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سال یازدهم دوشنبه  5بهمن 1394
خبر

تهيهكنن��د ه س��ر يا ل
«دوردستها» با اشاره به وضعيت
جمال اجاللي ،بازيگر اين سريال
كه دچار خونريزي مغزي ش��د
بي��ان كرد كه وي بع��د از طي
وضعيت ثبات به بيمارستاني در
تهران منتقل ميشود.
فريب��ا توكل��ي ،تهيهكننده
سريال «دوردستها» كه براي
ش��بكه يك ساخته ميش��ود درباره وضعيت جمال اجاللي ،بازيگر اين
سريال كه روز جمعه دوم ،بهمن هنگام گريم بر اثر خونريزي مغزي در
بيمارستاني در س��اري بستري شد ،گفت :حال وي از شب سوم بهمن
بهتر شد و سطح هوشياري وي به  ۱۱رسيد و اميدواريم به همين ترتيب
به بهبودي برسد.
وي ادام��ه داد :آق��اي اجاللي هماكنون تحت نظر اس��ت و در بخش
مراقبتهاي ويژه بستري ميماند تا از شرایط بهتری برخوردار شود.
تهیهكننده س��ریال «دوردستها» با اش��اره به وضعیت این بازیگر
پیشكسوت توضیح داد :او فعال باید به شرایطی آرام و باثبات برسد و بعد
از این به بیمارستانی در تهران منتقل خواهد شد.
وی در پایان درباره نقش جمال اجاللی در سریال اظهار كرد :حدود ۵۰
درصد از بازی وی در سریال «دوردستها» به كارگردانی جواد ارشاد باقی
مانده بود و حاال كارگردان باید ترتیبی بدهد تا نقش وی به پایان برسد
چراكه تصویربرداری سریال تا پایان این هفته تمام میشود.

برندگان جوایز انجمن تهیهكنندگان آمریكا
انتخاب شدند
«كس��ری بزرگ» ساخته آدام مككی به عنوان فیلم برنده بیست و
هفتمین دوره جوایز ساالنه انجمن تهیهكنندگان آمریكا انتخاب شد.
انجمن تهیهكنندگان آمریكا ( )PGAكه در لسآنجلس برندگان خود
را شناخت ،جایزه داریل افزانوك ،بهترین تهیهكننده سال را به این فیلم
كمدی درام و جرمی كالینر و دد گاردنر تهیهكنندگان این فیلم اهدا كرد.
برد پیت نیز از دیگر تهیهكنندگان فیلم بود كه در مراسم حضور نداشت.
این فیلم با بازی برد پیت ،رایان گاسلینگ ،استیو كارل و كریستین بیل
چگونگی ش��كل گرفتن بحران مالی سالهای  ۲۰۰۷تا  ۲۰۱۰را روایت
میكند و نشان میدهد چگونه گروهی این بحران را ایجاد كردند.
«درون بیرون» به كارگردانی پیت داكتر و تهیهكنندگی جوناس ریورا نیز
جایزه بخش انیمیشن را به خانه برد .در بخش مستند نیز «ایمی» ساخته
آصف كاپادیا جایزه گرفت« .در بخش آثار تلویزیونی ،فصل پنجم سریال
«بازی تاج و تخت» از ش��بكه اچبیاو جایزه نورمن فلتن بهترین سریال
درام را از آن خود كرد و موفق شد تا «روح را بهتر صدا كن»« ،هوملند»،
«خانه پوشالی» و «مد من» را پشت سر بگذارد .در بخش سریال كمدی
سریال «شفاف» جایزه دنی تامس را برد و از «درون امی شومر»« ،خانواده
مدرن»« ،سیلیكون ولی» و «ویپ» پیش افتاد .جایزه دیوید ال .وولپر برای
سریال كوتاه یا فیلم تلویزیونی نیز به «فارگو» رسید.

آگهيدادخواست
خواهان/شاكيمحمدمحمديدادخواستيبهطرفيتخوانده/متهمجوادكريميبهخواستهمطالبهطلبتقديمدادگاههاي
عموميشهرستانمشهدنمودهكهجهترسيدگيبهشعبه 50دادگاهعموميحقوقيمجتمعقضاييامامخمينيشهرستان
مشهد واقع در استان خراسان رضوي ،شهرستان مشهد ،ابتداي بلوار شهيد مدرس ارجاع و به كالسه9309985115300051
ثبت گرديده كه وقت رسيدگي آن 1395/01/31و ساعت 11/30تعيين شده است .به علت مجهو لالمكان بودن خوانده/
متهم و درخواست خواهان /شاكي و به تجويز ماده  73قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني
و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي ميشود تا خوانده /متهم پس از نشر آگهي و اطالع
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر
فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.
