بدون 
تنظيم ســند رســمى تحت تعقيب مى باشند به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 15 قانون 
آييــن دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقــالب در امور كيفرى مراتب در روزنامه آگهى، نامبرده مكلف هســت راس 
ســاعت 10/30 صبح روز 1394/11/18 در شــعبه 121 دادگاه عمومى جزائى مشــهد حاضر و از اتهام انتسابى 
دفاع نمايند در صورت عدم حضور در موعد مقرر رســيدگى و اتخاذ تصميم قانونى خواهد شــد م.الف: 19490.

تاريخ  انتشار:94/10/7
مدير دفتر شعبه 121 دادگاه عمومى جزائى مشهد

آ گهى احضار متهم
در پرونده كالســه 609/940812 خانم ندا سادات لگزيان به اتهام كالهبردارى به مبلغ پنجاه ميليون ريال 
تحت تعقيب مى باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده  و به تجويز  ماده 174 قانون آيين دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب در روزنامه كثير االنتشار آگهى نامبرده مكلف است ظرف مدت سى روز 
در شعبه 609 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب مشهد حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نمايد. در صورت عدم حضور 

در موعد مقرر رسيدگى و اتخاذ تصميم قانونى خواهد شد. م.الف: 19286تاريخ انتشار: 94/10/7
بازپرس شعبه 609 دادسراى عمومى و انقالب شهيد كامياب مشهد - موسى پناهى

آگهى احضار متهم
در پرونده كالســه 609/920163 آقاى جواد ذوالفقارى و حمزه ذوالفقارى و متهم موســوم به مصطفى  به 
اتهام آدم ربايى توام با آسيب حيثيتى تحت تعقيب مى باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده  و به تجويز  
ماده 174 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب در روزنامه محلى يا كثير االنتشار 
آگهى نامبرده مكلف است ظرف مدت سى روز در شعبه 609 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب مشهد حاضر و از 
اتهام انتسابى دفاع نمايد. در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگى و اتخاذ تصميم قانونى خواهد شد. م.الف: 

19285 تاريخ انتشار: 94/10/7
بازپرس شعبه 609 دادسراى عمومى و انقالب شهيد كامياب مشهد - موسى پناهى

آگهى احضار متهم
در پرونده كالسه 602/920745 ب  آقاى مصطفى ببرى  به اتهام شركت در نزاع دسته جمعى تحت تعقيب 
مى باشــد با توجه به  معلوم نبودن محل اقامت نامبردگان  و به موجب  ماده 174 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب در روزنامه آگهى تا ظرف مدت ســى روز از تاريخ نشــر آگهى در شعبه 602 
بازپرســى دادســراى عمومى و انقالب مشــهد واقع در بلوار وكيل اباد 43 حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نمايد. در 

صورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگى و اظهار عقيده مى نمايد. م.الف: 19284تاريخ انتشار: 94/10/7
بازپرس شعبه 602 دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 6 مشهد- براتعلى بى ريا

آگهى احضار متهم
در پرونده كالســه 9409985152000335 اين شــعبه هادى تقى پور  به اتهام توهين به اشخاص عادى و 
تهديد با چاقو تحت تعقيب قرار گرفته است.  با عنايت به مجهول المكان بودن متهم  و در اجراى مقررات   ماده 174 
قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا  ظرف مدت سى روز از 
انتشار اين آگهى جهت دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه حاضر گردد. بديهى است  در صورت عدم حضور، مطابق 

مقررات رسيدگى غيابى بعمل خواهد آمد. م.الف: 19283تاريخ انتشار:94/10/7
داديار شعبه 632 دادسراى انقالب ناحيه شش مشهد- اسماء سعادت طرقى

آگهى احضار متهم
در پرونده كالسه 941108 شعبه 632 داديارى دادسراى عمومى و انقالب ناحيه شش مشهد آقاى احمدرضا 
وكيلى  به موجب شــكايت آقاى آرمين برادران اجليان به اتهام توهين و تهديد تحت تعقيب قرار دارد. با توجه به 
معلوم نبودن محل اقامت وى و عدم امكان ابالغ احضاريه و عدم دسترسى به او، طبق ماده 174 قانون آيين دادرسى 
كيفرى مراتب يك نوبت در روزنامه آگهى و متهم ظرف مهلت يك ماه احضار مى شود. پس از انقضاى مهلت مذكور 

تصميم الزم گرفته خواهد شد. م.الف: 19290تاريخ انتشار: 94/10/7
داديار شعبه 632 دادسراى انقالب ناحيه شش مشهد- اسماء سعادت طرقى

آگهى احضار متهم
در پرونده كالســه 9409985152000830 اين شــعبه حبيب اله حيدرى به اتهــام خيانت در امانت تحت 
تعقيــب قــرار گرفته اســت.  با عنايت به مجهول المكان بــودن متهم  و در اجراى مقررات   مــاده 174 قانون آيين 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا  ظرف مدت سى روز از انتشار اين 
آگهى جهت دفاع از اتهام انتســابى در اين شــعبه حاضر گردد. بديهى است  در صورت عدم حضور، مطابق مقررات 

رسيدگى غيابى بعمل خواهد آمد. م.الف: 19288تاريخ انتشار: 94/10/7
داديار شعبه 632 دادسراى انقالب ناحيه شش مشهد- اسماء سعادت طرقى

آگهى احضار متهم
بدينوســيله برابر ماده 344 قانون آيين دادرســى كيفرى به آقاى امير هوشــنگ موسوى فرزند سيد قاسم  
فعال مجهول المكان  كه در پرونده كالســه 110/941179 ك 2  به اتهام توهين موضوع شــكايت خانم بهجت قدم 
اشرفى تحت تعقيب مى باشد ابالغ مى گردد تا جهت دفاع از اتهام انتسابى خود در روز شنبه مورخ 1394/11/17 
ســاعت 11 در شعبه 110 دادگاه كيفرى 2 مشهد(110 جزايى سابق) مستقر در مجتمع قضايى ثامن (حرم) حاضر 
و در غير اين صورت دادگاه به موضوع رسيدگى و حكم مقتضى صادر خواهد نمود. م.الف: 18872 تاريخ  انتشار: 

94/10/7
مدير دفتر شعبه 110 دادگاه كيفرى 2 مشهد

آگهى احضار متهم
رياست محترم اداره ارشاد اسالى استان خراسان رضوى در پرونده كالسه 128/940909 آقاى على ربيعى 
فرزند رضا  به اتهام كالهبردارى مرتبط با رايانه  تحت تعقيب مى باشد به واسطه   معلوم نبودن محل اقامت نامبرده  
و بــه تجويز  ماده 443 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقــالب در امور كيفرى مراتب در روزنامه آگهى  
نامبرده مكلف اســت راس ســاعت 8:30 روز 1394/11/10 در شــعبه 128 دادگاه كيفرى دو مشــهد حاضر و از 
اتهام انتسابى دفاع نمايد. در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگى و اتخاذ تصميم قانونى خواهد شد. م.الف: 

19655 تاريخ  انتشار: 94/10/7
مدير دفتر شعبه 128 دادگاه كيفرى 2 مشهد

آگهى احضار متهم
در پرونده كالسه 903/940811  آقاى پيمان بابوريان  به اتهام نگهدارى كاالى قاچاق تحت تعقيب مى باشد 
به واسطه  معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز  ماده 174 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور كيفرى مراتب در روزنامه آگهى نامبرده مكلف است راس ساعت 10 صبح مورخه سه شنبه 1394/11/13 
در شعبه 903 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نمايد. در صورت عدم حضور در 

موعد مقرر رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد شد. م.الف: 19662 تاريخ  انتشار: 94/10/7
بازپرس شعبه 903 دادسراى عمومى و انقالب مشهد-محمود سليمانى

آگهى احضار متهم
در پرونده كالسه 323/940178  آقاى وحيد اردمهء فرزند على اكبر  به اتهام سرقت و اقاى ابراهيم رحمتى 
فرزند محمد اسماعيل به اتهام تحصيل مال مسروقه با علم و اطالع،  تحت تعقيب مى باشد به واسطه  معلوم نبودن 
محل اقامت نامبرده  و به تجويز  ماده 560 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب در روزنامه آگهى نامبرده مكلف است 
ظرف 30 روز در شعبه 323 داديارى دادسراى عمومى و انقالب مشهد مجتمع قضايى ثامن حاضر و از اتهام انتسابى 
دفــاع نمايد. در صورت عدم حضور در موعد مقرر رســيدگى و اتخاذ تصميم قانونى خواهد شــد. م.الف: 18873 

تاريخ  انتشار: 94/10/7
داديار شعبه 323 دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 3 مشهد

