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خبر

برگزاري اولين فستيوال تارنوازي ايران

لئوناردو ديكاپريو قرار است در جديدترين فيلم اسكورسيزي با عنوان
«شيطان در شهر سفيد» حضور داشته باشد.
فيلم «شيطان در شهر سفيد» دوباره به كمپاني پارامونت بازگشته و
لئوناردو ديكاپريو از يار هميشگياش يعني مارتين اسكورسيزي خواسته
پروژه محبوب او را به واقعيت تبديل كند.
پارامونت بعد از اينكه قبال دو بار اين پروژه را خريداري و بعد آن را
رها كرده بود ،حاال دوباره آن را در دس��ت گرفته و قرار است ديكاپريو
در آن ب��ازي كند ،اسكورس��يزي آن را كارگرداني كند و بيلي ري هم
فيلمنامه آن را بنويسد.
اين پروژه قبال متعلق به كمپاني برادران وارنر بود و از سال  ۲۰۰۳تا
به حال با وجود اينكه در مراحل اوليه تهيه بود ،اما در عين حال بهترين
بازيگران را هم به خود جذب ميكرد .مدتي قرار بود تام كروز در اين فيلم
بازي كند و مسووليت تهيهكنندگياش را بر هم بر عهده داشته باشد و
بعدها هم قرار شد كاترين بيگلو كارگردان و تهيهكننده آن شود.

جزيياتي از ششمين جشن مستقل فيلم كوتاه
مدير هماهنگي ششمين جشن مستقل فيلم كوتاه بيان كرد از هفته
اول شهريور داوري آثار ارسالي به اين جشن آغاز ميشود.
مس��عود اميني ،مدير هماهنگي جشن مستقل فيلم كوتاه با اشاره
به اينكه  ۳۶۰اثر براي حضور در شش��مين جشن مستقل فيلم كوتاه
به دبيرخانه ارس��ال شده بود ،گفت :از ميان آثار رسيده  ۵۷فيلم كوتاه
براي داوري نهايي انتخاب شده است .سطح كيفي آثاري كه به دبيرخانه
ارس��ال شد ،انتظاري را كه نسبت به توليد فيلم در اين حوزه داشتيم،
برآورده كرد.
وي ادامه داد :انتقادهاي اجتماعي ،دلمشغوليها جسارت فيلمسازان
در توليد فيلم كوتاه از جمله عواملي اس��ت كه در  ۵۷اثر انتخاب شده
براي داوري نهايي به خوبي ديده ميش��ود .در بين اين آثار ،فيلمهايي
حضور دارند كه تجربه خاصي از لحاظ تكنيكي در سينما به شمار ميروند؛
فيلمهاي درخشاني كه اميدوارم فرصت ديده شدن آنها در اين دوره از
جشن فيلم كوتاه فراهم شود.
اين كارگردان فيلم كوتاه توضيح داد :امسال سعي كرديم در مرحله
انتخاب با وسعت ديد بيشتري آثار را به ششمين جشن مستقل فيلم
بفرستيم تا آثار تنوع بيشتري داشته باشند تا بتوانيم بهترين انتخابها را
از سوي داوران داشته باشيم.
وي با اشاره به اينكه در ميان آثار راهيافته به داوري ،آثار فيلمسازاني
كه عضو خانه سينما نيستند نيز ديده ميشود ،بيان كرد ۴۰ :درصد آثار
راهيافته توليد اعضاي انجمن فيلم كوتاه و باقي آثار براي فيلمس��ازاني
است كه عضو خانه سينما نيستند.مدير هماهنگي جشن مستقل فيلم
كوتاه ادامه داد :داوري جشن مستقل فيلم كوتاه تهران با حضور  ۸۰نفر
به صورت كامال آكادميك انجام ميشود و داوري ششمين جشن فيلم
كوتاه خانه سينما قرار است هفته اول شهريور آغاز شود.
اميني با تاكيد براينكه ششمين جشن مستقل فيلم كوتاه در يك
سالن مناسب خارج از محيط خانه سينما برگزار ميشود ،گفت :امسال
به طور معمول نشان آسيفا به يكي از هنرمنداني كه مورد احترام جامعه
سينمايي و غيرسينمايي است ،اهدا ميشود.

عرفان پهلواني -نماي��ش «رام كردن مرد
سركش»بهنويسندگي«نيلسايمون»وكارگرداني
«بهرام تشكر» تير و مرداد 1394شمسي در سالن
البرز پرديس كوروش به روي صحنه ميرود .اين
نمايش كمدي با وجود انبوه چالشها و راه ناهموار
و سنگالخهاي موجود بر سر راه اين روزهاي تئاتر
كشور در جريان تئاتر خصوصي آفريده شده و اجرا
ميشود .نام «رام كردن مرد سركش» نامي پيش
نهاده شده توسط «شهرام زرگر» ،برگردانكننده
اين نمايش به زبان پارس��ي است .نام اصلي اين
نمايش��نامه «»Come Blow Your Horn
ميباشد .اين عبارت ،يك اصطالح است و همچون
انبوه اصطالحهاي پركاربرد در زبان پارسي ،برگردان
زير واژگاني آن به زباني ديگر ،بازتابدهنده جان اين
سخن نخواهد بود .اين عبارت ،در پاسخ به كساني
به كار ميرود كه (شوربختانه همچون بسياري از
مردمان اين روزگار ايران زمين) با فخرفروش��ي و
متفرعانه از خود س��خن ميگويند و خود و آنچه
خود دارند را بهترين و نخستين و يگانه ميپندارند.
با نگاه بر كاربرد اين عبارت در ميان انگليسي زبانان
و آمريكاييها و همچنين بررسي اين نمايشنامه
و نمايش ،نميتوان «رام كردن مرد س��ركش» را
جايگزين درست و شايستهاي براي نام اصلي اين
نمايشنامه به شمار آورد.
نمايش��نامه و پيروي آن نمايش «رام كردن
مرد سركش» مانند بيشتر نمايشنامههاي نيل
سايمون با يك «موقعيت» آغاز ميشود( .آغاز با
موقعيت ،موضوع يا كاراكتر ،س��ه گون ه آغاز براي
نوشتن نمايشنامه به شمار ميآيند ).اين موقعيت
كه ميان يك دختر و يك پسر جوان آغاز ميشود،
اندك اندك با آمدن برادر كوچكتر پسر جوان به
آپارتمان شخصي پسر جوا ن كه رويدادگاه نمايش
ت و همچنين دختري ديگر و پدر و مادر آن دو
اس 
برادر رنگ و بو و ريختاري تازه و گسترش مييابد
ش به واكاوي شرايط
و نمايشنامه و پيروي آن نماي 
و چگونگي روابط خصوصي ،خانوادگي و همچنين
چالشهاي اقتصادي و اجتماعي در آمريكا و طبق ه
ويژهاي از مردم آن س��رزمين در س��الهاي ده ه
 1960ميپردازد .س��الهايي كه از ديد شماري
از انديشمندان و برخورداران از نگاه فرهيخته به
روزگار اكنون ايران زمين و طبق ه ويژهاي از ايرانيان