 25640م/الف -مديردفترشعبه 50دادگاهعموميحقوقيمجتمعقضاييامامخمينيشهرستانمشهد
آگهيدادخواست
خواهان/شاكيمحمداسماعيلدرهميگوشدادخواستيبهطرفيتخوانده/متهمرضايوسفيبهخواستهخسارتدادرسي
ومطالبهخسارتتاخيرتاديهومطالبهوجهسفتهتقديمدادگاههايعموميشهرستانمشهدنمودهكهجهترسيدگيبهشعبه
 50دادگاهعموميحقوقيمجتمعقضاييامامخمينيشهرستانمشهدواقعدراستانخراسانرضوي،شهرستانمشهد،ابتداي
بلوار شهيد مدرس ارجاع و به كالسه 9409987580000510ثبت گرديده كه وقت رسيدگي آن 1395/03/03و ساعت
 11/30تعيين شده است .به علت مجهو لالمكان بودن خوانده /متهم و درخواست خواهان /شاكي و به تجويز ماده 73قانون
آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار
آگهي ميشود تا خوانده /متهم پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه
دوم دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.
 25641م/الف-مديردفتردادگاهحقوقيشعبه 50دادگاهعموميحقوقيمجتمعقضاييامامخمينيشهرستانمشهد

آگهيدادخواست
خواهان/شاكيعليرضانصريدادخواستيبهطرفيتخوانده/متهمنوراهللاكبريانقرهجقهبهخواستهمطالبهخسارتدادرسي
والزامبهتنظيمسندرسميملكتقديمدادگاههايعموميشهرستانمشهدنمودهكهجهترسيدگيبهشعبه 50دادگاه
عمومي حقوقي مجتمع قضايي امامخميني شهرستان مشهد واقع در استان خراسان رضوي ،شهرستان مشهد ،ابتداي بلوار
شهيد مدرس ارجاع و به كالسه 9409987580000626ثبت گرديده كه وقت رسيدگي آن 1395/03/04و ساعت8/30
تعيين شده است .به علت مجهولالمكان بودن خوانده /متهم و درخواست خواهان /شاكي و به تجويز ماده 73قانون آيين
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي
ميشود تا خوانده /متهم پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم
دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.
 25642م/الف-مديردفترشعبه 50دادگاهعموميحقوقيمجتمعقضاييامامخمينيشهرستانمشهد
آگهيدادخواست
خواهان /شاكي علي اكبر باصري دادخواستي به طرفيت خوانده /متهم حسين باصري و اداره ثبت اسناد تهران و عليرضا
فرشباف صادق و شركت تكرو سيكلت و علي اكبر ارباب معروف و بانك سپه و سعيد اصالن پور به خواسته ابطال سند
(موضوع سند مالي است) و ابطال سند رسمي (موضوع سند ملك است) و مطالبه خسارت دادرسي تقديم دادگاههاي
عموميشهرستانمشهدنمودهكهجهترسيدگيبهشعبه 50دادگاهعموميحقوقيمجتمعقضاييامامخمينيشهرستان
مشهد واقع در استان خراسان رضوي ،شهرستان مشهد ،ابتداي بلوار شهيد مدرس ارجاع و به كالسه9409987580000391
ثبت گرديده كه وقت رسيدگي آن 1395/02/25،و ساعت 9/30تعيين شده است .به علت مجهولالمكان بودن خوانده/
متهم و درخواست خواهان /شاكي و به تجويز ماده  73قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني
و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي ميشود تا خوانده /متهم پس از نشر آگهي و اطالع
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر
فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.
 25643م/الف-مديردفترشعبه 50دادگاهعموميحقوقيمجتمعقضاييامامخمينيشهرستانمشهد
آگهيدادخواست
خواهانمحمدياسينعليزادهدادخواستيبهطرفيتخواندهشهروزقانعاحمديبهخواستهمطالبهوجهچكتقديمدادگاههاي
عموميشهرستانمشهدنمودهكهجهترسيدگيبهشعبه 253شورايحلاختالفمجتمعشماره 5شهرستانمشهدواقع
در مشهد ،طالب ميدان ميرزا كوچكخان ارجاع و به كالسه  9409987509200750ثبت گرديده كه وقت رسيدگي آن
 1394/12/13و ساعت 8/30تعيين شده است .به علت مجهو لالمكان بودن خوانده /متهم و درخواست خواهان /شاكي و به
تجويز ماده 73قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از
جرايدكثيراالنتشارآگهيميشودتاخوانده/متهمپسازنشرآگهيواطالعازمفادآنبهدادگاهمراجعهوضمناعالمنشاني
كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.