آگهى ابالغ  وقت دادرسى و دادخواست  و  ضمائم به :    
كالســه پرونده:11/940852 وقت رســيدگى 95/2/5 ساعت 8/30 صبح روز  يك شنبه   خواهان: پست 
بانك  شــعبه  ســجاد      خوانده: زرين تاج  آعزتى      خواســته: مطالبه تضامنى  وجه به  مبلغ 67/000/000 ريال  
خواهان  دادخواســتى      تســليم دادگاه هاى عمومى  مشــهد  نموده كه جهت رسيدگى به  شعبه 11 حقوقى ارجاع 
گرديده  و وقت  رسيدگى  تعيين شده بعلت  مجهول المكان بودن  خوانده و به درخواست  خواهان  و دستور دادگاه  
به تجويز ماده  73 قانون آيين مدنى  مراتب  يك نوبت  در يكى از جرايد  كثير االنتشار  آگهى مى شود  تا خوانده از 
تاريخ  نشرآخرين  آگهى ظرف يكماه  بدفتر  دادگاه  مراجعه و ضمن  اعالم نشانى   كامل خود  نسخه دوم    دادخواست  
و ضمائم را دريافت نمايد   و در وقت مقرر باال   جهت رسيدگى حضور بهم رساند  چنانچه بعدا ابالغى  بوسيله آگهى  

الزم شود  فقط يك نوبت  نشر و مدت آن  ده روز خواهد بود . م الف:120131تاريخ انتشار:94/10/7
مدير دفتر شعبه 11 دادگاه عمومى  مشهد

آگهى ابالغ  وقت رسيدگى
بدينوسيله به آقاى  على محمد  سنگين دل  فرزند على اصغر  ابالغ  ميشود  حسب شكايت  خانم كبرى  برزگر  
دائر بر ترك نفقه  وقت رسيدگى  براى مورخ  94/11/21 ساعت 9/30 صبح تعيين شده است  مراتب  يك نوبت   
آگهى  ميشــود  تا در جلســه  مذكور  در بلوار  مدرس مجتمع قضايى  امام خمينى  برگزار ميشــود  حاضر شود  و اال 

دادگاه  تصميم قانونى  اتخاذ  خواهد نمود .م الف: 120101 تاريخ انتشار: 94/10/7
مدير دفتر  شعبه  125 دادگاه كيفرى  2 مشهد

آگهى ابالغ  نظريه كارشناس
بدينوسيله  پيرو آگهى هاى قبلى  به آقاى  على اصغر  پاداش  فرزند قنبر  فال  مجهو اللمكان  ابالغ ميشود  در 
خصوص  دادخواست  عليرضا پاداش  بطرفيت شما  و غيره به  خواسته  نفقه ترك  جهت مالحظه   نظريه كارشناس  در 

دفتر  شعبه حاضر  در غير اينصوت  وفق مقررات  انجان خواهد شد  .م الف: 20403 تاريخ انتشار:94/10/7
مدير دفتر شعبه  نهم  حقوقى مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان /شاكى  مهدى اسماعيلى  موشكى      دادخواستى   بطرفيت   خوانده /متهم  امير محمديان   به خواسته  
الزام  به تنظيم سند  خودرو  و اثبات  وقوع  بيع   تقديم  دادگاه هاى عمومى  شهرستان  شهرستان مشهد    نموده  
كه جهت رســيدگى  به شــعبه 169 شوراى حل اختالف  مجتمع  شماره  سه شهرستان  مشهد واقع در مشهد  بلوار 
شهيد قره نى  نبش  قره نى 28  ارجاع و به كالسه  9409987504100829ثبت گرديده   كه  وقت  رسيدگى آن 
94/11/14   ساعت 09:30تعيين شده است  به علت  مجهول المكان  بودن  خوانده/متهم  و درخواست  خواهان 
/شــاكى وبه تجويز  ماده 73 قانون  آيين  دادرســى  دادگاه هاى عمومى  و انقالب  در امور مدنى  و دســتور دادگاه     
مراتب يك نوبت  در يكى از  جرايد   كثير االنتشــار  آگهى مى شــود  تا خوانده /متهم پس از  نشــر آگهى  و اطالع از 
مفاد آن  به دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانى  كامل خود  نسخه دوم  دادخواست  و ضمائم  رادريافت  و در وقت 

مقرر فوق  جهت رسيدگى حاضر گردد  .. م الف: 20248تاريخ انتشار:94/10/7
متصدى  امور دفترى  شعبه  169 شوراى حل اختالف  مجتمع  شماره سه شهرستان مشهد  - مهين  دربانى

احضار متهم
در پرونده كالسه  940820 مهدى  اموس  دائر بر كالهبردارى  و تحصيل مال  نامشروع   تحت تعقيب ميباشد  
به واســطه معلوم  نبودن محل اقامت  نامبرده  و به تجويز  ماده 174 قانون آيين  دادرســى  دادگاههاى  عمومى  و 
انقالب در امور كيفرى  مراتب  د روزنامه آگهى  تا ظر ف  مدت سى روز  از تاريخ نشرآگهى  در شعبه 704 دادسراى  
عمومى  و انقالب  مشــهد  مجتمع قضايى شــهيد  رجايى حاضر  و از اتهام انتســابى  دفاع نمايد  نتيجه عدم حضور  

اقدامات  مقتضى است  .م الف: 20265 تاريخ انتشار: 94/10/7
ابراهيم اسالمى – بازپرس  شعبه 704 دادسراى  عمومى و انقالب  مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان /شــاكى  زهرا عزيزى دادخواســتى   بطرفيت   خوانده /متهم  حسن غالم  ديزاوند  به خواسته  طالق 
به درخواست زوجه  تقديم  دادگاه هاى عمومى  شهرستان  شهرستان مشهد    نموده  كه جهت رسيدگى  به شعبه 
2دادگاه  خانواده  مجتمع قضايى  شهيد مطهرى  شهرستان مشهد  واقع در  مشهد  بلوار شفا  شفاى 30 ارجاع و به 
كالســه  9409987596200660ثبت گرديده   كه  وقت  رســيدگى آن 94/11/12   ساعت 11:00تعيين شده 
است  به علت  مجهول المكان  بودن  خوانده/متهم  و درخواست  خواهان /شاكى وبه تجويز  ماده 73 قانون  آيين  
دادرسى  دادگاه هاى عمومى  و انقالب  در امور مدنى  و دستور دادگاه     مراتب يك نوبت  در يكى از  جرايد   كثير 
االنتشــار  آگهى مى شــود  تا خوانده /متهم پس از  نشــر آگهى  و اطالع از مفاد آن  به دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم 
نشانى  كامل خود  نسخه دوم  دادخواست  و ضمائم  رادريافت  و در وقت مقرر فوق  جهت رسيدگى حاضر گردد  .. 

م الف: 20268تاريخ انتشار:94/10/7
منشى شعبه  2 دادگاه  خانواده مجتمع  قضايى شهيد مطهرى  شهرستان مشهد – سيد مهدى  پور اسماعيل

متن آگهى 
بدينوســيله پيــرو آگهى هــاى قبلى  به خانم صديقه  شــريفى  فعال مجهــول المكان  ابالغ ميشــود  در مورد  
دادخواســت  آقاى  على  گريوانى  عليه شــما  بخواســته   تنظيم ســند  خودرو  متن دادنامه  به موجب حكم  شماره 
9409977509000325 در پرونده كالســه  940131 به حضور  در دفترخانه اســناد رســمى  و انتقال  ســند 
اتومبيل  پرايد سايپا 141 مدل 1385 به شماره  شهربانى  12-662 د 77  و تنظيم سند  به نام خواهان  آقاى  على  
گريوانى و پرداخت هزينه  دادرسى  به مبلغ  يكصدو  هشتاد  ريال  محكوم شده ايد  مراتب بدينوسيله  در روزنامه 
درج ميگرددراى صادره غيابى  و از تاريخ درج  در روزنامه  در مهلت قانونى  قابل واخواهى  در اين  شورا است  .م 

الف: 20271 تاريخ انتشار: 94/10/7
منشى شعبه  251 شوراى حل اختالف  مجتمع  ميرزا كوچك خان  شهرستان  مشهد

متن آگهى
بدينوســيله پيــرو آگهى هاى قبلى  بــه آقاى  غالمرضا  رضايــى   فعال مجهول المكان  ابالغ ميشــود  در مورد  
دادخواســت  آقاى  آقاى  ســيد محمد  حســين كهنگى  با وكالت  خانم ماه  بانو  مددى  يســاقى   عليه شما  بخواسته   
مطالبه وجه  چك   به موجب حكم  شــماره 940997750860927در پرونده كالســه  247/940628 به پرداخت  
مبلغ  چهل و پنج  ميليون  ريال بابت  اصل خواسته  و خسارت تاخير تاديه  از تاريخ سر رسيد  چك  1391/6/31-

91/10/31 الى يوم االدا و پرداخت مبلغ  225/000 ريال بابت  خسارت  هزينه دادرسى و نيز حق الوكاله  وكيل 
طبق  تعرفه قانونى  و حق الدرج  آگهى روزنامه  در حق خواهان   محكوم شــده ايد  مراتب بدينوســيله  در روزنامه 
درج ميگرددراى صادره غيابى  و از تاريخ درج  در روزنامه  در مهلت قانونى  قابل واخواهى  در اين  شورا است  .م 