آگهي حصر وراثت
آق��اي محم��ود پاك طنت داراي شناس��نامه ش��ماره  9به ش��رح دادخواس��ت به كالس��ه
 94099875-600532از اين دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح
داده كه ش��ادروان محمدعلي باقريه به شناس��نامه  7در تاريخ  1385/07/13در اقامتگاه
دائم��ي خ��ود بدرود حيات گفته و ورثه حينالفوت آن منحصر اس��ت به -1 :كاظم باقريه
ش ش  163ت ت  1350صادره از نيشابور فرزند متوفي  -2طاهره باقريه ش ش  2ت
ت  1336صادره از مش��هد  -3زهرا باقريه ش ش  64118ت ت  1354صادره از مش��هد
 -4حس��ن باقريه ش ش 64119ت ت  1357صادره از مشهد  -5معصومه باقريه ش ش
 19097ت ت  1359صادره از مشهد  -6محدثه باقريه ش ش  13970ت ت  1366صادره
از مش��هد  -7موس��ي باقريه ش ش  156ت ت  1374صادره از نيشابور  -8محمد باقريه
ش ش  5ت ت  1351صادره از نيش��ابور  -9شوكت باقريه ش ش10ت ت 1340صادره
از نيش��ابور -10فاطم��ه بلوچ فرزند رحم��تاهلل ش ش 22ت ت 1319صادره از زبرخان
همسر .اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در سه نوبت پي در پي ماهي
يك مرتبه آگهي مينمايد تا هر كس��ي اعتراضي دارد و يا وصيتنامهاي از متوفي نزد او
ميباشد از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت سه ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر
خواهد شد.
 20011م /الف -رئيس شعبه  6شوراي حل اختالف مشهد
آگهي حصر وراثت
آقاي ش��هرام ش��هركي داراي شناس��نامه ش��ماره  934به ش��رح دادخواس��ت به كالسه
 94099875-600523از اي��ن دادگاه درخواس��ت گواه��ي حصر وراث��ت نموده و چنين
توضيح داده كه ش��ادروان حسنعلي شهركي به شناسنامه  455در تاريخ 1393/02/17در
اقامتگاه دائمي خود بدرود حيات گفته و ورثه حينالفوت آن منحصر اس��ت به -1 :مريم
ش��هركي فرزن��د حيدرعل��ي ش ش  675ت ت  1334ص��ادره از زاب��ل همس��ر متوفي
-2ش��هرزاد ش��هركي ش ش  87391ت ت  1352صادره از مش��هد  -3اتابك ش��هركي
ش ش  69ت ت  1360ص��ادره از مش��هد -4ش��هرام ش��هركي ش ش  934ت 1358
صادره از مش��هد  -5ش��هريار ش��هركي ش ش  9619ت ت  1350صادره از مشهد .اينك
با انجام تش��ريفات مقدماتي درخواس��ت مزبور را در سه نوبت پيدرپي ماهي يك مرتبه
آگه��ي مينمايد تا هر كس��ي اعتراض��ي دارد و يا وصيتنامهاي ازمتوفي نزد او ميباش��د
از تاري��خ نش��ر آگه��ي ظرف مدت س��ه م��اه ب��ه دادگاه تقدي��م دارد واال گواهي صادر
خواهد شد.
 19930م /الف -رئيس شعبه  6شوراي حل اختالف مشهد
آگهي حصر وراثت
آق��اي س��عيد پدرامپ��ور داراي شناس��نامه ش��ماره  7681ب��ه ش��رح دادخواس��ت ب��ه
كالسه 9409987500600508از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين
توضيح داده كه شادروان محمدرضا پدرامپور به شناسنامه  674در تاريخ  94/03/19در
اقامتگاه دائمي خود بدرود حيات گفته و ورثه حينالفوت آن منحصر اس��ت به -1 :ميالد
پدرامپور فرزند ش ش  0922137099ت ت 1371صادره از مش��هد -2سعيد پدرامپور
ش ش  7681ت ت  1356صادره از مشهد  -3سميه پدرامپور ش ش  2020ت ت 1362
ص��ادره از مش��هد  -4ش��هين براك فرزن��د علي ش ش  565ت  1334صادره از مش��هد
همسر متوفي .اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362
ق امور حس��بي يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كس��ي اعتراضي دارد و يا وصيتنامهاي از
متوفي نزد او ميباشد از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يك ماه به شورا تقديم دارد واال
گواهي صادر خواهد شد.
 19956م /الف -شعبه  6شوراي حل اختالف شهرستان مشهد
آگهي حصر وراثت
آق��اي حس��ين ش��جري دولو داراي شناس��نامه ش��ماره  1240به ش��رح دادخواس��ت به
كالس��ه 94099875-600520از اي��ن دادگاه درخواس��ت گواهي حص��ر وراثت نموده و
چني��ن توضي��ح داده كه ش��ادروان علي اصغرش��جري دول��و به شناس��نامه  455در تاريخ
1394/01/22در اقامت��گاه دائمي خود بدرود حي��ات گفته و ورثه حينالفوت آن منحصر
است به -1 :فاطمه اسماعيلزاده عباسي فرزند عيدمحمد ش ش  11ت ت  1329صادره
از قوچ��ان همس��ر متوفي -2گلثوم ش��جري دول��و ش ش  4394ت ت  1362صادره از
مشهد  -3علي شجري دولو ش ش  1259ت ت  1357صادره از قوچان  -4حسن شجري
دولو ش ش  1134ت  1349صادره از قوچان  -5كبري ش��جري دولو شش  1133ت
ت  1348صادره از قوچان -6طيبه شجري دولو ش ش 1368ت ت  1365صادره مشهد
 -7ليلي ش��جري دولو ش ش 4144ت ت 1361صادره از مش��هد  -8احمدش��جري دولو
ش ش 2038ت ت 1360صادره از قوچان  -9حس��ين ش��جري دولو ش ش 1240ت ت
1354صادره از قوچان .اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در سه نوبت
پ��ي در پ��ي ماهي يك مرتبه آگهي مينمايد تا هر كس��ي اعتراضي دارد و يا وصيتنامهاي
ازمتوفي نزد او ميباشد از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت سه ماه به دادگاه تقديم دارد
واال گواهي صادر خواهد شد.
 19955م /الف -رئيس شعبه  6شوراي حل اختالف مشهد
آگهي حصر وراثت
آقاي مهدي ظهوريان ايزدپناه داراي شناس��نامه ش��ماره  4291به ش��رح دادخواس��ت به
كالس��ه 94099875-600529از اي��ن دادگاه درخواس��ت گواهي حص��ر وراثت نموده و
چني��ن توضيح داده كه ش��ادروان عل��ي ظهوريان ايزدپناه به شناس��نامه  25994در تاريخ
 1376/08/11در اقامت��گاه دائم��ي خود بدرود حيات گفته و ورثه حينالفوت آن منحصر
است به -1 :مهدي ظهوريان ايزدپناه ش ش  4291ت ت  1361صادره از مشهد  -2مرضيه
ظهوري��ان ايزدپن��اه ش ش  1295ت ت  1359صادره از مش��هد  -3منص��وره ظهوريان
ايزدپناه ش ش  50496ت ت  1350صادره از مشهد  -4مليحه ظهوريان ايزدپناه ش ش
 2583ت ت  1356صادره از مشهد  -5مريم ظهوريان ايزدپناه ش ش  497ت ت 1346
ص��ادره از مش��هد  -6فاطمه افكار فرزند محمدعل��ي ش ش  343ت ت  1324صادره از
س��بزوار .اينك با انجام تش��ريفات مقدماتي درخواس��ت مزبور را در سه نوبت پي در پي
ماهي يك مرتبه آگهي مينمايد تاهركسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامهاي از متوفي نزد
او ميباش��د از تاريخ نش��ر آگهي ظرف مدت س��ه ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي
صادر خواهد شد.
 19939م /الف -رئيس شعبه  6شوراي حل اختالف مشهد
آگهي حصر وراثت
آقاي وحيد س��يدي فالح داراي شناس��نامه ش��ماره  959به ش��رح دادخواس��ت به كالسه
 94099875-600533از اين دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح
داده كه ش��ادروان س��يدهادي سيدي فالح به شناس��نامه  41در تاريخ  1389/02/28در
اقامتگاه دائمي خود بدرود حيات گفته و ورثه حينالفوت آن منحصر اس��ت به -1 :الميرا
سادات سيدي فالح فرزند سيدهادي ش ش  001-748079-5ت ت 1372صادره از تهران
 -2صديقه خباز مافينژاد فرزند رجب ش ش  50330متولد  1311صادره از مشهد مادر
متوفي .اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در سه نوبت پي در پي ماهي
يك مرتبه آگهي مينمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامهاي از متوفي نزد او ميباشد
از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت سه ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد
شد.
 19929م /الف -رئيس شعبه  6شوراي حل اختالف مشهد