 25644م /الف -منشي شعبه 253شوراي حل اختالف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد
آگهيدادخواست
يراد به
خواهان محمدحسين خاوري دادخواستي به طرفيت خوانده علي اكبر رضايي و مهران نوروزي و غالمرضا رحمان 
خواسته اثبات وقوع بيع و الزام به تنظيم سند خودرو تقديم دادگاههاي عمومي شهرستان مشهد نموده كه جهت رسيدگي
به شعبه 253شوراي حل اختالف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد واقع در مشهد ،طالب ميدان ميرزا كوچك خان ارجاع و
به كالسه  9409987509200837ثبت گرديده كه وقت رسيدگي آن 1394/12/11و ساعت 8/30تعيين شده است .به
علت مجهولالمكان بودن خوانده /متهم و درخواست خواهان /شاكي و به تجويز ماده 73قانون آيين دادرسي دادگاههاي
عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي ميشود تا خوانده/
متهم پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمايم
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.
 25645م /الف -منشي شعبه 253شوراي حل اختالف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد
آگهيدادخواست
خواهانعليافشاركهندادخواستيبهطرفيتخواندهبهنامپوربافرانيبهخواستهمطالبهوجهچكتقديمشورايحلاختالف
شهرستانمشهدنمودهكهجهترسيدگيبهشعبه 13شورايحلاختالفمجتمعشمارهيكشهرستانمشهدواقعدرمشهد،
ابتدايخيابانخواجهربيع،روبرويآيتالهعبادي 8ارجاعوبهكالسه 9409987501300611ثبتگرديدهكهوقترسيدگي
آن 1394/12/20،و ساعت 9تعيين شده است .به علت مجهو لالمكان بودن خوانده /متهم و درخواست خواهان /شاكي و به
تجويز ماده 73قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از
جرايدكثيراالنتشارآگهيميشودتاخوانده/متهمپسازنشرآگهيواطالعازمفادآنبهدادگاهمراجعهوضمناعالمنشاني
كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.
 25649م /الف -متصدي امور دفتري شعبه 13شوراي حل اختالف مجتمع شماره يك شهرستان مشهد
آگهيدادخواست
خواهان يحيي آتش برگ فيوج دادخواستي به طرفيت خوانده بهروز يار به خواسته اعتراض ثالث اصلي تقديم شوراي حل
اختالفشهرستانمشهدنمودهكهجهترسيدگيبهشعبه 13شورايحلاختالفمجتمعشمارهيكشهرستانمشهدواقعدر
مشهد ،ابتداي خيابان خواجه ربيع ،روبروي آيت اله عبادي 8ارجاع و به كالسه 9409987501300647ثبت گرديده كه وقت
رسيدگي آن 1394/12/04،و ساعت 8/30تعيين شده است .به علت مجهو لالمكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به
تجويز ماده 73قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از
جرايد كثيراالنتشار آگهي ميشود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل
خود نسخه دوم دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.
 25650م /الف -متصدي امور دفتري شعبه 13شوراي حل اختالف مجتمع شماره يك شهرستان مشهد

پيكر ابوالحسن نجفي روز سهشنبه (ششم بهمنماه) از مقابل فرهنگستان
زبان و ادب فارسي تشييع ميشود.
علي دهباشي با اعالم اين خبر گفت :پيكر استاد ابوالحسن نجفي ساعت 10
صبح روز سهشنبه از مقابل ساختمان مركزي فرهنگستان زبان (واقع در بزرگراه
حقاني ،بعد از ايستگاه مترو ،مجموعه فرهنگستانها) تشييع ميشود.
عرفان پهلواني -نمايش «روزهاي
بيباران»بهنويسندگيوكارگرداني«امين
بهروزي» نمايشي بود كه در سومين روز
از سي وچهارمين جشنواره ميان مردماني
(بينالمللي) تئاتر فجر در تاالر چهارسوي
مجموعه تئاتر ش��هر به اجرا درآمد .در
بيشتر كتابها و كالسهايي كه پيرامون
هنر دوست داشتني تئاتر نوشته و برگزار
ميشوند بر اصلها و قاعدههايي تاكيد
ميشود .اين اصلها و قاعدههاي تكنيكي
تقريبا در بيشتر ايسمها ،سبكها ،گونهها
يا ژانرها ثابت هستند .شايد بد نباشد تا به
بهانه اجراي نمايش «روزهاي بيباران»
شماري از اين پرشمار اصلها و قاعدههاي
تكنيكي را بررسي كنيم و نسبت و كاربرد
آنها را در اجراي اين نمايش بسنجيم.