الف: 20272 تاريخ انتشار: 94/10/7
منشى شعبه  247 مجتمع   5 شوراى  حل اختالف  شهرستان مشهد – مرضيه دانشى  نژاد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان محســن محبى تبار       دادخواســتى   بطرفيت   خوانده عباس كاظمى  مطلق    به خواسته  مطالبه وجه 
چك    تقديم  دادگاه هاى عمومى  شهرســتان  شهرســتان مشهد    نموده  كه جهت رسيدگى  به شعبه 171 شوراى 
حل اختالف  مجتمع  شماره  سه شهرستان  مشهد واقع در مشهد  بلوار شهيد قره نى  نبش  قره نى 28  ارجاع و به 
كالســه  9409987504300697ثبت گرديده   كه  وقت  رســيدگى آن 94/11/74   ساعت 08:30تعيين شده 
است  به علت  مجهول المكان  بودن  خوانده و درخواست  خواهان وبه تجويز  ماده 73 قانون  آيين  دادرسى  دادگاه 
هاى عمومى  و انقالب  در امور مدنى  و دســتور دادگاه     مراتب يك نوبت  در يكى از  جرايد   كثير االنتشــار  آگهى 
مى شود  تا خوانده پس از  نشر آگهى  و اطالع از مفاد آن  به دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانى  كامل خود  نسخه 
دوم  دادخواســت  و ضمائم  رادريافت  و در وقت مقرر فوق  جهت رســيدگى حاضر گردد  .. م الف: 20254تاريخ 

انتشار:94/10/7
مسئول دفتر  شعبه 171 شوراى حل اختالف  مجتمع شماره  سه شهرستان مشهد  - انسيه روح بخش

متن آگهى
بدينوســيله  پيرو آگهى  هاى قبلى  در خصوص  دادخواســت  شــركت تعاونى  چند منظوره  كاركنان  شركت 
آب و فاضــالب  اســتان  آذربايجــان غربى  بطرفيت  اســماعيل  پور تقى  فرزند احمد  فعال  مجهــول المكان  لذا  به 
نامبردگان ابالغ  ميشــود  بموجب  دادنامه  شــماره  9409977578700753 در پرونده كالســه  37/940343 
حكم به  پرداخت  مبلغ 950/000/000 ريال و هزينه  دادرسى و حق الئكاله  وكيل برابر  تعرفه در حق  خواهان 
صادر  و اعالم ميشــود  لذا مراتب  وفق مواد  119-118 قانون اجراى  احكام مدنى  يك نوبت  در روزنامه محلى  
درج ميگردد  اين راى  غيابى و  بيست روز  پس از انتشار  قابل واخواهى در همين دادگاه  است .م الف: 20413 

تاريخ انتشار: 94/10/7
مدير دفتر  شعبه 37 حقوقى  مشهد- محمد رضا يساقى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان /شاكى  مجيد شيبانى  دادخواستى   بطرفيت   خوانده /متهم  محمد هادى  حميديان فر   به خواسته  
مطالبه وجه    تقديم  دادگاه هاى عمومى  شهرستان  شهرستان مشهد    نموده  كه جهت رسيدگى و استماع  شهادت 
شهود   به شعبه 145شوراى حل اختالف  مجتمع  شماره  سه شهرستان  مشهد واقع در مشهد  بلوار شهيد قره نى  
نبش  قره نى 28  ارجاع و به كالسه  9409987503100808ثبت گرديده   كه  وقت  رسيدگى آن 94/11/214   
ســاعت 09:00تعيين شده اســت  به علت  مجهول المكان  بودن  خوانده/متهم  و درخواست  خواهان /شاكى وبه 
تجويز  ماده 73 قانون  آيين  دادرســى  دادگاه هاى عمومى  و انقالب  در امور مدنى  و دســتور دادگاه     مراتب يك 
نوبت  در يكى از  جرايد   كثير االنتشار  آگهى مى شود  تا خوانده /متهم پس از  نشر آگهى  و اطالع از مفاد آن  به 
دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانى  كامل خود  نسخه دوم  دادخواست  و ضمائم  رادريافت  و در وقت مقرر فوق  

جهت رسيدگى حاضر گردد  .. م الف: 20249تاريخ انتشار:94/10/7
منشى شعبه  145 شوراى حل اختالف  مجتمع شماره  سه شهرستان   مشهد – زهرا حسينى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان /شــاكى  عفت مقدم نژاد        دادخواســتى   بطرفيت   خوانده /متهم  شــهال  افراز  و نويد  شــريعت  
احمدى    به خواسته  مطالبه وجه چك    تقديم  دادگاه هاى عمومى  شهرستان  شهرستان مشهد    نموده  كه جهت 
رسيدگى  به شعبه 169 شوراى حل اختالف  مجتمع  شماره  سه شهرستان  مشهد واقع در مشهد  بلوار شهيد قره نى  
نبش  قره نى 28  ارجاع و به كالسه  9409987504100830ثبت گرديده   كه  وقت  رسيدگى آن 94/11/14   
ســاعت 09:00تعيين شده اســت  به علت  مجهول المكان  بودن  خوانده/متهم  و درخواست  خواهان /شاكى وبه 
تجويز  ماده 73 قانون  آيين  دادرســى  دادگاه هاى عمومى  و انقالب  در امور مدنى  و دســتور دادگاه     مراتب يك 
نوبت  در يكى از  جرايد   كثير االنتشار  آگهى مى شود  تا خوانده /متهم پس از  نشر آگهى  و اطالع از مفاد آن  به 
دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانى  كامل خود  نسخه دوم  دادخواست  و ضمائم  رادريافت  و در وقت مقرر فوق  

جهت رسيدگى حاضر گردد  .. م الف: 20247تاريخ انتشار:94/10/7
متصدى  امور دفترى  شعبه  169 شوراى حل اختالف  مجتمع  شماره سه شهرستان مشهد  - مهين  دربانى

آگهى ابالغ  وقت دادرسى ودادخواست و  ضمائم:    
كالســه پرونده:11/940797 وقت رسيدگى 94/12/12 ساعت 10 صبح  چهار شنبه خواهان: سيد جعفر  
ســيدى نصوح  آباد فرزند  محمد      خوانده: عليرضا بناء زاده      خواســته: مطالبه وجه چك   خواهان  دادخواســتى      
تسليم دادگاه هاى عمومى  مشهد  نموده كه جهت رسيدگى به  شعبه 11 حقوقى   ارجاع گرديده  و وقت  رسيدگى  
تعيين شده بعلت  مجهول المكان بودن  خوانده و به درخواست  خواهان  و دستور دادگاه  به تجويز ماده  73 قانون 
آيين مدنى  مراتب  يك نوبت  در يكى از جرايد  كثير االنتشار  آگهى مى شود  تا خوانده از تاريخ  نشرآخرين  آگهى 
ظرف يكماه  بدفتر  دادگاه  مراجعه و ضمن  اعالم نشانى   كامل خود  نسخه دوم    دادخواست  و ضمائم را دريافت 
نمايد   و در وقت مقرر باال   جهت رسيدگى حضور بهم رساند  چنانچه بعدا ابالغى  بوسيله آگهى  الزم شود  فقط يك 

نوبت  نشر و مدت آن  ده روز خواهد بود . م الف:20421 تاريخ انتشار:94/10/7
مدير دفتر شعبه 11 دادگاه عمومى  مشهد

آگهى مزايده  اموال منقول
به موجب پرونده  كالسه 940175و 931147 صادره از سوى  شعبه  1 اجراى احكام  دادگاه  عمومى و حقوقى 
طرقبه  شــانديز  به شماره كالســه  9/940313و 1/9/940049 اجراى احكام مدنى  دادگسترى  طرقبه محكوم  
عليه  شركت  نامور  الكترونيك  سينا   محكوم است  به پرداخت مبلغ  45000000 ريال در  حق محكوم لها  فرناز  
الهامى  فر  و پرداخت مبلغ  19112706 ريال   در حق حسام  الهامى فر و  نيز جمعا  به پرداخت  مبلغ  2000000 
ريال  نيم عشر دولتى     نظر به اينكه  محكوم عليه  جهت   پرداخت  ديونش  اموالى به  شرح ذيل  معرفى  و توقيف  و 
توسط كارشناس  ارزيابى  و مقررگرديد در تاريخ  94/10/28 از ساعت  9الى 10 صبح در محل  دفتر اجراى  احكام 
مدنى  دادگسترى طرقبه  با حضور  نماينده دادستان  محترم به فروش  برسد مزايده  از قيمت  ارزيابى  شده شروع  
و به باالترين  مبلغ پيشنهادى  فروخته خواهد شد  و حداقل ده درصد از بهاى  آن نقدا  و فى المجلس  و مابقى  حد 
اكثر  ظرف يكماه  از برنده  مزايده وصول ميگردد طالبين به خريد ميتوانند  ظرف پنج روز قبل از موعد مزايده  به 
اين اجرا  مراجعه تا نسبت  به بازديد آنان  از اموال  مورد  مزايده  اقدام گردد  و بدهى هاى  معوقه و هزينه  هاى 
تنظيم  سند بعهده  فروشنده  ميباشد  و تخليه و تحويل  تابع مقررات  مربوطه بوده  و ارتباطى به اين اجرا ندارد   
شرح ملك مورد مزايده: 1- يكدستگاه  هيتر گازى  مشهد  ظهور  مدل 2400 كه پايه كارشناسى آن  9000000 
/8m3/4 39000 و مصرف  گازkcal/h  ريال  ميباشد  2- دستگاه  هيتر گازى  640 مدل انرژى  قدرت  خروجى
jasico-  پايه  كارشناسى  ان  11000000ريال ميباشد  و 3- دستگاه جوش h/3500m3 كه ظر فيت  هوادهىh

arc250 مدل inverter arc  تك فاز  با متعلقات  كه پايه كارشناسى آن 2000000 ريال ميباشد  4-دستگاه  يخچال  
فريزر  ســايوان  صنعت مدل  1202erقدرت كمپرســور  hp1/5كه پايه كارشناسى ان  1500000 ريال ميباشد  
5- يكدستگاه  اره آتشى  ساخت ايران  شركت نيكوكار  الكتريك  سه فاز  10 اسب  2900 دور ساخت  چين داراى  