زمانه خودش داشته باشند.
نهايت بياني كلي از توان هنري تار در 
هنرمنداني كه در اين برنامه حضور خواهند داش��ت به ترتيب حروف الفبا
محم��د آدينهمحمدي،هادي آذرپيرا ،س��ياوش ايمان��ي ،پويان بيگلر ،حميد
خبازي ،قاس��م رحيمزاده ،امير شريفي ،محمد صفاريه ،علياصغر عربشاهي،
آرش غفاري ،عيس��ي غفاري ،بهاره فياضي ،جعفر قاضيعسگر ،علي كاظمي
تهيه بليت ميتوانند به سايت
و گهرناز مس��ايلي هس��تند.عالقهمندان براي 
«ايران كنسرت» مراجعه كنند.

نقد نمايش «رام كردن مرد سركش»به نويسندگي «نيل سايمون» و كارگرداني «بهرام تشكر»؛

وقتی براي انديشيدن

اين روزگار ،كه دوره سوم از دوران گذار اجتماعي را
پشتسرمينهند،بيمانندنيستوهماننديهاي
بس��ياري ميان كاراكترهاي نمايش «رام كردن
مرد سركش» ،ترسها و آرزوهاي اين كاراكترها،
چگونگي پيوند و چالشهاي ميان ايشان و ...با گروه
و ش��مار ويژهاي از مردم سرزمين ايران در روزگار
اكنون وجود دارد.
نمايش��نام ه «رام كردن مرد سركش» و اين
نماي��ش را بايد اث��ري در گون ه آث��ار صاحب تز
اجتماع��ي( )Thesis Playبه ش��مار آورد .اين
گون��ه آثار هماننديهاي بس��يار و فراواني با آثار
فلس��في ( )Philosophy playدارن��د .با اين
تفاوت و ويژگ��ي مهم و محوري كه آثار صاحب
ت��ز اجتماعي بيش��تر به روابط مي��ان زن و مرد
ميپردازند .در نمايشهاي صاحب تز اجتماعي،
همچون نمايشهاي فلسفي ،انديشه در بنيان اثر