  چرا چون
آوردهان��د كه در نوش��تن و پرداخت
داستانوهمچنيننمايشنامهوفيلمنامه،
بهتر است ميان رويدادها رابطه چرا چوني
يا علت و معلولي برقرار باشد و رخدادها
نه در پي هم و و با چيدماني برخاسته از
پسندوسليقهشخصيوتحميليصاحب
اث��ر ،بلكه به علت هم بيايند .هر رويداد
معلول و به علت رخداد پيشين باشد و
از آغاز تا پايان ،اين رابطه دومينووار ميان
ماجراها وجود داشته باشد .براي نمونه،
اين اصل علمي هنر در كتاب «شيوه فني
نمايشنامه خواني »...نوشته «ديويد بال»
به خوبي بيان و بررسي شده است اما به
نظر ميرسد ميان ماجراها و رويدادهاي
نمايشنامه «روزهاي بي باران» رابطه چرا
چوني (عل��ت و معلولي) ،چندان وجود
ندارد و به ديگر بيان بسيار كمرنگ است
وبيشتررخدادهاينمايشنامهايننمايش
به پسند و تحميل نويسنده كه كارگردان
اين نمايش هم هست ،در پي هم چيده
شدهاند .پيشنهاد ميكنم كه نويسنده
گرامي با رعايت اصل ياد شده بار و بارهايي
ديگر اين نمايش را بازنويسي كند.
نكته بسيار مهم ديگر در هنر نمايش

و نمايشنامهنويس��ي توجه به «اقتصاد
كاراكتر» است .بر پايه تكنيك حذف هر
چيزي كه الزم و ضروري نيست را ميتوان
و شايد بتوان گفت بايد از اثر هنري حذف
كرد .به نظر ميرسد كه با حذف كاراكتري
كه ايفاي نقش آن را «س��وگل خليق»
برعهده داشت ،هرگز داستان و نمايشنامه
اين اثر آسيبي نخواهد ديد.
 گفتوگوي دراماتيك
«حرف زدن»« ،بحث كردن»« ،كل
كل كردن» و ...گونههايي از پيوند گفتاري
و واژگاني (ارتباط كالمي) هس��تند اما
هيچ كدام گفتوگوي دراماتيك به شمار
نميآيند .ب��ه ديگر بيان هر گونه پيوند
واژگاني (ارتب��اط كالمي) روي صحنه،
گفتوگوييدراماتيكنيست.گفتوگوي
دراماتيك بايد پيش برنده باش��د ،ايجاد
درگي��ري كند ،موجز و از بار دانش��ي و
عاطفي ويژهاي برخوردار باش��د .بيشتر
گفتوگوه��ا (ديالوگها) اين نمايش از
اين ويژگيها برخوردار نبودند.
 بيان ديداري (تصويري)
آن چه مس��لم اس��ت اين است كه
هن��ر تئاتر ،هنري اس��ت كه در مرحله
نخس��ت براي ديدن است و نه شنيدن؛
نمايشهايي كه بار شنيداري بسيار و بار
دي��داري اندك دارند را در اصطالح رايج
اما نه چندان درست ،راديويي ميخوانند.
نمايش «روزهاي بي باران» از بار و بيان
دي��داري گيرا و درخور درنگي برخوردار
نبود و در بيشتر لحظهها و صحنههاي
اين نمايش چندان چيزي براي تماش��ا
وجود نداشت .ميزانسنهاي اين نمايش
از بار دراماتيك مناسبي برخوردار نبودند.