كابل  و قاب فلزى  كه پايه كارشناسى آن 4300000 ريال ميباشد  .م الف: 940313 تاريخ انتشار: 94/10/7
حسين رعنايى كفاشان – دادورز اجراى  احكام مدنى  دادگسترى طرقبه  شانديز

آگهى ابالغ اخطاريه تبادل لوايح به آقاى مهدى اسماعيلى
كالسه پرونده 35/940109-شعبه 35 دادگاه حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى مشهد-تجديد نظر خواهان 
آقاى عليرضا پرورشــان     فرزند محمد ابراهيم-تجديد نظر خوانده آقاى مهدى اســماعيلى فرزند امير فعال مجهول 
المكان-خواسته تجديدنظر خواهى نسبت به دادنامه شماره 9409977578500850 – 1394/06/25 صادره 
از شعبه 35 دادگاه حقوقى مشهد-پيرو آگهى قبلى مراتب يكنوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميگردد تا 
تجديد نظر خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف مهلت 10 روز به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نســخه دوم دادخواســت تجديدنظرخواهى و ضمائم را دريافت نمايد و در مهلت مقرر اعالمى هر گونه پاسخى 

داريد بصورت كتبى در يك نسخه تهيه و بدفتر دادگاه تقديم نمايد م.الف: 19480 تاريخ انتشار: 94/10/7
.

مدير دفتر شعبه 35 دادگاه حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى مشهد

رونوشت آگهى حصر وراثت
نظر به اينكه  آقاى /خانم مهناز  ســيد بر  داراى شناســنامه شــماره 2900به شــرح دادخواســت به كالســه 
940733 از  اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  محمد على سيد بر     
به شناســنامه 365در تاريخ 92/6/22 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:1-فاطمه  طاليى  ف رجبعلى  ش ش 23 ت ت 1335 همسر متوفى 2-طيبه سيد بر  ف محمد على  
ش ش 53135 ت ت 1352 فرزند متوفى  3- محســن  ســيد بر ف محمد على  ش ش 2129 ت ت 1356 فرزند 
متوفى 4- مهدى سيد بر ف محمد على  ش ش 5024 تت 1363 فرزند متوفى      5- مهناز  سيد بر ف محمد على  
ش ش 2900 ت ت 1360 فرزنــد متوفى 6- محبوبه  ســيد بر ف محمد علــى  ش ش 2244 ت ت 1359 فرزند 
متوفى    ا ينك  با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استاد ماده 362ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى 
نمايد  تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

دارد واالگواهى  صادر خواهد شد.م الف 2246تاريخ انتشار 94/10/7
رئيس  شورا- شعبه 171شوراى حل اختالف شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان /شــاكى  شــهاب جامى      دادخواســتى   بطرفيت   خوانده /متهم  جمشيد شاه  يوسفى    به خواسته  
مطالبه خســارت  تاخير تاديه  و مطالبه وجه چك   به مبلغ  163000000 ريال و مطالبه  خســارت دادرســى  تقديم  
دادگاه هاى عمومى  شهرســتان  شهرســتان مشــهد    نموده  كه جهت رسيدگى  به شعبه 48دادگاه  عمومى حقوقى  
مجتمع قضايى امام خمينى  شهرســتان مشــهد  واقع در استان خراســان رضوى – شهرستان مشهد  -ابتداى بلوار  
شــهيد مــدرس  ارجاع و بــه كالســه  9409987579800687ثبت گرديده   كه  وقت  رســيدگى آن 94/12/1   
ســاعت 09:30تعيين شده اســت  به علت  مجهول المكان  بودن  خوانده/متهم  و درخواست  خواهان /شاكى وبه 
تجويز  ماده 73 قانون  آيين  دادرســى  دادگاه هاى عمومى  و انقالب  در امور مدنى  و دســتور دادگاه     مراتب يك 
نوبت  در يكى از  جرايد   كثير االنتشار  آگهى مى شود  تا خوانده /متهم پس از  نشر آگهى  و اطالع از مفاد آن  به 
دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانى  كامل خود  نسخه دوم  دادخواست  و ضمائم  رادريافت  و در وقت مقرر فوق  

جهت رسيدگى حاضر گردد  .. م الف: 19714تاريخ انتشار:94/10/7
مديردفتر دادگاه  حقوقى شعبه  48 دادگاه  عمومى حقوقى  مجتمع قضايى  امام خمينى  شهرستان مشهد- حسن مرادنيا

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان /شاكى  على عباسى       دادخواستى   بطرفيت   خوانده /متهم  نصير  محمدى  مال سرايى به خواسته  
مطالبه وجه  3000000000 ريال   تقديم  دادگاه هاى عمومى  شهرســتان  شهرســتان مشــهد    نموده  كه جهت 
رسيدگى  به شعبه 48دادگاه  عمومى حقوقى  مجتمع قضايى امام خمينى  شهرستان مشهد  واقع در استان خراسان 
رضوى – شهرستان مشهد  -ابتداى بلوار  شهيد مدرس  ارجاع و به كالسه  9409987579800624ثبت گرديده   
كه  وقت  رسيدگى آن 94/11/29   ساعت 09:30تعيين شده است  به علت  مجهول المكان  بودن  خوانده/متهم  
و درخواست  خواهان /شاكى وبه تجويز  ماده 73 قانون  آيين  دادرسى  دادگاه هاى عمومى  و انقالب  در امور مدنى  
و دستور دادگاه     مراتب يك نوبت  در يكى از  جرايد   كثير االنتشار  آگهى مى شود  تا خوانده /متهم پس از  نشر 
آگهى  و اطالع از مفاد آن  به دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشــانى  كامل خود  نســخه دوم  دادخواســت  و ضمائم  

رادريافت  و در وقت مقرر فوق  جهت رسيدگى حاضر گردد  .. م الف: 19716تاريخ انتشار:94/10/7
مديردفتر دادگاه  حقوقى شعبه  48 دادگاه  عمومى حقوقى  مجتمع قضايى  امام خمينى  شهرستان مشهد- حسن مرادنيا

متن آگهى
بدينوسيله پيرو اگهى هاى قبلى  به آقاى  مهدى رضايى  حاجى آباد  فعال  مجهو اللمكان  ابالغ  ميشود  در مورد 
دادخواست  خانم امان  گل سالورى  فرزند يوسف  عليه شما بخواسته   ثبت واقعه ازدواج  بموجب دادنامه شماره 
9409975113301580 در پرونده كالسه  3/9408780 به الزام  خوانده  به ثبت واقعه  طالق  ازدواج  محكوم 
شده ايد  مراتب بدينوسيله  در روزنامه  درج  راى صادره  غيابى و از تاريخ درج  در روزنامه  در مهلت قانونى  قابل 

واخواهى  در اين دادگاه است  .م الف: 120140 تاريخ انتشار:94/10/7
مدير دفتر  شعبه 38 دادگاه عمومى  و حقوقى  مشهد -خواجه نصيرى

متن آگهى
پيرو آگهى هاى قبلى  به آقاى  - مجتبى  ملك احمدى 2- محمد جواد  خرد پيشــه  فعال  مجهول المكان  ابالغ 
ميشود  در مورد  دادخواست  سعيد كريم نژاد   رشتخوارى  بطرفيت شما  به خواسته مطالبه  وجه چك  بموجب حكم 
شــماره  9409977501700619 در پرونده كالســه 940393 به پرداخت  مبلغ پنجاه ميليون  ريال بابت  اصل 
خواسته  و مبلغ  دويست و پنجاه  هزار ريال  بابت ابطال تمبر  دادرسى و حق الوكاله  وكيل طبق  تعرفه  كانون وكال  و 
خسارت  تاخير تاديه  از تاريخ سر رسيد  چك 93/11/25 تا يوم االداء بر اساس  شاخص قيمت  ساالنه  بانك مركزى  
در حق خواهان   محكوم  شده ايد  مراتب بدينوسيله در  روزنامه  درج ميگردد راى صادره غيابى  و از تاريخ درج  در 