آگهي حصر وراثت
آقاي حس��ن امامي داراي شناس��نامه ش��ماره  21265به ش��رح دادخواس��ت به كالس��ه
 94099875-600478از اين دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح
داده كه شادروان علي امامي به شناسنامه  1697در تاريخ  1393/13/18در اقامتگاه دائمي
خود بدرود حيات گفته و ورثه حينالفوت آن منحصر است به -1 :مليحه صدر بزاز فرزند
محمد ش ش  411ت ت  1318صادره از مشهد همسر متوفي  -2حسن امامي فرزند علي
ش ش  21265متولد  1344صادره از بجنورد فرزند متوفي -3سوسن امامي فرزند علي
ش ش  19684متولد  1340صادره از بجنورد فرزند متوفي -4زهرا امامي فرزند علي
ش ش  17610متول��د  1337ص��ادره از بجنورد فرزن��د متوفي  -5زهره امامي فرزند
عل��ي ش ش  453متول��د  1338صادره از بجنورد فرزن��د متوفي  -6تكتم امامي فرزند
علي ش ش  25136متولد  1349صادره از بجنورد فرزند متوفي .اينك با انجام تشريفات
مقدماتي درخواس��ت مزبور را در س��ه نوبت پي در پي ماهي يك مرتبه آگهي مينمايد
تاهركس��ي اعتراضي دارد و يا وصيتنامهاي از متوفي نزد او ميباش��د از تاريخ نشر آگهي
ظرف مدت سه ماه به دادگاه تقديم ارد واال گواهي صادر خواهد شد.
 20006م /الف -رئيس شعبه  6شوراي حل اختالف مشهد
آگهي حصر وراثت
آق��اي ناص��ر پيغمب��ري داراي شناس��نامه ش��ماره  60به ش��رح دادخواس��ت به كالس��ه
 94099875-600515از اين دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح
داده كه ش��ادروان محمدحس��ين پيغمبري به شناسنامه  529در تاريخ  1393/11/03در
اقامتگاه دائمي خود بدرود حيات گفته و ورثه حينالفوت آن منحصر اس��ت به -1 :زهرا
مظفري ترشيزي فرزند علي محمد ش ش  1258ت ت  1319صادره از مشهد همسر
متوفي  -2سيما پيغمبري فرزند حسين ش ش  635متولد  1352صادره از مشهد فرزند
متوفي  -3ناصر پيغمبري فرزند حسين ش ش  60متولد  1351صادره از مشهد فرزند
متوف��ي  -4صديقه پيغمبري فرزند حس��ين ش ش  156متولد  1344صادره از مش��هد
فرزن��د متوف��ي  -5صادق پيغمبري فرزند حس��ين ش ش  738متول��د  1338صادره از
مشهد فرزند متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در سه نوبت
پ��ي در پ��ي ماهي يك مرتبه آگهي مينمايد تاهركس��ي اعتراض��ي دارد و يا وصيتنامهاي
ازمتوفي نزد او ميباشد از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت سه ماه به دادگاه تقديم دارد
واال گواهي صادر خواهد شد.
 20007م /الف -رئيس شعبه  6شوراي حل اختالف مشهد
آگهي حصر وراثت
آق��اي حبيبال��ه رض��ازاده داراي شناس��نامه ش��ماره  1880ب��ه ش��رح دادخواس��ت به
كالسه 94099875-600514از اين دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين
توضيح داده كه ش��ادروان غالمرضا رضازاده به شناس��نامه  107در تاريخ 1393/12/02
در اقامتگاه دائمي خود بدرود حيات گفته و ورثه حينالفوت آن منحصر است به-1:ليلي
احمدي فرزند سيدحسين شش  5ت ت  1310صادره از چناران همسر متوفي  -2زهرا
رض��ازاده فرزن��د غالمرضا ش ش  2147ت ت  1345ص��ادره از چناران فرزند متوفي
 -3صغري رضازاده فرزند غالمرضا ش ش  1737ت ت  1337صادره از چناران فرزند
متوف��ي  -4حبي��ب اله رض��ازاده فرزند غالمرض��ا ش ش  1880ت ت  1342صادره از
مش��هد فرزند متوفي  -5محمدرضا رضازاده فرزند غالمرضا ش ش  16ت ت 1334
صادره از چناران فرزند متوفي  -6حاجي بابا رضازاده فرزند غالمرضا شش  2364ت
ت  1350صادره از چناران فرزند متوفي اينك با انجام تش��ريفات مقدماتي درخواس��ت
مزبور را در س��ه نوبت پي در پي ماهي يك مرتبه آگهي مينمايد تا هر كس��ي اعتراضي
دارد و يا وصيتنامهاي از متوفي نزد او ميباش��د از تاريخ نش��ر آگهي ظرف مدت سه ماه
به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
 20008م /الف -رئيس شعبه  6شوراي حل اختالف مشهد
آگهي حصر وراثت
آق��اي احم��د زارع داراي شناس��نامه ش��ماره  1534ب��ه ش��رح دادخواس��ت به كالس��ه
 94099875-600492از اين دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح
داده كه ش��ادروان زبيده زارعي به شناس��نامه  341در تاريخ  1393/10/03در اقامتگاه
دائمي خود بدرود حيات گفته و ورثه حينالفوت آن منحصر است به -1 :احمد زارع فرزند
محمد ش ش  1534متولد  1346صادره از مشهد فرزند متوفي .اينك با انجام تشريفات
مقدماتي درخواس��ت مزبور را در س��ه نوبت پي در پي ماهي يك مرتبه آگهي مينمايد
تاهركس��ي اعتراضي دارد و يا وصيتنامهاي از متوفي نزد او ميباش��د از تاريخ نشر آگهي
ظرف مدت سه ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
 20009م /الف -رئيس شعبه  6شوراي حل اختالف مشهد
آگهي حصر وراثت
آقاي محمد برلياني داراي شناس��نامه ش��ماره  59109به ش��رح دادخواس��ت به كالس��ه
 9409987500600404از اين دادگاه درخواس��ت گواه��ي حصر وراثت نموده و چنين
توضيح داده كه شادروان نرجس اخوان فاطمي به شناسنامه  24در تاريخ  1393/01/13در
اقامتگاه دائمي خود بدرود حيات گفته و ورثه حينالفوت آن منحصر است به -1 :محمد
برلياني فرزند محمدمهدي ش ش  52109متولد  1342صادره از مشهد فرزند متوفي
 -2مجتبي برلياني فرزند محمدمهدي ش ش  306متولد  1356صادره از مشهد فرزند
متوفي -3محسن برلياني فرزند محمدمهدي ش ش  4029متولد  1347صادره از مشهد
فرزند متوفي  -4منيره برلياني فرزند محمدمهدي ش ش  4028متولد  1345صادره از
مش��هد فرزند متوفي  -5ميثم برلياني فرزند محمدمهدي ش ش  88458متولد 1360
صادره از مش��هد فرزند متوفي .اينك با انجام تش��ريفات مقدماتي درخواس��ت مزبور را
در س��ه نوبت پي در پي ماهي يك مرتبه آگهي مينمايد تا هر كس��ي اعتراضي دارد و يا
وصيتنامهاي از متوفي نزد او ميباشد از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت سه ماه به دادگاه
تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
 20010م /الف -رئيس شعبه  6شوراي حل اختالف مشهد
آگهي حصر وراثت
خانم فهيمه باقري داراي شناسنامه شماره  1844به شرح دادخواست به كالسه -600537
 94099875از اين دادگاه درخواس��ت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده
كه ش��ادروان محمد باقري حاجيآباد به شناسنامه  4در تاريخ 1392/02/01در اقامتگاه
دائمي خود بدرود حيات گفته و ورثه حينالفوت آن منحصر اس��ت به -1:فاطمه پنبهبز
فرزند اسماعيل ش ش  1متولد  1328صادره از چناران همسر متوفي  -2صديقه باقري
حاجيآب��اد فرزن��د محمد ش ش  767متولد  1345صادره از فريمان فرزند متوفي -3
احمد باقري حاجيآباد فرزند محمد ش ش  809متولد  1353صادره از مش��هد فرزند
متوف��ي  -4مري��م باقري حاجيآباد فرزند محم��د ش ش  1368متولد  1355صادره از
مش��هد فرزند متوفي  -5محمود باق��ري حاجيآباد فرزند محمد ش ش  7116متولد
 1360صادره از مش��هد فرزند متوفي  -6حميد باقري حاجيآباد فرزند محمد ش ش
 25متول��د  1347صادره از مش��هد فرزند متوفي  -7مس��عود باق��ري حاجيآباد فرزند
محمد ش ش  403متولد  1343صادره از فريمان فرزند متوفي .اينك با انجام تشريفات
مقدماتي درخواس��ت مزبور را در س��ه نوبت پي در پي ماهي يك مرتبه آگهي مينمايد
تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامهاي از متوفي نزد او ميباشد از تاريخ نشر آگهي
ظرف مدت سه ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
 19927م /الف -رئيس شعبه  6شوراي حل اختالف مشهد

