
نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور
آگهی 8

شنبه 20 آبان 1396 سال سیزدهم ـ شماره 3227 

پیرو آگهی های قبلی به خس��رو امرغان فعال مجهول المکان ابالغ میش��ود در 
مورد دادخواست غالمرضا فرهمی بطرفیت شما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم 
شماره  9609977503401339   در پرونده کالسه 960778   ضمن صدور حکم 
ب��ه محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 106640000 ريال بابت اصل خواس��ته و 
پرداخت مبلغ 2790000 ريال بابت هزينه دادرسی و روزنامه و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه در حق خواهان محکوم شده ايد . مراتب بدين وسیله در روزنامه درج 
م��ی گردد رای ص��ادره غیابی و از تاريخ درج در روزنام��ه در مهلت قانونی قابل 

واخواهی در اين شورا است.  
مسئول دفتر شعبه 154 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه  مشهد   42827

پیرو آگهی های قبلی به علیرضا ش��مس آبادی فعال مجهول المکان 
ابالغ میشود در مورد درخواست اشرف غالم زاده بطرفیت شما بخواسته 
مطالبه وجه چک  بموجب حکم شماره  9609977503800795   در 
پرونده کالسه 164/960463   حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 100/000/000 ريال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 2/520/000 
ري��ال بابت هزين��ه دادرس��ی و 450/000 ريال باب��ت درج آگهی و 
خس��ارت تاخیر تاديه از تاريخ سررس��ید چک 96/6/8 الی يوم االدا 
که بر مبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی در اجرای احکام محاسبه 
خواهد ش��د در حق خواهان محکوم ش��ده ايد . مراتب بدين وسیله در 
روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاريخ درج در روزنامه 

در مهلت قانونی قابل واخواهی در اين شورا است.  
شعبه 164 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه  مشهد   42836 

پیرو آگهی های منتش��ره در جرايد بدين وس��یله به محک��وم علیه مهرداد 
ريحانی که مجهول المکان می باش��د ابالغ میگردد چون وفق دادنامه ش��ماره 
9609977504100171 صادره از ش��عبه 169 در پرونده ش��ماره 960172 
محکوم به پرداخت مبلغ جمعا 180000000 ريال بابت دو فقره چک به شماره 
های 1595/21152951 مورخه 96/1/22 و چک شماره 3449/361745 
مورخ��ه 96/2/6 و مبلغ 544000 ريال بابت هزينه تمبر و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و خس��ارت تاخیر تاديه از تاريخ صدور چک ها لغايت وصول آن 
در اجرای احکام و هزينه دادرس��ی به مبلغ 1/300/000 ريال و هزينه درج 
آگهی به مبلغ 450000 ريال در حق محکوم له سلمان اصلی فرگی و نیم عشر 
دولتی شده ايد . ظرف ده روز از انتشار اين آگهی مهلت داريد نسبت به اجرای 
مفاد اجرائیه اق��دام نمايید در غیر اينصورت دايره اجرای احکام طبق مقررات 

نسبت به وصول مطالبات با هزينه اجرايی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه 164  شورای حل اختالف مجتمع شماره سه 
مشهد    42822 چ

محکوم له : محمد جمال خو
محکوم علیه : سید رضا میر رضوی

ابالغ اجرائیه . پیرو آگهی های منتش��ره در جرايد بدينوس��یله به س��ید رضا میر رضوی که 
مجهول المکان می باش��د ابالغ میش��ود طبق اجرائیه صادره از مجتمع 3 در پرونده کالس��ه 
960011  ب��ه موجب دادنامه ش��ماره 9609977504100208 مورخ 96/3/10 صادره از 
ش��عبه 169   محک��وم علی��ه محکوم به پرداخ��ت  618/000 تومان بابت اصل خواس��ته و 
مبلغ 470/000 ريال بابت هزينه دادرس��ی و پرداخت خس��ارت تاخیر تاديه از تاريخ تقديم 
دادخواست 95/12/28 لغايت يوم الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم در حق محکوم له 
محمد جمال خو می باش��د   . پرداخت نیم عش��ر حق اجرا و نیز هزينه های اجرائی بر عهده 
محکوم علیه می باشد بديهی است با توجه به غیابی بودن حکم  اجرای حکم غیابی منوط به 
معرفی ضامن معتبر يا اخذ تامین متناسب از محکوم له يا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه 
می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره يک نوبت در اجرای ماده 73 ق.ا.د.م و ماده 9 قانون اجرای 
احکام مدنی در يکی از جرايد کثیراالنتشار درج میگردد تا. ظرف ده روز پس از انتشار آگهی 
نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اينصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات 

نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزينه اجرايی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 169  شورای حل اختالف مجتمع شماره سه  مشهد    42828   

پیرو آگهی های قبلی به حسن صابری فعال مجهول المکان ابالغ میشود 
در مورد درخواست ذبیح اله صفری با وکالت جواد بشکنی بطرفیت شما 
بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره  9609977503800792 
در پرونده کالسه 164/960485   حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 70/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/880/000 ريال 
بابت هزينه دادرس��ی و 450/000 ري��ال بابت درج آگهی و حق الوکاله 
وکیل طب��ق تعرفه کانون وکال در مرحله بدوی و خس��ارت تاخیر تاديه 
از تاري��خ سررس��ید چک 96/5/1 الی يوم االدا ک��ه بر مبنای نرخ تورم 
ش��اخص بانک مرکزی در اجرای احکام محاس��به خواهد ش��د در حق 
خواهان محکوم شده ايد . مراتب بدين وسیله در روزنامه درج می گردد 
رای ص��ادره غیاب��ی و از تاريخ درج در روزنام��ه در مهلت قانونی قابل 

واخواهی در اين شورا است.  
شعبه 164 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه  مشهد   42832

پی��رو آگه��ی ه��ای قبلی ب��ه س��ید مصطفی خ��ادم فع��ال مجهول 
الم��کان ابالغ میش��ود در مورد درخواس��ت علی اکبر تق��ی پور بقمچ 
بطرفی��ت ش��ما بخواس��ته مطالبه وجه چ��ک  بموجب حکم ش��ماره  
9609977503800779   در پرونده کالس��ه 164/960391   حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000 ريال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 720/000 ريال بابت هزينه دادرسی و درج در جرايد 
و خسارت تاخیر تاديه از تاريخ سررسید چک 95/8/25 الی يوم االدا 
که بر مبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی در اجرای احکام محاسبه 
خواهد ش��د در حق خواهان محکوم ش��ده ايد . مراتب بدين وسیله در 
روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاريخ درج در روزنامه 

در مهلت قانونی قابل واخواهی در اين شورا است.  
شعبه 164 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه  مشهد   42837 

پیرو آگهی های قبلی به خوانده رديف دوم پرونده پريسا اعتماد سجادی 
فرزند احمد فعال مجهول المکان ابالغ میشود در مورد درخواست نجمه مقنی 
عمروئی فرزند اس��داله بطرفیت ش��ما بخواس��ته الزام به تنظیم س��ند بموجب 
حکم شماره  9609977503100759 مورخ 96/7/17   در پرونده کالسه 
9609987503100385   حک��م بر الزام خوانده رديف دوم پريس��ا اعتماد 
س��جادی فرزند اخمد به حضور در دفترخانه اس��ناد رس��می و تنظیم س��ند 
خودرو موضوع خواس��ته يک دس��تگاه خ��ودرو دوو ماتیز اس ئی مدل 81 
به ش��ماره انتظام��ی 537 ج 84 ايران 42 بنام خواه��ان و همچنین حکم بر 
محکومی��ت خوانده به پرداخت مبلغ 147000 ريال بابت هزينه دادرس��ی و 
ح��ق الدرج آگهی روزنامه ابطال تمبر و درج آگهی روزنامه در حق خواهان 
محکوم شده ايد . مراتب بدين وسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره 
غیاب��ی و از تاريخ درج در روزنام��ه در مهلت قانونی قابل واخواهی در اين 

ش��ورا اس��ت.  
مسئول دفتر شعبه 145 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه  مشهد   42829

ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
به مصطفی نخعی زاده فرزند حسین

خواهان غالمرضا سیدی  دادخواستی بطرفیت خوانده مصطفی نخعی زاده به 
خواسته مطالبه وجه  مطرح که به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609987503800547  ش��عبه  164 شورای حل اختالف مجتمع شماره 
سه شهرستان مشهد ثبت  و وقت رسیدگی مورخ 1396/9/30 ساعت 8:30 
تعیین که حس��ب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون ايین دادرس��ی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک 
نوبت در يکی از جرايد کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يک ماه 
پس از تاريخ انتشار  آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 164 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه  مشهد            