روزنامه ئ در مهلت قانونى  قابل واخواهى در اين شورا  ست .م الف: 120139 تاريخ انتشار: 94/10/7
دفتر  شعبه 17 شوراى حل اختالف  مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان  شــركت تعاونى  اعتبار ثامن االئمه  با مديريت عاملى  آقاى  محمد حســين  نظرى توكلى  دادخواستى   
بطرفيت   خوانده على محمد  باقرزاده  به خواسته  مطالبه وجه  چك و مطالبه  خسارت تاخير تاديه  و مطالبه خسارت  
دادرســى    تقديم  دادگاه هاى عمومى  شهرســتان  شهرستان مشهد    نموده  كه جهت رسيدگى  به شعبه 7دادگاه  
عمومى حقوقى  مجتمع قضايى امام خمينى  شهرســتان مشــهد  واقع در استان خراسان رضوى – شهرستان مشهد  
-ابتداى بلوار  شــهيد مدرس  ارجاع و به كالســه  9409987575700615ثبت گرديده   كه  وقت  رسيدگى آن 
1395/1/16   ساعت 10:30تعيين شده است  به علت  مجهول المكان  بودن  خوانده/  و درخواست  خواهان / 
وبه تجويز  ماده 73 قانون  آيين  دادرسى  دادگاه هاى عمومى  و انقالب  در امور مدنى  و دستور دادگاه     مراتب يك 
نوبت  در يكى از  جرايد   كثير االنتشار  آگهى مى شود  تا خوانده / پس از  نشر آگهى  و اطالع از مفاد آن  به دادگاه  
مراجعه  و ضمن اعالم نشــانى  كامل خود  نســخه دوم  دادخواست  و ضمائم  رادريافت  و در وقت مقرر فوق  جهت 

رسيدگى حاضر گردد  .. م الف: 120135تاريخ انتشار:94/10/7
مدير  شعبه 7دادگاه عمومى  حقوقى مشهد – محمديان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان  شركت تعاونى اعتبار  وحدت  به شماره ثبت  12068 دادخواستى   بطرفيت   خوانده محمد سيستانى   
به خواسته  مطالبه خسارت  دادرسى و مطالبه  خسارت تاخير تاديه  و مطالبه  وجه چك    تقديم  دادگاه هاى عمومى  
شهرستان  شهرستان مشهد    نموده  كه جهت رسيدگى  به شعبه 7دادگاه  عمومى حقوقى  مجتمع قضايى امام خمينى  
شهرســتان مشهد  واقع در اســتان خراسان رضوى – شهرستان مشــهد  -ابتداى بلوار  شهيد مدرس  ارجاع و به 
كالســه  9409987575700628ثبت گرديده   كه  وقت  رســيدگى آن 1395/1/22   ساعت 9:30تعيين شده 
است  به علت  مجهول المكان  بودن  خوانده/ متهم  و درخواست  خواهان / شاكى وبه تجويز  ماده 73 قانون  آيين  
دادرسى  دادگاه هاى عمومى  و انقالب  در امور مدنى  و دستور دادگاه     مراتب يك نوبت  در يكى از  جرايد   كثير 
االنتشــار  آگهى مى شــود  تا خوانده / متهم پس از  نشــر آگهى  و اطالع از مفاد آن  به دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم 
نشانى  كامل خود  نسخه دوم  دادخواست  و ضمائم  رادريافت  و در وقت مقرر فوق  جهت رسيدگى حاضر گردد  .. 

م الف: 120214تاريخ انتشار:94/10/7
مدير  شعبه 7دادگاه عمومى  حقوقى مشهد – محمديان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان  /شاكى  مديريت  امور شعب پست  بانك  مركزى  دادخواستى   بطرفيت   خواندگان  رضوان  غفرانى  
و جواد غفرانى   به خواســته  مطالبه  خســارت تاخير تاديه  و مطالبه خسارت  دادرسى و مطالبه  وجه بابت ..  تقديم  
دادگاه هاى عمومى  شهرستان  شهرستان مشهد    نموده  كه جهت رسيدگى  به شعبه 5دادگاه  عمومى حقوقى  مجتمع 
قضايى امام خمينى  شهرســتان مشــهد  واقع در استان خراســان رضوى – شهرستان مشهد  -ابتداى بلوار  شهيد 
مدرس  ارجاع و به كالسه  9409987575500736ثبت گرديده   كه  وقت  رسيدگى آن 1394/12/3   ساعت 
10:00تعيين شده است  به علت  مجهول المكان  بودن  خواندگان /  و درخواست  خواهان / شاكى وبه تجويز  ماده 
73 قانون  آيين  دادرسى  دادگاه هاى عمومى  و انقالب  در امور مدنى  و دستور دادگاه     مراتب يك نوبت  در يكى 
از  جرايد   كثير االنتشــار  آگهى مى شــود  تا خواندگان  پس از  نشــر آگهى  و اطالع از مفاد آن  به دادگاه  مراجعه  و 
ضمن اعالم نشــانى  كامل خود  نســخه دوم  دادخواســت  و ضمائم  رادريافت  و در وقت مقرر فوق  جهت رسيدگى 

حاضر گردد  .. م الف: 120123تاريخ انتشار:94/10/7
منشى شعبه  5 دادگاه  عمومى حقوقى  مجتمع  قضايى امام خمينى  شهرستان مشهد  - غالمعباس نژاد

متن آگهى
پيرو  اگهى هاى منتشــره در  جرايد بدينوســيله  به محكوم عليه  آقاى  ســيامك ميانجى  كه مجهول المكان  
ميباشد  ابالغ ميگردد چون وفق دادنامه  شماره  9309977577700283 صادره از شعبه  27 در پرونده  شماره  
27/930201 محكوم به پرداخت  100/000/000 ريال در حق  محكوم له  آقاى  مجتى  هاتف  و نيم عشر دولتى 
شــده ايد  ظرف  ده روز  از انتشــار  اين آگهى مهلت داريد  نســبت به اجراى  مفاد  اجرائيه اقدام  نماييد  در غير 
اينصورت  دايره اجراى احكام  طبق مقررات  نسبت به وصول مطالبات  با هزينه اجرايى  اقدام خواهد نمود.م الف: 

120098 تاريخ انتشار: 94/10/7
مدير دفتر شعبه  27 دادگاه عمومى  حقوقى  مجتمع قضايى امام خمينى  شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان  جعفر فتحانى    دادخواســتى   بطرفيت   خوانده حســين  قنبرى   به خواســته  مطالبه مطالبه خسارت  
تاخير تاديه  و مطالبه وجه چك  و مطالبه خســارت  دادرســى     تقديم  دادگاه هاى عمومى  شهرســتان  شهرســتان 
مشــهد    نموده  كه جهت رســيدگى  به شــعبه 36دادگاه  عمومى حقوقى  مجتمع قضايى امام خمينى  شهرســتان 
مشــهد  واقع در اســتان خراســان رضوى – شهرســتان مشــهد  -ابتداى بلوار  شــهيد مدرس  ارجاع و به كالسه  
9409987578600699ثبت گرديده   كه  وقت  رســيدگى آن 1395/1/23   ساعت 12:00تعيين شده است  
بــه علــت  مجهول المكان  بودن  خوانده/ متهم  و درخواســت  خواهان / شــاكى  وبه تجويز  مــاده 73 قانون  آيين  
دادرسى  دادگاه هاى عمومى  و انقالب  در امور مدنى  و دستور دادگاه     مراتب يك نوبت  در يكى از  جرايد   كثير 
االنتشار  آگهى مى شود  تا خوانده /  متهم پس از  نشر آگهى  و اطالع از مفاد آن  به دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم 
نشانى  كامل خود  نسخه دوم  دادخواست  و ضمائم  رادريافت  و در وقت مقرر فوق  جهت رسيدگى حاضر گردد  .. 

م الف: 120135تاريخ انتشار:94/10/7
منشى د ادگاه  حقوقى شعبه  36 دادگاه عمومى  حقوقى مجتمع  قضايى امام خمينى  شهرستان مشهد- مجتبى  مهران فر

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان  شركت تعاونى  اعتبار ثامن اائمه  با مديريت  عاملى آقاى محمد  حسين  نظرى توكلى      دادخواستى   
بطرفيت   خوانده صالح  فرشباف  اعظمى    به خواسته  مطالبه خسارت  دادرسى و مطالبه وجه چك  و مطالبه خسارت  
تاخير تاديه      تقديم  دادگاه هاى عمومى  شهرستان  شهرستان مشهد    نموده  كه جهت رسيدگى  به شعبه 36دادگاه  
عمومى حقوقى  مجتمع قضايى امام خمينى  شهرســتان مشــهد  واقع در استان خراسان رضوى – شهرستان مشهد  
-ابتداى بلوار  شــهيد مدرس  ارجاع و به كالســه  9409987578600655ثبت گرديده   كه  وقت  رسيدگى آن 
1395/1/23   ساعت 12:00تعيين شده است  به علت  مجهول المكان  بودن  خوانده/ متهم  و درخواست  خواهان 
/ شــاكى  وبه تجويز  ماده 73 قانون  آيين  دادرســى  دادگاه هاى عمومى  و انقالب  در امور مدنى  و دســتور دادگاه     
مراتب يك نوبت  در يكى از  جرايد   كثير االنتشار  آگهى مى شود  تا خوانده /  متهم پس از  نشر آگهى  و اطالع از 
مفاد آن  به دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانى  كامل خود  نسخه دوم  دادخواست  و ضمائم  رادريافت  و در وقت 