وجود دارد .اينگونه آثار داراي ستيزه ميان ديدگاهها
هستند .در نمايش «رام كردن مرد سركش» نيز به
روشني ديده ميشود كه هر كدام از كاراكترها ،بر
پايه انديشه و نگاهي ويژه ،براي رسيدن به آرمانها و
خواستههايشانوهمچنينمنافعومصالحخودشان
كهگاهينشانههاييازسودمندياپيكوريستيكيا
لذتگرايانهميياب دبهستيزبايكديگرميپردازند.در
اين ميان سن و جنسيت دو عامل تعيينكننده در
تفاوتميانايننگاههاوانديشههاوريختيابيستيز
ميان كاركترها ميباشند .ديگر ويژگي اين دسته از
آثار آن است كه همچون نمايش «رام كردن مرد
سركش» تماشاگر را تشويق به انديشيدن ميكنن د
اما مبلغ گونه ويژهاي از نگاه و انديش��ه نيستند.
در نمايش «رام كردن مرد س��ركش» به روشني
ديده ميشود كه همه كاراكترها ،براي آنچه انجام
ميدهند و ب��ر زبان ميآورند ،براي همه ترسها

و آرزوهايش��ان ،داراي حق هستند و هيچكدام از
ايشان ،همچون محكومي از پيش تعيين شده وارد
دنياي نمايش نشده يا با حكم محكوميت نمايش
را ترك نميگويند .نكته بسيار مهم ديگر پيرامون
آثار صاحب تز اجتماعي و همچنين نمايش رام
كردن مرد سركش اين است كه اين دسته از آثار
راهكار ويژهاي را پيش نمينهند و وجهه آموزشي
هم ندارند.
نمايش «رام كردن مرد سركش» به كارگرداني
«بهرام تش��كر» نمايش��ي داراي ريتمي مناسب
و شايسته است .ميزانس��نهاي اين اثر افزون بر
پيوند شايس��ته با بار عاطفي و معنايي هر لحظه
و صحن ه از زيباييشناس��ي درخ��وري برخوردار
هستند و به افزايش بار كمدي اثر ياري ميرسانند.
همچنينطراحيصحنهايننمايشنيزبهطراحي
ميزانسنها كمك ش��اياني كرده و بستر الزم را