 42833

محکوم له : سید اکبر نورانی اوجاکی
محکوم علیه : علی خدادادی – سید ياسر قربان پور

ابالغ اجرائیه . پیرو آگهی های منتش��ره در جرايد بدينوس��یله به علی خدادادی – سید ياسر 
قرب��ان پ��ور که مجهول المکان می باش��د ابالغ میش��ود طبق اجرائیه صادره از ش��عبه 154 
در پرون��ده کالس��ه 940698  به موجب دادنام��ه ش��ماره 9409977503401008 مورخ 
94/10/15 صادره از ش��عبه 154   محکوم علیه محکوم به پرداخت  مبلغ 41/000/000 
ريال بابت اصل خواس��ته و نیز پرداخت خسارت تاخیر تاديه مبلغ مذکور از تاريخ سررسید 
لغايت زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ 585/000 ريال بابت خس��ارات ناش��ی از هزينه 
دادرسی در حق محکوم له می باشد   . پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزينه های اجرائی 
بر عهده محکوم علیه می باشد بديهی است با توجه به غیابی بودن حکم  اجرای حکم غیابی 
من��وط به معرف��ی ضامن معتبر يا اخذ تامین متناس��ب از محکوم له يا اب��الغ واقعی اجرائیه 
ب��ه محکوم علیه می باش��د لذا مفاد اجرائیه صادره يک نوبت در اج��رای ماده 73 ق.ا.د.م و 
م��اده 9 قانون اجرای احکام مدنی در يکی از جرايد کثیراالنتش��ار درج میگردد تا. ظرف ده 
روز پس از انتش��ار آگهی نس��بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اينصورت واحد 
اج��رای احکام طبق مقررات نس��بت به اجرای مدلول اجرائیه و وص��ول هزينه اجرايی اقدام 

خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 154  شورای حل اختالف مجتمع شماره سه  مشهد    42825 

ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
به علی عالیمقام و میالد سلیمانی فرزند حسین

خواه��ان علی اصغر میرزا خانی دادخواس��تی بطرفیت خوانده علی عالیمقام 
و میالد س��لیمانی به خواس��ته تنظیم س��ند رس��می خودرو  مطرح که به اين 
ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده کالس��ه 9609987503401220  شعبه  
154 ش��ورای حل اختالف مجتمع ش��ماره سه شهرستان مشهد ثبت  و وقت 
رس��یدگی مورخ 1396/09/27 س��اعت 15:30 تعیین که حس��ب دس��تور 
دادگاه طب��ق موضوع ماده 73 قانون ايین دادرس��ی مدن��ی به علت مجهول 
الم��کان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب ي��ک نوبت در يکی از 
جرايد کثیراالنتش��ار آگهی می گردد ت��ا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ 
انتش��ار  آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی 

در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 154 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه  مشهد         42824

ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به محسن چاچی
خواهان عباس��علی ندايی دادخواس��تی بطرفیت خوانده محس��ن چاچی به 
خواس��ته ال��زام خوانده به انتقال و تنظیم س��ند و اثبات وق��وع عقد بیع يک 
دس��تگاه موتور س��یکلت  مطرح که به اين ش��عبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالس��ه 9609987503100755  شعبه  145 شورای حل اختالف مجتمع 
ش��ماره سه شهرستان مش��هد ثبت  و وقت رس��یدگی مورخ 1396/10/3 
س��اعت 8:30 تعیین که حسب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
ايی��ن دادرس��ی مدنی به علت مجه��ول المکان بودن خوانده و درخواس��ت 
خواهان مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثیراالنتش��ار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتش��ار  آگهی به دفتر شعبه 145 شورا 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در شورا حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 145 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه  مشهد            

42830

خواهان/ش��اکی  هومن س��لیم پور   دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم 
س��عید اکبرپور به خواس��ته مطالبه وجه چک و تامین خواسته   تقديم دادگاه 
های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 150 شورای 
حل اختالف مجتمع ش��ماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد- بلوار شهید 
قرن��ی- نبش قرن��ی 28 ارجاع و به کالس��ه 960757 ثبت گرديده که وقت 
رس��یدگی آن 96/9/30 و س��اعت 10  تعیین شده اس��ت. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/متهم و درخواس��ت خواهان/شاکی و به تجويز ماده 73 
قانون آيین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور 
دادگاه مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا 
خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 150 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد       