مقرر فوق  جهت رسيدگى حاضر گردد  .. م الف: 120135تاريخ انتشار:94/10/7
منشى د ادگاه  حقوقى شعبه  36 دادگاه عمومى  حقوقى مجتمع  قضايى امام خمينى  شهرستان مشهد- مجتبى  مهران فر

آگهى ابالغ  وقت رسيدگى
خواهان  بانك سينا  دادخواستى  به طرفيت  مسعود  احمدى اصل  به خواسته   خلع يد  تقديم  د ادگاه نموده  
كه به تاريخ  1393/09/11 به شــعبه  دهم دادگاه  حقوقى مشــهد  واقع در مجتمع  قضايى  امام خمينى  مشــهد  
ابتداى  بلوار مدرس  ارجاع و به شماره  بايگانى  10/930791 ثبت  و قت رسيدگى  جهت  اجراى قرار  و معاينه 
و تحقيق محلى  به تاريخ  1395/02/07 ســاعت 8/30 صبح تعيين  شــده اســت  به دليل  مجهول المكان  بودن  
خواندهو تقاضاى  خواهان  و دستور  رييس   دادگاه  و به تجويز  ماده 73 قانون آيين  دادرسى  مدنى  مراتب يك 
نوبت  در جرايد  كثير االنتشــار  آگهى ميشــود  تا خوانده  با مراجعه  به   دادگاه  ظرف يك ماه  از تاريخ  چاپ آگهى  
ضمن ارائه  آدرس كامل  خود نسبت به  اخذ نسخه ثانى  دادخواست و ضمائم آن  اقدام  و در وقت   رسيدگى  در 

جلسه  دادگاه شركت  نمايند.م الف: 120132 تاريخ انتشار: 94/10/7
مدير دفتر شعبه  دهم دادگاه  حقوقى مشهد

رونوشت آگهى حصر وراثت
نظر به اينكه  آقاى  محمد  مقدســى كالته  ميرزا رجب  داراى شناســنامه شماره 20م به شرح دادخواست به 
كالسه 230/940695 از  اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  مجيد 
مقدس     به شناسنامه 134در تاريخ 93/12/23 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:1-معصومه  على زاده  فرزند  غالمرضا  ش 13981 ت 1356 ص از مشهد  همسر متوفى 
2-  محمد مقدســى  كالته ميرزا  رجب  فرزند ابوالحســن  ش 20 م  ت  1328 ص از قوچان  پدر متوفى 3- مريم 
باغبــان  فرزنــد ســيد محمد ش 1329 ت 1331 ص از قوچان  مادر متوفى 4- نســيم مقــدس  فرزند مجيد  ش 
092381246 ت 1375ص از مشهد  فرزند متوفى 5- امير محمد  مقدس  فرزند  مجيد  ش 0925336645 ت 
1379 ص از مشهد  فرزند متوفى   ا ينك  با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استاد ماده 362ق امور 
حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد  تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واالگواهى  صادر خواهد شد.م الف 120102تاريخ انتشار 94/10/7
رئيس شورا- شعبه 230شوراى حل اختالف شهرستان مشهد

رونوشت آگهى حصر وراثت
نظــر بــه اينكه  آقاى حجى  على  خباز خير آباد  داراى شناســنامه شــماره 9به شــرح دادخواســت به كالســه 
243/940904 از  اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  يوسف خباز  
خير آبادى     به شناســنامه 662در تاريخ 1379/12/16 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- خير النساء زحمتى  خير آبادى  شماره شناسنامه 34 صادره از محوالت    نسبت  
به متوفى  همســر 2- حجى على  خباز  خير آباد  شــماره شناســنامه  9  صادره از مشــهد  نسبت به  متوفى  فرزند 
3- هادى خباز  خير آبادى  شــماره شناســنامه  62337 صادره از مشــهد  نســبت به متوفى  فرزند 4- كبرى  خباز 
خير آبادى  شــماره شناســنامه  203 صادره از مشهد  نســبت به متوفى  فرزند 5- خديجه  خباز خير آبادى  شماره  
شناسنامه 1448 صادره از مشهد  نسبت به متوفى  فرزند 6- حميده  خباز خير آبادى  شماره شناسنامه 53874 
صادرهاز مشهد  نسبت به متوفى  فرزند  متوفى ورثه ديگرى ندارد  ا ينك  با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را به اســتاد ماده 362ق امور حســبى يك نوبت آگهى مى نمايد  تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واالگواهى  صادر خواهد شــد.م الف 

20270تاريخ انتشار 94/10/7
قاضى شورا- شعبه 243شوراى حل اختالف شهرستان مشهد

رونوشت آگهى حصر وراثت
نظر به اينكه  آقاى مهدى تحققى  مير حســينى  داراى شناسنامه شماره 1106به شرح دادخواست به كالسه 
243/940843 از  اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  محمدتحققى 
مير حسينى     به شناسنامه 496در تاريخ 94/8/15 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به:1-طيبه عامل  كوشــك  شماره شناســنامه 8 تاريخ  تولد 1334 صادره  مشهد  نسبت  
همســر متوفى 2- مهدى تحققى  مير حســينى  شماره شناســنامه  1106 تاريخ تولد  1364 صادره مشهد  نسبت 
فرزند  متوفى  3-  محمد تحققى  شماره شناسنامه 1190 تاريخ تولد  1362 صادره مشهد  نسبت  فرزند متوفى 
4- جليل  تحققى  مير حســينى  شــماره شناســنامه 8993 تاريخ  تولد  1351 صادره مشهد  نسبت  فرزند متوفى 
5- مليحه  تحققى مير حســينى  شــماره شناســنامه  1454 تاريخ تولد  1357 صادره مشهد  نسبت فرزند متوفى 
6- فهيمه  تحققى مير حسينى  شماره  شناسنامه 134 تاريخ تولد 1350 صادره مشهد  نسبت  فرزند متوفى  متوفى 
ورثه ديگرى ندارد  ا ينك  با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را به استاد ماده 362ق امور حسبى يك 
نوبت آگهى مى نمايد  تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم دارد واالگواهى  صادر خواهد شد.م الف 20269تاريخ انتشار 94/10/7
قاضى شورا- شعبه 243شوراى حل اختالف شهرستان مشهد

رونوشت آگهى حصر وراثت
نظر به اينكه  آقاى محمد رضا  خائف  آبكنار  داراى شناســنامه شــماره 5796به شــرح دادخواست به كالسه 
940889 از  اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  على خائف  آبكنار     
به شناسنامه 899در تاريخ 1393/12/5 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصــر اســت به:1-قلم قاش جعفرى  ارســون  ش ش 4/1345 ص  خلخال  همســر متوفــى 2- مريم  ش ش 
0920576123/1368 3- محمــد رضا  ش ش 5796/1364 ص مشــهد  4- معصومه  ش ش 8078/1366  
ص مشهد  شهرت همگى  خائف  آبكنار  و فرزندان متوفى    ا ينك  با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
به استاد ماده 362ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد  تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد 
او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واالگواهى  صادر خواهد شد.م الف 20267تاريخ 

انتشار 94/10/72
قاضى شورا- شعبه 89شوراى حل اختالف شهرستان مشهد

رونوشت آگهى حصر وراثت
نظر به اينكه  آقاى فيروز  علمى  داراى شناســنامه شــماره 324به شرح دادخواست به كالسه 90/789/94 
از  اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان  پوران آموزگار  نوخندان      
بــه شناســنامه 279در تاريــخ 1393/5/11 در اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته و ورثــه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به:1-جمال پور شــهابى  ش ش 1316/48 ص درگز  مادر متوفى 2- فيروز  علمى ش ش 
1336/324 ص درگز  همســر متوفى  3- پانيذ  علمى  ش ش 1376/0770209661 ص درگز  فرزند متوفى  
مرحوم ورثه ديگرى ندارد  ا ينك  با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استاد ماده 362ق امور حسبى 
يك نوبت آگهى مى نمايد  تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك 

ماه به شورا تقديم دارد واالگواهى  صادر خواهد شد.م الف 20266تاريخ انتشار 94/10/7
رئيس  شورا- شعبه 90شوراى حل اختالف شهرستان مشهد

متن آگهى
پيرو  اگهى هاى منتشــره در  جرايد بدينوســيله  به محكوم عليه  آقاى  مرتضى  ســعادتى مقدم    كه مجهول 
المكان  ميباشد  ابالغ ميگردد چون وفق دادنامه  شماره  9409977501400400 صادره از شعبه  14در پرونده  
شــماره  9409987501400276  محكوم به پرداخت  مبلغ  ســى ميليون  ريال بابت   اصل خواســته  2- مبلغ  
يكصدو نود و پنج  هزار ريال  بابت هزينه  دادرسى 3- مبلغ  سيصدو  شصت  هزار ريال  بابت هزينه  درج آگهى 
4- خسارت  تاخير از تاريخ  سر رسيد  چك 94/4/25 تا يوم االداء بر اساس  شاخص  قيمت ساالنه  بانك مركزى  
در حق  محكوم له آقاى  على اكبر  پيونديان  شــعر باف و  نيم عشــر دولتى شــده ايد  ظرف  ده روز  از انتشــار  اين 
آگهى مهلت داريد  نسبت به اجراى  مفاد  اجرائيه اقدام  نماييد  در غير اينصورت  دايره اجراى احكام  طبق مقررات  