آگهي حصر وراثت
آقاي محمود محمديه ثاني داراي شناس��نامه ش��ماره  63758به ش��رح دادخواس��ت به
كالس��ه  9409987500600511از اين دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و
چنين توضيح داده كه شادروان محمد حسين محمديه ثاني به شناسنامه  5697در تاريخ
1383/10/14در اقامت��گاه دائمي خود بدرود حيات گفته و ورثه حينالفوت آن منحصر
اس��ت به -1 :محم��ود محمديه ثاني فرزند محمدحس��ين ش ش  63758متولد 1338
صادره از مش��هد فرزند متوفي  -2معصومه محمديه ثاني فرزند محمدحس��ين ش ش
 60766متول��د  1334صادره از مش��هد فرزند متوف��ي  -3نرگس حيرتي طرقي فرزند
غالمرضا ش ش  4505تت  1315صادره از مشهد همسر متوفي .اينك با انجام تشريفات
مقدماتي درخواست مزبور را در سه نوبت پي در پي ماهي يك مرتبه آگهي مينمايد
تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامهاي از متوفي نزد او ميباشد از تاريخ نشر آگهي
ظرف مدت سه ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
 20004م /الف -رئيس شعبه  6شوراي حل اختالف مشهد
آگهي حصر وراثت
خانم حنيفه محمدزاده داراي شناس��نامه ش��ماره  643به ش��رح دادخواس��ت به كالس��ه
 9409987500600506از اي��ن دادگاه درخواس��ت گواهي حصر وراثت نموده و چنين
توضيح داده كه شادروان محمد علي محمدزاده به شناسنامه  371در تاريخ 1386/11/18
در اقامت��گاه دائم��ي خود بدرود حيات گفته و ورثه حينالفوت آن منحصر اس��ت به-1 :
كبري منظم جنگ فرزند مرادعلي ش ش  463متولد  1321صادره از مش��هد همس��ر
متوف��ي  -2عل��ي محمدزاده فرزند محمدعلي ش ش  5متولد  1350صادره از مش��هد
فرزن��د متوفي  -3محمد جعفر محمدزاده فرزند محمدعلي ش ش  741متولد 1346
ص��ادره از مش��هد فرزند متوفي  -4محمد محمدزاده فرزن��د محمدعلي ش ش 872
متولد  1357صادره از مش��هد فرزند متوفي  -5س��كينه محمدزاده فرزند محمد علي
ش ش  6متول��د  1363صادره از مش��هد فرزند متوف��ي  -6عصمت محمدزاده فرزند
محمدعلي ش ش  816متولد  1354صادره از مشهد فرزند متوفي  -7رضا محمدزاده
فرزن��د محمدعل��ي ش ش  914متولد  1360صادره از مش��هد فرزند متوفي  -8حنيفه
محم��دزاده فرزن��د محمد علي ش ش  643متول��د  -9 1345اكرم محمدزاده فرزند
محمدعلي ش ش  2379متولد  1364صادره از مش��هد فرزند متوفي صادره از مش��هد
فرزند متوفي .اينك با انجام تش��ريفات مقدماتي درخواس��ت مزبور را در س��ه نوبت پي
در پي ماهي يك مرتبه آگهي مينمايد تا هر كس��ي اعتراضي دارد و يا وصيتنامهاي از
متوفي نزد او ميباش��د از تاريخ نش��ر آگهي ظرف مدت سه ماه به دادگاه تقديم دارد
واال گواهي صادر خواهد شد.
 20005م /الف -رئيس شعبه  6شوراي حل اختالف مشهد
آگهي ابالغ وقت رسيدگي
خواهان علي وحيدي مزيناني دادخواستي به طرفيت خوانده سعيد قوي دل به خواسته
مطالبه خس��ارت و تاخير و تاديه و مطالبه وجه چك به مبلغ 198000000ريال و مطالبه
خسارت دادرسي تقديم دادگاههاي عمومي شهرستان مشهد نموده كه جهت رسيدگي
به شعبه48دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي امام خميني شهرستان مشهد ابتداي بلوار
شهيد مدرس ارجاع و به كالسه  9409987579800292ثبت گرديده كه وقت رسيدگي
آن 1394/06/24و ساعت  10:00تعيين شده است .به علت مجهولالمكان بودن خوانده
و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده  73قانون آيين دادرس��ي دادگاههاي عمومي و
انقالب در امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار
آگهي ميشود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن
اعالم نش��اني كامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر
فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.
 19972م /الف -مدير دفتر دادگاه حقوقي شعبه 48دادگاه عمومي حقوقي مجتمع
قضايي امامخميني شهرستان مشهد
آگهي ابالغ وقت رسيدگي
خواهان مرتضي رئوفي فرزند احمد به طرفيت خوانده رضارس��تمي محدث به خواسته
مطالبه وجه تقديم دادگاههاي عمومي شهرس��تان مش��هد نموده كه جهت رس��يدگي به
ش��عبه  47دادگاه حقوقي ارجاع گرديده و به ش��ماره  47/930670ثبت گرديده و وقت
رس��يدگي آن 1394/06/23و س��اعت  08:00تعيين شده اس��ت.به علت مجهولالمكان
بودن خوانده و درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده  73ق.آ.د.م مراتب
يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي ميش��ود تا خوانده پس از نش��ر آخرين
آگهي ظرف مدت يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگي حضور به
هم رس��انند چناچه بعدا ابالغي به وس��يله آگهي الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت
آن ده روز خواهد بود.
 19977م /الف -منشي شعبه  47دادگاه حقوقي شهرستان مشهد
آگهي ابالغ دادنامه
بدينوسيله پيرو آگهيهاي قبلي به آقاي مهدي محبي محمودآبادي فعال مجهولالمكان
ابالغ ميشود در مورد شكايت احمدقانعي يارم گنبد عليه شما داير بر سرقت مسلحانه
يك دس��تگاه گوش��ي به موجب حكم ش��ماره  9409977593100597در پرونده كالسه
 940220به تحمل پنج س��ال حبس و  74ضربه ش�لاق و رد عين گوشي محكوم شدهايد
مرات��ب بدينوس��يله در روزنام��ه درج ميگردد .راي صادره غياب��ي و از تاريخ درج در
روزنامه در مهلت قانوني قابل واخواهي در اين دادگاه است.
 19975م /الف -مدير دفتر شعبه  131دادگاه كيفري  2مشهد
آگهي ابالغ دادنامه
بدينوسيله پيرو آگهيهاي قبلي به آقاي عزيزگل رخشاني فعال مجهولالمكان ابالغ ميشود
در مورد شكايت خيرا ...شاهدينيا عليه شما بر ايراد ضرب وجرح عمدي با چاقو و توهين
و تهديد به موجب حكم ش��ماره  9409977593100604در پرونده كالس��ه /931331
ك131به پرداخت ديه و تحمل ش��ش ماه حبس محكوم ش��دهايد مراتب بدينوسيله در
روزنامه درج ميگردد .راي صادره غيابي و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانوني
قابل واخواهي در اين دادگاه است.
 19976م /الف -مدير دفتر شعبه  131دادگاه كيفري  2مشهد
آگهي ابالغ دادنامه
بدينوس��يله پي��رو آگهيهاي قبلي به آق��اي حميدآزمون فرزند خيرال��ه ابالغ ميگردد
ك��ه ب��ه موج��ب دادنام��ه ش��ماره  9409977592100588مورخ��ه  1394/5/11در
پرون��ده كالس��ه 940070ص��ادره از ش��عبه 121دادگاه كيف��ري دو مش��هد از جه��ت
اته��ام تحصي��ل م��ال از طريق نامش��روع ب��ه مبلغ نه ميلي��ون ريال عالوه ب��ر رد مال به
تحم��ل چه��ار ماه حب��س تعزيري در حق صن��دوق دولت محكوم گردي��ده .راي صادره
از تاري��خ انتش��ار اي��ن آگهي ط��رف مدت بيس��ت روز قاب��ل واخواهي در اي��ن دادگاه
ميباشد.
 20190م /الف -مدير دفتر شعبه  121دادگاه كيفري  2مشهد