نورها و روشناييهاي اين نمايش هم به
آفرينش تصويرهاي زيبا و گيرا كمكي
نميكردند و تنها كاربردش��ان روش��ن
كردن صحنه نمايش بود .طراحي صحنه
نيز فضاس��از ،كارب��ردي و داراي زيبايي
شناس��ي درخور درنگي نبود و به ديگر
بيان كاركردي دراماتيك نداشت .زمان و

آگهي دادخواست
خواهان حبيب اصغرزاده دادخواستي به طرفيت خوانده سجاد نيكونژاد و ميثم خادم الحرم به خواسته مطالبه وجه چك تقديم
شورايحلاختالفشهرستانمشهدنمودهكهجهترسيدگيبهشعبه 13شورايحلاختالفمجتمعشمارهيكشهرستانمشهد
واقع در مشهد ،ابتداي خيابان خواجه ربيع ،روبروي آيت اله عبادي 8ارجاع و به كالسه 9409987501300515ثبت گرديده كه
وقت رسيدگي آن 1394/12/20،و ساعت 8/30تعيين شده است .به علت مجهولالمكان بودن خوانده و درخواست خواهان و
به تجويز ماده 73قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي
از جرايد كثيراالنتشار آگهي ميشود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل
خود نسخه دوم دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.
د
 25653م /الف -متصدي امور دفتري شعبه 13شوراي حل اختالف مجتمع شماره يك شهرستان مشه 
آگهي ابالغ دادنامه
پيروآگهيهايمنتشرهدرجرايدبدينوسيلهبهمحكومعليهآقايمجيدصداقتمنشكهمجهو لالمكانميباشدابالغميگردد
چون وفق دادنامه شماره  9409977509200882صادره از شعبه 253در پرونده شماره  9409987509200483محكوم به
خوانده آقاي مجيد صداقت منش به پرداخت مبلغ ده ميليون و چهارصد و نه هزار ريال بابت قبض مصرفي آب منزل فوق
الذكر از تاريخ 1392/1/31تا 1392/10/24و مبلغ پانصد و پنجاه و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرسي در حق محكوم له آقاي
علياصغررحيميحسنلوييونيمعشردولتيشدهايدظرفدهروزازانتشاراينآگهيمهلتداريدنسبتبهاجرايمفاداجراييه
اقدام نماييد در غير اينصورت دايره اجراي احكام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزينه اجرايي اقدام خواهد نمود.
د
 25646م /الف -منشي شعبه 253شوراي حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشه 
آگهي ابالغ دادنامه
پيرو آگهيهاي منتشره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليه خانم ثريا عظيمي ليوار جاني كه مجهولالمكان ميباشد ابالغ
ميگردد چون وفق دادنامه شماره  9409977509200811صادره از شعبه  253در پرونده شماره 940998750920520
محكوم به حكم بر محكوميت خوانده رديف دوم ثريا عظيمي ليوارجاني به حضور در دفترخانه اسناد رسمي و انتقال سند يك
دستگاه خودرو پژو پارس مدل  83به شماره  929و  32ايران  36به نام خواهان و هزينه دادرسي به مبلغ دويست و بيست
و پنج هزار ريال در حق محكوم له آقاي جواد آبيل جاني و نيمعشر دولتي شدهايد ظرف ده روز از انتشار اين آگهي مهلت
داريد نسبت به اجراي مفاد اجراييه اقدام نماييد در غير اينصورت دايره اجراي احكام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات
با هزينه اجرايي اقدام خواهد نمود.
د
 25647م /الف -منشي شعبه 253شوراي حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشه 
آگهي ابالغ دادخواست
بدينوسيله پيرو آگهيهاي قبلي به آقاي علي ستوده فرزند تاج محمد فعال مجهولالمكان ابالغ ميشود در مورد دادخواست
آقاي سيد محمد رضا صحتي يزدي عليه شما بخواسته تنظيم سند به موجب حكم شماره 9409977509201045در پرونده
كالسه  9409987509200706به حضور در دفترخانه اسناد رسمي و انتقال سند يك دستگاه خودروي پرايد مدل  1385به
شماره پالك869ن 46ايران 12به نام خواهان سيد محمدرضا صحتي يزدي محكوم شدهايد .مراتب بدينوسيله در روزنامه
درج ميگردد راي صادره غيابي و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانوني قابل واخواهي در اين شورا است.
د
 25648م /الف -منشي شعبه 253شوراي حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشه 
آگهي ابالغ دادنامه
پيروآگهيهايمنتشرهدرجرايدبدينوسيلهبهمحكومعليهسيدابراهيمرضاييكالتهكهمجهو لالمكانميباشدابالغميگردد
چون وفق دادنامه شماره  9409977500900528صادره از شعبه  9در پرونده شماره  9409987500900372محكوم به
پرداخت -1مبلغ پنج ميليون و چهارصد هزار ريال بابت اصل خواسته -2مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ريال هزينه درج آگهي و
هزينه دادرسي  -3خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك ( )93/6/1لغايت يومالوصول كه در اجراي احكام قابل محاسبه
ميباشد در حق محكوم له شركت نوژان رايانه پارس بامديريت آقايان سيد مسعود حسيني عطار و مسعود قدوسي فر و
نيمعشردولتيشدهايدظرفدهروزازانتشاراينآگهيمهلتداريدنسبتبهاجرايمفاداجراييهاقدامنماييددرغيراينصورت
دايره اجراي احكام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزينه اجرايي اقدام خواهد نمود.