نسبت به وصول مطالبات  با هزينه اجرايى  اقدام خواهد نمود.م الف: 120138تاريخ انتشار: 94/10/7
مسئول  دفتر شعبه  14 شوراى حل اختالف  مجتمع  شماره  يك شهرستان  مشهد – طاهره نصر آبادى

متن آگهى
پيرو  اگهى هاى منتشــره در  جرايد بدينوســيله  به محكوم عليه  آقاى  حســن قبادى پور كه مجهول المكان  
ميباشد  ابالغ ميگردد چون وفق دادنامه  شماره  9409977503300678صادره از شعبه  150در پرونده  شماره  
940374  محكوم به پرداخت  مبلغ  50000000 ريال بابت  اصل خواسته   و مبلغ 550000 ريال بابت  هزينه 
دادرســى  و حق الوكاله وكيل  طبق تعرفه  و پرداخت  خســارت تاخير تاديه  از تاريخ تقديم  دادخواست  94/5/7 
لغايت  يوم الوصول در حق محكوم له  آقاى محسن محبى  تبار  و نيم عشر دولتى شده ايد  ظرف  ده روز  از انتشار  
اين آگهى مهلت داريد  نســبت به اجراى  مفاد  اجرائيه اقدام  نماييد  در غير اينصورت  دايره اجراى احكام  طبق 
مقررات  نسبت به وصول مطالبات  با هزينه اجرايى  اقدام خواهد نمود.م الف: 120116تاريخ انتشار: 94/10/7
منشى شعبه  150 شوراى حل اختالف  مجتمع  شماره  سه شهرستان مشهد  انسيه شاكرى

آگهى ابالغ  نظريه كارشناسى
بدينوســيله در  اجراى دســتور  مواد 73 و 260 قانون ائين دادرســى  دادگاههاى  عمومى  و انقالب در امور 
مدنــى  و پيــرو آگهــى  قبلى  برات  محمودى  به فعال  مجهو ل المكان  ابالغ ميشــود  كه در خصوص  پرونده شــماره  
29/930093 موضوع دعوى  اداره كل  راه و شهرسازى  استان خراسان رضوى  به طرفيت شما  نظريه كارشناسى  
واصل شده است  ميتوانيد  ظرف  هفت  روز پس از انتشار  اين آگهى  با مراجعه   به دفتر دادگاه   و اعالم  نشانى  
اقامتــگاه  خود نظريه  كارشــناس را  مالحظه  و چنانچه  مطلبــى داريد  نفيا  يا اثباتا  به طور كتبى  اظهار نمائيد  پس 
از انقضاى  اين مهلت  و در صورت  آماده بودن  راى  مقتضى  صادر خواهد شــد  .م الف: 20253 تاريخ انتشــار: 

94/10/7
مدير دفتر شعبه  29 دادگاه حقوقى  مجتمع امام خمينى  مشهد

دادنامه
پرونده كالسه 9409987580600382 شعبه 56 دادگاه عمومى  حقوقى  مجتمع  قضايى  امام خمينى  شهر 
مشهد  تصميم نهايى  شماره  9409977580600749  خواهان  آقاى  محمد سعيد  حسين زاده  بحرينى  فرزند 
محمد جعفر  با وكالت  آقاى حميد  ايزدى  نياز آبادى  خوانده  آقاى مجيد  بابايى  فرزند محمد  مجهول المكان   خواسته 
ها:1- مطالبه خسارت  دادرسى 2- مطالبه وجه چك 3- مطالبه خسارت  تاخير تاديه   راى دادگاه : در خصوص دعوى 
آقاى  محمد  ســعيد  حســين زاده  بحرينى  فرزند محمد  جعفر  با وكالت آقاى  حميد ايزدى  نياز آبادى  به طرفيت  
آقاى  مجيد بابايى  فرزند محمد  به خواسته   مبلغ يكصدو  پانزده ميليون  ريال موضوع  فقره چك  مستند  دعوى به  
شماره  10866514   92/4/9 عهده بانك  پارسيان  با احتساب  خسارات  تاخير تاديه  و دادرسيب  به شرح متن  
دادخواست   تسليمى  نظر به اينكه  صدور و وجود اصل   چك ها  در يد  خواهان  داللت  بر اشتغال  ذمه خوانده  به  
ميزان  وجه مندرج  در متن آنها  در مقابل  خواهان   به عنوان  دارنده  را دارد  و با توجه  به اينكه خوانده  با ابالغ  
قانونى  اخطاريه  در جلسه دادگاه  حاضر نشده  و دفاعى  نكرده  و مستندا مرقوم  از هرگونه  تعرض  مصون  مانده  و 
به اصالت  آنها خدشه اى  وارد نشده و در  مقابل دعوى مطروحه  نيز  دفاع  موثرى  معمول  نشده  و ايراد  و تكذيب  
موجهى  به عمل  نيامده است  و  دليلى  دائر بر  پرداخت  وجه چك  مورد دعوى  و تحصيزل  برائت ذمه  و يا امانى  
بودن آن  از ســوى  خوانده ابراز  نگرديده لذا دادگاه  دعوى  را  محمول  بر صحت تشــخيص  و  با احراز  مديونيت  
خوانده  و اســتحصاب  بقاء  دين مســتندا  به مواد 310  قانون تجارت  و  198 و 59و 522 قانون ائين  دادرســى  
دادگاههاى  عمومى  انقالب در  امور مدنى  و تبصره الحاقى  به ماده 2 قانون صدور  چك مصوب 1376/3/10 مجمع 
تشخيص مصلحت نظام و قانون استفساريه  تبصره مذكور  مصوب مجمع  مزبور  مورخ  1377/9/21 نامبرده را  به  
پرداخت مبلغ   يكصدو پانزده  ميليون  ريال بابت  اصل خواسته  و مبلغ  سه ميليون  و پانصد  و پنجاه  هزار ريال  
هزينه دادرسى  و حق الوكاله  وكيل برابر  تعرفه در  مرحله بدوى  و نيز  خسارت تاخير تاديه  بر مبناى  نرخ  تورم  از 
تاريخ چك  تا زمان وصول  ان كه  توسط واحد  اجراى احكام  از بانك  مركزى  جمهورى اسالمى ايران  استعالم ميشود  
در حق خواهان  محكوم  مينمايد  راى صادره غيابى  و ظرف بيست رو  پس از  ابالغ  قابل واخواهى  در همين  دادگاه 

ميباشد  .م الف: 19717 تاريخ انتشار: 94/10/7
منشى دادگاه  حقوقى شعبه  56 دادگاه عمومى حقوقى  مجتمع  قضايى امام خمينى  شهرستان مشهد

دادنامه
پرونده كالســه  9409987580600474 شــعبه  56 دادگاه عمومى  حقوقى مجتمع  قضايى   امام خمينى 
شهر مشهد  تصميم  نهايى  شماره   خواهان  : شركت ماشين سازى  فاروى زمان  به مديريت كبرى  مهدى آبادى  با 
وكالت  آقاى  غالمحســين  ســليمانى  خواندگان: 1- آقاى مهدى  زنگنه  ثانى  نياز آبادى  فرزند حسينعلى  به نشانى 
مجهو اللمكان  2- آقاى ياســر  منصورى  زاده  رودى  ف رزند  محمد رضا  خواســته ها:1- اســترداد  مال (منقول ) 
2-  تاييد  انفساخ  قرارداد 3- مطالبه اجرت المثل  اموال 4-  مطالبه خسارت  دادرسى  راى دادگاه:  در خصوص 
دعوى  آقاى شركت فاروب زمان  با مديريت  خانم كبرى  مهدى آبادى  با وكالت  آقاى  غالمحسين  سليمانى  به طرفيت  
آقايان:1- مهدى زنگنه  ثانى  نياز آادى 2- ياســر   منصورى  زاده رودى  به خواســته  تاييد انفســاخ  يك دســتگاه   
لودر  شماره  شاسى 956003668 و الزام  خواندگان  به استرداد  لودر  ياد شده   به اين  به اين  شرح  كه وكيل 
خواهان مدعى  است  برابر  قرارداد  شماره  90/0988-90/8/4 يك  دستگاه لودر  با مشخصات  فوق الذكر  به 
خواندگان  واگذار شده  و خواندگان  متعهد   شده اند  اقساط  آن را در موعد مقرر  پرداخت  نمايند  قرارداد قيد 
شــده  در صورت  عدم پرداخت  وجه چك ها  معامله  فســخ  باشــد  حال با عنايت  به برگشت  تعدادى از  چك هاى  
معامله  خواهان   با ارســال  اظهار نامه  مبادرت  به  فســخ قرارداد  نموده اســت  به شــرح  خواسته  تقاضاى  اعالم  
فسخ قرارداد و الزام  خوانده  را به استرداد  لودر  دارند  دادگاه  با عنايت  به مستندات  ابرازى  خواهان  (تصوير  
مصدق  قرارداد  و چك هاى  برگشت  شده   و اظهار  نامه ارسالى  براى خواندگان )و اينكه  خوانده رديف  اول با ابالغ  
قانوين  اخطاريه  در دادگاه حاضر  نشده و دفاعى  نكرده و خوانده  ديگر نيز  دفاع موثرى  نداشته  دعوى مطروحه  
محمول  بر صحت تشــخيص  د ادگاه مســتندا  به ماده 10و 240 و 239 قانون مدنى  حكم تاييد  انقســاخ  معامله  
موضوع قرارداد   فوق الذكر  و محكوميت  خواندگان  به استرداد  لودر  به خواهان  صادر  و اعالم  ميشود  پرونده  
در  خصوص خســارات دادرســى  و الزام  به پرداخت اجرت المثل  مفتوح است   اين راى  نسبت  به خوانده  رديف  
اول غيابى  و ظرف بيســت روز  پس از ابالغ  قابل واخواهى  در همين دادگاه  ميباشــد  و نســبت  به خوانده  ديگر 
حضورى  و ظرف بيست  روز  قابل تجديد  نظر خواهى  در دادگاههاى  تجديد نظر  استان خراسان  رضوى  ميباشد  