موسیقی

همكاري دوباره ديكاپريو و اسكورسيزي

چهارمين برنامه از سلسله كنسرتهاي شب ساز ايراني با محوريت تكنوازي
موس��يقي دس��تگاهي با عنوان «تار؛ صد س��ال پس از ميرزا حسينقلي» در
فرهنگسراي نياوران برگزار ميشود.
«شب ساز ايراني» كه با هدف ايجاد فرصتي براي شنيدن و اجراي تكنوازي
و بداههپردازي موسيقي ايراني شكل گرفته است ،نخستينبار در نيمههاي بهار

 1393با هدف اهميت دادن به مقولهي تكنوازي در موسيقي ايراني برگزار شد.
اين ايده كه قرار بو د در فصول مختلف مخاطبان موسيقي ايراني را گرد هم آورد،
(نوازنده بنام تار) شكل

اينبار با گذشت  100سال از درگذشت ميرزا حسينقلي
ديگري به خود گرفته و قرار است تا در  3شب ( 12 ،11و  13شهريورماه) 12
نوازنده رنگهاي مختلف صوتي تار را براي مخاطبان ترسيم كنند.
در اين فس��تيوال ،عالوه بر بزرگداشت آقا حسينقلي ،تكنوازان ميكوشند
رنگارنگي را ،نه در س��از كه در نگاه و پردازش هنريش��ان به اجرا درآورند و در

شماره 3138

براي دگرگوني ديداري (تنوع بصري) فراهم آورده
اس��ت .اين نمايش برخ��وردار از بازي هنرمندانه
«حبيب دهقاننسب»« ،فرزانه نشاطخواه»« ،سام
كبودوند»« ،ليال بلوكات»« ،آذر سماواتي» و «بهرام
تشكر» است .گر چه اين بازيگران از سامانههاي
پرورش��ي گوناگوني برخوردار بوده و تجربههاي
گوناگوني را از س��ر گذراندهان د اما در اين نمايش
به خوبي توانستهاند به بازي و همنوايي هماهنگ
و منسجمي دست يابند .روابط ميان كاراكترها بر
پايه نسبت ،جايگاه اجتماعي و ويژگيهاي فردي
هر كدام از ايش��ان به خوبي ريخت يافته است و
ميتوانيم لحظههاي درخشاني را در اين اثر ،مايهور
از همافزايي سه هنر نمايشنامهنويسي ،كارگرداني
و بازيگري به تماش��ا بنشينيم .آنچه تا حدي به
اجرايش نمايش «رام كردن مرد سركش» آسيب
وارد ميس��ازد ،طراحي نور و گزينش و چگونگي
پخش موزيكهاي اين نمايش است .كاستيهاي
طراحي نور اين نمايش بيشتر متاثر از اجراي نور
اين نمايش و س��امانه و امكانهاي نوري موجود
در سالن البرز پرديس كوروش است .اما پيرامون
موزيكهاي اين نمايش جا داشت كه بهرام تشكر
پيرامون گزينش و چگونگي پخش موزيكهاي
اين نمايش از راهنمايي و مشاوره كارشناسي خبره
در زمين ه موزيك و به ويژه موزيك آمريكايي بهره
ميجست و كار كارگرداني خود را كاملتر به انجام
ميرسانيد .بهرام تشكر كارگرداني است كه در چند
نمايش گذشت ه خود و همچنين اين نمايش در پي
يداند
پاسخ به يك دغدغه ويژه است .او به خوبي م 
كه تماشاگر تئاتر امروز ايران به شدت نيازمند و
دوستدار كمدي ميباش د اما بهرام تشكر از كمشمار
كارگرداناني اس��ت كه هرگز حاضر نيست به هر
قيمتي تماشاگر را بخندان د بلكه هوشمندانه تالش
در به كارگيري تكنيكهاي درست ايجاد خنده در
تماشاگران نمايشهايش و اين نمايش ميكند و به
حد و اندازهها و چگونگي خنداندن در يك اثر هنري
گرامي و درخور درنگ و انديشه ،ميانديشد .افزون
بر اين ،آنكه اين نمايش در پاس��خ به چالشهاي
روزگار اكنون گروهي از مردم ايران زمين ميباشد.
بنابراين ميتوان با تماشاي اين اجرا از نمايش «رام
كردن مرد سركش» دو ساعتي را به خوشي گذراند
و باري از انديشه را به بر گرفت.