 25651م /الف -منشي شعبه 9شوراي حل اختالف مجتمع شماره يك شهرستان مشهد
آگهي ابالع دادخواست
پيرو آگهيهاي قبلي به آقاي حبيب اله هدايتي فعال مجهو لالمكان ابالغ ميشود در مورد دادخواست خانم عاليه سيد حاجي زاده
بطرفيتشمابهخواستهمطالبهوجهچكبموجبحكمشماره 9409977500900649درپروندهكالسه9409987500900408
به پرداخت  -1مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته  -2مبلغ سيصد و پانزده هزار ريال هزينه دادرسي و درج آگهي
-3خسارتتاخيرتاديهازتاريخسررسيدچك()94/6/6لغايتيوماالداءكهدراجراياحكامقابلمحاسبهميباشددرحقخواهان
صادر ميگردد محكوم شدهايد مراتب بدينوسيله در روزنامه درج ميگردد راي صادره غيابي و از تاريخ درج در روزنامه
در مهلت قانوني قابل واخواهي در اين شورا است.
د
 25652م /الف -دبيرخانه شعبه 9شوراي حل اختالف مشه 
آگهي ابالغ وقت دادنامه
بدينوسيلهپيروآگهيهايقبليبهآقايمجتبيرحمانيرادفرزندمحمدفعالمجهو لالمكانابالغميشوددرمورددادخواست
هستي حكم آبادي بطرفيت شما به خواسته مطالبه وجه چك و خسارت دادرسي به موجب حكم شماره9409977575700959
مورخه 94/06/31در پرونده كالسه 7/940124خوانده را به پرداخت مبلغ 400/000/000ريال اصل خواسته12/427/000،
ريالهزينهدادرسي 10/800/000،ريالحقالوكالهمرحلهبدويونيزخسارتتاخيرتاديهازتاريخسررسيدچكالييو مالوصول
براساس شاخص بانك مركزي در حق خواهان محكوم شدهايد .مراتب بدينوسيله در روزنامه درج ميگردد .راي صادره غيابي
و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانوني قابل واخواهي در اين دادگاه است.
 940304م /الف -مدير شعبه 7دادگاه عمومي حقوقي مشهد
آگهيابالغيه
در پرونده كالسه  434/941573غالمعلي كليدار احمدي فرزند سبحان به اتهام ترك انفاق فرزندان تحت تعقيب ميباشد
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و تجويز ماده  115قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور
كيفري مراتب در روزنامه آگهي تا ظرف  30روز از تاريخ نش��ر آگهي در ش��عبه  434دادياري دادس��راي عمومي و انقالب
ناحيه  4مشهد واقع در بلوار وحدت ،وحدت  12حاضر و از اتهام انتسابي دفاع نمايد .درصورت عدم حضور در موعد مقرر
رسيدگي و اظهار عقيده مينمايد.
د
23161مالف -داديار شعبه 434دادسراي عمومي و انقالب ناحيه 4مشه 
آگهياحضارمتهم
درپروندهكالسه 940225آقايحميدكبيرييزدبهاتهامخيانتدرامانتتحتتعقيبميباشند.بهواسطهمعلومنبودنمحل
اقامت نامبرده و به تجويز ماده 115قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري مراتب در روزنامه آگهي
تا ظرف مدت 30روز از تاريخ نشر آگهي در شعبه 410بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب ناحيه 4مشهد واقع در بلوار وحدت،
وحدت 12حاضر و از اتهام انتسابي دفاع نمايد ،درصورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگي و اظهار عقيده مينمايد.
د
23158مالف -بازپرس شعبه 410دادسراي عمومي و انقالب ناحيه 4مشه 
آگهي ابالغ دادنامه
بدينوسيله پيرو آگهيهاي قبلي به آقاي حسين مشهدي كارساالري فرزند يارعلي فعال مجهولالمكان ابالغ ميشود در مورد
دادخواستفريدمدنيحسينيعليهشمابهخواستهمطالبهوجهچكبموجبحكمشماره 940997757800858مورخه94/7/12
در پرونده كالسه 30/920110به پرداخت مبلغ 200/000/000ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 4/859/000ريال بابت هزينه
دادرسي و خسارت تاخير تاديه از مورخ 92/9/14تا زمان وصول محكوم شده ايد .مراتب بدينوسيله در روزنامه درج ميگردد.