.م الف: 19715 تاريخ انتشار:  94/10/7
منشى دادگاه حقوقى  شعبه  56 دادگاه  عمومى حقوقى  مجتمع قضايى  امام خمينى  شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان عبدالرضا كاملى دادخواســتى به طرفيت خوانده احمد رشيدى به خواسته اعسار از پرداخت محكوم 
به تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان مشهد نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 8دادگاه عمومى حقوقى 
مجتمع قضايى امام خمينى شهرستان مشهد واقع در استان خراسان رضوى-شهرستان مشهد- ابتداى بلوارشهيد 
مدرس ارجاع وبه كالســه 9409987575800611 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/11/10 و ساعت 
11تعيين شده است.به علت مجهول المكان خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73قانون آيين دادرسى 
دادگاه هاى عمومى انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشــار آگهى 
مى شــود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه 
دوم دادخواســت و ضمائــم رادريافــت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى حاضر گردد. م الــف120063 تاريخ 

انتشار1394/10/7
مدير شعبه 8دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى شهرستان مشهد-باقرى

آگهى ابالغ  نظريه كارشناس
پيرو  آگهى هاى  منتشره قبلى  بدين وسيله  به آقاى  محمد رضا  محمودى  خوانده  پرونده كالسه  33/930525 
اگهى  ابالغ ميشود  نظريه كارشناس  منتخب وصول شده  و در پرونده  موجود است  لذا جهت دريافت  آن الزم است  
ظرف يك هفته  از تاريخ درج  آگهى  در  شعبه  33   دادگاه عمومى  مجتمع امام خمينى  مشهد حاضر  و ضمن اعالم 
ادرس كامل  خود نسخه ثانى   نظريه  كارشناس  را دريافت  و اگر اعتراضى  داريد  اعالم نمائيد  در غير اينصورت و 

پس از  طى مدت  قانونى  ساير اقدامات  بعمل  خواهد آمد  .م الف: 19726 تاريخ انتشار: 94/10/7
مدير دفتر  شعبه  33 دادگاه  عمومى  مجتمع  امام خمينى مشهد  -سريرى

دادنامه
خواهان/شــاكى ميالد دهقان دادخواســتى به طرفيت خوانده/متهم  فرهاد حســين زاده به خواسته مطالبه 
خســارت دادرسى ومطالبه خســارت تاخير تاديه ومطالبه وجه چك تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان 
مشهد نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 5دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى شهرستان مشهد واقع در 
استان خراسان رضوى-شهرستان مشهد- ابتداى بلوارشهيد مدرس ارجاع وبه كالسه 9409987575500698 
ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/11/28 و ساعت 10تعيين شده است.به علت مجهول المكان خوانده/
متهم و درخواست خواهان/شاكى و به تجويز ماده 73قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم رادريافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف120088 تاريخ انتشار1394/10/7
 منشــى شــعبه 5دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى شهرستان مشهد-غالمعباس
نژاد

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست وضمائم
خواهــان مهدى دانش خواه دادخواســتى به طرفيت رمضان عليزاده به خواســته مطالبــه وجه تقديم دادگاه 
عمومى نموده كه جهت رســيدگى به شعبه 33ارجاع گرديده وبه شماره بايگانى 940750ثبت ووقت رسيدگى آن 
2/12/94 براى ساعت  8صبح تعيين شده.به علت مجهول المكان خوانده و درخواست خواهان ودستور دادگاه به 
تجويز ماده 73قانون دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى شود تا خوانده ازتاريخ 
نشــر آگهى ظرف يك ماه به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم 
رادريافت و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغى به وسيله آگهى الزم باشد فقط 

يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.م الف19292 تاريخ انتشار1394/10/7
منشى دفتر شعبه 33مجتمع قضايى امام خمينى مشهد-عليرضا احمدى

متن آگهى
خواهان بانك رفاه كارگران  بطرفيت خواندگان 1-زهره معينى مهر2-محمدحسين سليمانى به خواسته مطالبه 
وجه تقديم دادگاه هاى عمومى مشهد نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 47 دادگاه حقوقى ارجاع گرديده وبه شماره 
بايگانى 47/940492ثبت ووقت رسيدگى آن براى روز 1394/12/2ساعت  11صبح تعيين شده است .به علت 
مجهول المكان خوانده و به درخواست خواهان ودستور دادگاه به تجويز ماده 73ق.آ.د.م مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثير االنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده ازتاريخ نشــرآخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتردادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادريافت و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور 
بهم رســاند چنانچه بعدا ابالغى به وســيله آگهى الزم باشد فقط يك نوبت منتشــر و مدت آن ده روز خواهد بود.م 

الف120086 تاريخ انتشار1394/10/7
منشى شعبه 47دادگاه حقوقى مشهد

متن آگهى
خواهــان آقــاى مرتضى حســينى بهارانچى بطرفيت خوانــده محمد پهلوان  به خواســته مطالبــه وجه تقديم 
دادگاه عمومــى مشــهد نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 47دادگاه حقوقــى ارجاع گرديده وبه شــماره بايگانى 
47/930467ثبت ووقت رســيدگى آن براى روز1394/12/29 ســاعت 9/30صبح تعيين شــده است.به علت 
مجهول المكان بودن خوانده وبه درخواست خواهان ودستور دادگاه به تجويز ماده 73ق.آ.د.م مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى شود تا خوانده ازتاريخ نشرآخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتردادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادريافت و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور 
بهم رســاند چنانچه بعدا ابالغى به وســيله آگهى الزم باشد فقط يك نوبت منتشــر و مدت آن ده روز خواهد بود.م 

الف120087 تاريخ انتشار1394/10/7
منشى شعبه 47دادگاه حقوقى مشهد

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست وضمائم
خواهان سيد محمدرضا اكبرزاده حسينى دادخواستى بطرفيت حسين وهاب رجايى بخواسته مطالبه وجه تقديم 
دادگاه عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 33ارجاع گرديده وبه شماره بايگانى 940431ثبت ووقت رسيدگى 
20/12/94 براى ساعت  11صبح تعيين شده.به علت مجهول المكان خوانده به درخواست خواهان ودستور دادگاه 
به تجويز ماده 73قانون دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرائد كثير االنتشــار آگهى مى شود تا خوانده 
ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و 
ضمائم رادريافت و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغى به وسيله آگهى الزم باشد 

فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.م الف120077 تاريخ انتشار1394/10/7
منشى دفتر شعبه 33مجتمع قضايى امام خمينى مشهد-عليرضا احمدى

متن آگهى
خواهان/شــاكى شــركت تعاونى اعتبار ثامن االئمه بامديريت آقاى محمدحســين نظرى توكلى دادخواستى به 
طرفيت خوانده /متهم الهام جديد ساز به خواسته مطالبه وجه چك ومطالبه خسارت دادرسى ومطالبه خسارت تاخير 
تاديه تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان شهرستان مشــهدنموده كه جهت رسيدگى به شعبه 50دادگاه عمومى 
حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى شهرستان مشهدواقع دراستان خراسان رضوى –شهرستان مشهد-ابتداى بلوار 
شــهيد مدرس ارجاع وبه كالســه 9409987580000660 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1395/01/24 
وساعت 11:30 تعيين شده است.به علت مجهول المكان بودن خوانده/متهم ودرخواست خواهان /شاكى وبه تجويز 
ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب درامور مدنى ودستوردادگاه مراتب يك نوبت دريكى از 
جرايد كثيراالنتشارآگهى مى شود تا خوانده/متهم پس ازنشر آگهى واطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم 
نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت وضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م 

الف:120082 تاريخ انتشار:94/10/7 
مديردفتر شعبه 50 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى شهرستان مشهد-اسماعيل كاشكى