آگهي ابالغ وقت رسيدگي
بدين وس��يله در اجراي ماده  174قانون آئين دادرس��ي كيفري به آقاي حس��ين
رستمي فرزند رستم فعال مجهولالمكان ابالغ ميگردد درتاريخ 1394/06/23ساعت
10:00موضوع پرونده كالس��ه 940443اين شعبه وقت جهت رسيدگي به اعتراض
ثالث و صدور و دستور موقت عمليات اجرايي دادنامه  940369/135/110تعيين
گرديده است .لذا مقتضي در تاريخ مذكور جهت رسيدگي در شعبه حاضر واال بقيه
اقدامات قانوني انجام خواهد شد.
 19988م /الف -مدير دفترشعبه  135كيفري  2مشهد
آگهي احضار متهم
در پرونده كالس��ه  107/940405آقاي محمدرضا رضايي به اتهام س��رقت تحت
تعقيب ميباش��د به جهت معلوم نبودن محل س��كونت نامبرده و به تجويز ماده
 180قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري مراتب در
روزنامه آگهي نامبرده موظف اس��ت راس ساعت  9صبح  1394/06/19در شعبه
 107دادگاه عمومي جزايي مشهد حاضر و از اتهام انتسابي دفاع نماييد در صورت
عدم حضور در موعد مقرر رسيدگي و اتخاذ تصميم قانوني خواهد شد.
 20187م /الف -مدير دفترشعبه  107دادگاه كيفري دو مشهد
آگهي احضار متهم
در پرونده كالس��ه  203/940574آقاي علي ش��يك فرزند برات به اتهام مشاركت
در س��رقت تحت تعقيب ميباش��د به واس��طه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده
و به تجويز ماده  115قانون آئين دادرس��ي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور
كيف��ري مرات��ب در روزنامه آگهي تا ظرف مدت 30روز از تاريخ نش��ر آگهي در
شعبه  203بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب مشهد ناحيه  2خ كوهسنگي حاضر
از اتهام انتس��ابي دفاع نماييد در صورت عدم حضور در موعد مقرر رس��يدگي و
اتخاذ تصميم قانوني خواهد شد.
 19971م /الف -بازپرس شعبه  203دادسراي عمومي و انقالب مشهد
آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم
كالسه پرونده 57/940451 :رسيدگي 1394/06/25 :ساعت  11:00خواهان :محدثه
س��نجيده فرزند علياكبر خوانده  -1علي طاهريپور فرزند حس��ينعلي خواس��ته:
الزام به تحويل ملك خواهان دادخواس��تي تس��ليم دادگاهه��اي عمومي نموده كه
جهت رس��يدگي به  57ش��عبه ارجاع گرديده و وقت رسيدگي تعيين شده به علت
مجهولالمكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده
 73قانون آيين دادرسي مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي
ميشود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهي ظرف يكماه به دفتر دادگاه مراجعه
و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در
وقت مقرر باال جهت رسيدگي حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغي بوسيله آگهي
الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
 19973م /الف -مدير دفتر شعبه  57دادگاه عمومي مشهد
آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم
كالسه پرونده 57/940498 :رسيدگي 1394/06/25 :ساعت  10:00خواهان :ياسر
فرزانه فرزند محمدحس��ن خوانده  -1اصغر س��تاري فرزند اكبر خواسته :مطالبه
وجه خواهان دادخواس��تي تسليم دادگاههاي عمومي نموده كه جهت رسيدگي به
 57شعبه ارجاع گرديده و وقت رسيدگي تعيين شده به علت مجهولالمكان بودن
خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و به تجويز ماده  73قانون آيين
دادرس��ي مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي ميشود تا
خوانده از تاريخ نش��ر آخرين آگهي ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن
اعالم نش��اني كامل خود نس��خه دادخواس��ت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت
مقرر باال جهت رس��يدگي حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغي بوسيله آگهي الزم
شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
 19998م /الف -مدير دفتر شعبه  57دادگاه عمومي مشهد
آگهي ابالغ وقت دادرسي به متهم مجهولالمكان
آقاي محمد وطن خواه جلس��ه رسيدگي به اتهام شما در پرونده 125/940357داير
بر توهين در ساعت 11:30مورخ 1394/7/4دراين دادگاه به نشاني چهارطبقه برگزار
ميشود در اجراي مقررات ق.آ.د.ك .از طريق اين روزنامه به شما ابالغ ميشود درجلسه
دادگاه حضور يابيد واال تصميم قاضي مقتضي گرفته خواهد شد.
 20192م /الف -مدير دفتر شعبه  125دادگاه كيفري  2مشهد
آگهي ابالغ وقت دادرسي به متهم مجهولالمكان
آقاي حميد فاخر جلس��ه رس��يدگي به اتهام ش��ما در پرونده  125/940414داير
بر ش��ركت در ضرب وجرح عمدي در س��اعت 09:30مورخ  1394/7/13در اين
دادگاه به نشاني چهار طبقه برگزار ميشود در اجراي مقررات ق.آ.د.ك .از طريق
اين روزنامه به ش��ما ابالغ ميش��ود در جلسه دادگاه حضور يابيد واال تصميم قاضي
مقتضي گرفته خواهد شد.
 20193م /الف -مدير دفتر شعبه  125دادگاه كيفري  2مشهد
آگهي ابالغ دادنامه
بدينوسيله پيرو آگهيهاي قبلي به عليرضا توكلي فرزند اصغر فعال مجهولالمكان ابالغ
ميش��ود در مورد دادخواست زهرا رستمچي عليه شما به خواسته تقسيط محكوم
به موجب حكم ش��ماره  9400271در پرونده كالسه  931110به پرداخت ماهيانه
هفت ميليون تا اس��تهالك كامل محكومبه صادر ش��ده است مراتب بدينوسيله در
روزنام��ه درج ميگ��ردد .راي صادره غيابي و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت
قانوني قابل واخواهي در اين شوراست.
 19818م /الف -مدير دفتر شعبه  32دادگاه عمومي مشهد
آگهي احضار متهم
در پرونده كالس��ه  605/921597آقاي محمد ابراهيم نصري به اتهام انتقال مال
غير تحت تعقيب ميباش��د به واس��طه معل��وم نبودن محل اقام��ت نامبرده و به
تجويز ماده  115قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري
مراتب در روزنامه آگهي تا ظرف مدت  30روز از تاريخ نشر آگهي در شعبه 605
بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب مشهد مجتمع قضايي شهيدكامياب حاضر از
اتهام انتسابي دفاع نماييد در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگي و اتخاذ
تصميم قانوني خواهد شد.
 18804م/الف-بازپرس شعبه 605دادسرايعموميوانقالبناحيه 3مشهد