راي صادره غيابي و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانوني قابل واخواهي در اين دادگاه است.
د
18691مالف -مدير دفتر شعبه 30دادگاه عمومي مشه 

دايرهها براي طبقهبندي وزن شعر فارسي را تدوين كرده كه به دايره نجفي
معروف است.
در معرفي اين چهره فقيد همچنين عنوان ش��ده اس��ت :استاد ابوالحسن
نجفي از بزرگان عرص ه ترجمه ،زبانشناسي ،فرهنگنويسي ،وزن شعر فارسي،
ادبيات تطبيقي و زبان و ادبيات فارس��ي در روزگار ما و يكي از تاثيرگذارترين
افراد نسل خود در شناسايي و تربيت نويسندگان و پژوهشگران بود كه كارنام ه
پربرگ و باري دارد.

نگاهي به نمايش «روزهاي بيباران» به نويسندگي و كارگرداني امين بهروزي

هيچ چيز براي ديدن

مكان رخدادهاي اين نمايش تنها از پس
واژگان و گفت وش��نودهاي اين نمايش
هويت مييافتند و طراحي ،نور طراحي
صحنه ،ميزانسنها و بازي بازيگران اين
نمايشدرمعرفيباورپذيروتاثيرگزارزمان
و مكان ماجراها نقشي نداشتند .واژگان و
جملههاي اين نمايش ديداري نشدند و
به تصوير درنيامدند و بيشتر شوخيهاي
اين نمايش نيز پا را از شوخیهای كالمی
جنسی فراتر نگذاشتند .شماری دیگر از
شوخیهای این نمایش نیز شوخیهایی
آش��نا بودند كه آنها را در كوچه و بازار و
مترو و اتوبوس و ...بارها و بارها شاید بسیار
بانمك تر و بامزهتر ش��نیدهایم .این در
حالی است كه «تكنیكهای ایجاد خنده
(كمدی) در هنرهای دراماتیك» بحثی
علمی ،گسترده و پردامنه است.

 گزینش رسانه (مدیوم)
ناگفته پیداست كه لزوم تناسب میان
ظرف و مظروف مهم اس��ت .هر رسانه
هنری ،درخور و شایسته برای بازنمود هر
پدیدهاي نيست .آوردهاند كه با پيدايش
دوربين عكاس��ي ،مساله هنر نقاشي و
نقاشانديگركشيدنيكچيزكامالشبيه
خودش نبود زيرا دوربين عكاسي اين كار
را بسيار بهتر انجام ميداد .در عوض هنر
نقاشي توانشها و ظرفيتهايي را يافت
كه ش��ايد از عهده هنر عكاسي برنيايد.
با پيدايش دستگاه سينماتوگراف نيز هنر
تئاتر تواناييها و قابليتهايي را يافت كه
شايدازعهده هنرسينمابيرونباشد.نكته
و پرسش اينجاست كه چرا بايد داستان
نمايش «روزهاي بيباران» آن هم با اين
ساختار و ريختار در رسانه تئاتر آفريده و

آگهياحضارمتهم
در پرونده كالسه 410/941422آقاي حسن ساالر به اتهام عدم اعالم فوت فرزند به اداره ثبت احوال تحت تعقيب ميباشند.
بهواسطهمعلومنبودنمحلاقامتنامبردهوبهتجويزماده 115قانونآييندادرسيدادگاههايعموميوانقالبدرامور
كيفري مراتب در روزنامه آگهي تا ظرف مدت  30روز از تاريخ نشر آگهي در شعبه  410بازپرسي دادسراي عمومي و
انقالب ناحيه 4مشهد واقع در بلوار وحدت ،وحدت 12حاضر و از اتهام انتسابي دفاع نمايد ،درصورت عدم حضور در موعد
مقرررسيدگيواظهارعقيدهمينمايد.
23168مالف -بازپرس شعبه 410دادسراي عمومي و انقالب ناحيه 4مشهد
آگهيابالغدادنامه
بدينوسيله به آقاي حسين حافظ شجري فرزند رجب كه در حال حاضر مجهو لالمكان ميباشد در پرونده كالسه940577
شعبه 108دادگاهعموميجزاييمشهدبهاتهامجعلبرابرمندرجاتحكمشماره 9409977590801015مورخ 94/8/28به
يك سال حبس محكوم گرديده و حكم صادره پس از رويت ظرف ده روز قابل واخواهي ميباشد مراتب اعالم تا با مراجعه به
اين دفتر دادگاه در مهلت قانوني نسبت به واخواهي اقدام نمايد در غير اينصورت حكم صادره الزماالجرا ميگردد.