 42834

محکوم له : سید اکبر نورانی اوجاکی
محکوم علیه : ناصر علیرضائی

ابالغ اجرائیه . پیرو آگهی های منتش��ره در جرايد بدينوس��یله به ناصر علیرضائی که مجهول 
المکان می باش��د ابالغ میش��ود طبق اجرائیه صادره 961042750340091 از ش��عبه 154 
در پرون��ده کالس��ه 940736  به موجب دادنام��ه ش��ماره 9409977503401007 مورخ 
94/1/15 صادره از شعبه 154   محکوم علیه محکوم به پرداخت  مبلغ 45/260/000 ريال 
بابت اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت تاخیر تاديه مبلغ مذکور از تاريخ سررسید لغايت 
زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ 560/000 ريال بابت خس��ارات ناشی از هزينه دادرسی 
در حق محکوم له می باشد   . پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزينه های اجرائی بر عهده 
محکوم علیه می باشد بديهی است با توجه به غیابی بودن حکم  اجرای حکم غیابی منوط به 
معرفی ضامن معتبر يا اخذ تامین متناسب از محکوم له يا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه 
می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره يک نوبت در اجرای ماده 73 ق.ا.د.م و ماده 9 قانون اجرای 
احکام مدنی در يکی از جرايد کثیراالنتشار درج میگردد تا. ظرف ده روز پس از انتشار آگهی 
نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اينصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات 

نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزينه اجرايی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 154  شورای حل اختالف مجتمع شماره سه  مشهد    42826

ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به محبوبه غالمی
خواه��ان جالل داوديان دادخواس��تی بطرفیت خوان��ده محبوبه غالمی به 
خواس��ته مطالبه اجور معوقه  مطرح که به اين ش��عبه ارجاع و به ش��ماره 
پرون��ده کالس��ه 9609987504000488  ش��عبه  167 ش��ورای ح��ل 
اختالف مجتمع ش��ماره سه شهرس��تان مشهد ثبت  و وقت رسیدگی مورخ 
1396/10/5 س��اعت 15:00 عصر تعیین که حس��ب دستور دادگاه طبق 
موض��وع م��اده 73 قانون ايین دادرس��ی مدن��ی به علت مجه��ول المکان 
بودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب ي��ک نوبت در يکی از جرايد 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار  
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 167 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه  مشهد            42823 

پیرو آگهی های منتشره در جرايد بدين وسیله به محکوم علیه احسان 
کهنس��ال که مجهول المکان می باش��د ابالغ میگردد چ��ون وفق دادنامه 
ش��ماره 9609977503300478 صادره از شعبه 150 در پرونده شماره 
960149 محکوم به پرداخت مبلغ س��ه میلیون تومان بابت اصل خواسته 
و مبلغ 87/000 تومان بابت هزينه دادرس��ی و پرداخت خسارت تاخیر 
تاديه از تاريخ تقديم دادخواس��ت 96/6/26 لغايت يوم الوصول در حق 
محکوم له میالد باقرزاده گلمکان و نیم عش��ر دولتی ش��ده ايد . ظرف ده 
روز از انتش��ار اين آگهی مهلت داريد نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام 
نمايی��د در غیر اينصورت داي��ره اجرای احکام طبق مقررات نس��بت به 

وصول مطالبات با هزينه اجرايی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه 150  شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد    

 42831

خواهان/ش��اکی  مصطفی تحققی   دادخواس��تی به طرفیت خوانده/متهم 
داود جام��ی پور به خواس��ته مطالبه وجه چک تقدي��م دادگاه های عمومی 
شهرس��تان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 150 شورای حل اختالف 
مجتمع شماره سه شهرس��تان مشهد واقع در مشهد- بلوار شهید قرنی- نبش 
قرنی 28 ارجاع و به کالس��ه 960761 ثبت گرديده که وقت رس��یدگی آن 
96/9/30 و س��اعت 10  تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/متهم و درخواس��ت خواهان/ش��اکی و به تجويز ماده 73 قانون آيین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
يک نوبت در يکی از جرايد کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 150 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه 

مشهد       42835 

آگهی مفقودی-نوراباد
س��ندکمپانی خودرو پرايد بنام س��لیم يعقوبی چم مختاری مدل 1389 
شماره شهربانی 41 ايران 826 ص 22 شماره موتور3653175 شماره شاسی 

S1412289547270 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.