940577مالف-مديردفترشعبه 108دادگاهعموميجزاييمشهدمجتمعقضاييامامخميني
آگهياحضارمتهم
در پرونده كالسه 112/941078آقايان -1محسن صفار -2كريم دلدار -3كاظم صفري -4علي صفري -5رضا صفري به
اتهام (شركت در توهين و شركت ايراد ضرب و جرح عمدي) تحت تعقيب ميباشد و به واسطه معلوم نبودن محل اقامت
نامبردگانوبهتجويزماده 344قانونآييندادرسيكيفريمصوبسال 1392مراتبدرروزنامهآگهينامبردگانمكلفند
در تاريخ 1394/11/29ساعت 8/30صبح در شعبه  112دادگاه كيفري دو مشهد حاضر و از اتهام انتسابي دفاع نمايند .در
صورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگي و اتخاذ تصميم قانوني خواهد بود.
23162مالف -مدير دفتر شعبه 112دادگاه كيفري دو مشهد
آگهيابالغدادنامه
يزاده
بدينوسيلهپيروآگهيهايقبليبهسميهمسكيننوازفعالمجهو لالمكانابالغميشوددرمورددادخواستسيدوحيدنب 
بطرفيت شما به خواسته مطالبه طلب به موجب حك شماره  9409977577600935در پرونده كالسه  26/940287به
پرداختتضامنيبهمبلغ 600/000/000ريالبابتاصلخواستهبامحاسبهخسارتتاخيرتاديهازتاريخمندرجدرچكتايوم
الوصول بر مبناي نرخ تورم بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و مبلغ 18/530/000ريال بابت هزينه دادرسي و خدمات
قضاييدرحقخواهانمحكوم شدهايد.مراتبفوق درروزنامهآگهيوبا توجه بهغيابي بودن دادنامهمذكور،ظرف بيست
روز از تاريخ درج در روزنامه قابل واخواهي و تجديدنظر خواهي در همين دادگاه ميباشد.
د
16123مالف-مديردفترشعبه 26دادگاهعموميحقوقيمشه 
آگهي ابالغ وقت دادرسي
كالسه پرونده 17/932035:وقت رسيدگي 1394/12/12:ساعت 12ظهر خواهان :معصومه شهري تلقور فرزند رمضان
خوانده:محمدباقرياسالرفارسيفرزندكرامتفعالمجهو لالمكانخواسته:مطالبهنفقهجاريهخواهاندادخواستيتسليم
دادگاههاي عمومي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه 17ارجاع گرديده و وقت رسيدگي تعيين شده بعلت مجهو لالمكان
بودن خوانده و 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 يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن
اعالمنشانيكاملخودنسخهدومدادخواستوضمايمرادريافتنمايدودروقتمقررباالجهترسيدگيحضوربهمرساند
چنانچه بعدا ابالغي بوسيله آگهي الزم شود فقط يكنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
22620مالف -مدير دفتر شعبه 17دادگاه عمومي خانواده مشهد
آگهيمزايده
به موجب پرونده اجرايي كالسه شماره 940453ش 6صادره از حوزه شماره 145شوراي حل اختالف مشهد محكوم عليه
آقاي عليرضا نايبزاده جمعا به پرداخت مبلغ 50/249/000ريال بابت اصل خواسته و خسارت تاخير تاديه در حق محكوم
له آقاي حسين جاللي گرمرودي محكوم گرديده است و چون تاكنون نسبت به پرداخت ديونش هيچگونه اقدامي ننموده
حسب تقاضاي طلبكار اموال مشروحه ذيل در قبال محكوم به توقيف و توسط كارشناس دادگستري ارزيابي و مقرر گرديده
در تاريخ  94/11/7از ساعت  9الي  10صبح در محل اجراي احكام مدني شوراهاي حل اختالف مشهد واقع در بين قرني
 22و  24مجتمع اجراي احكام شوراي حل اختالف مشهد از طريق مزايده حضوري به فروش برسد .مزايده از قيمت پايه
شروع و به كساني كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند واگذار خواهد شد طالبين به خريد ميتوانند ظرف پنج روز قبل از
برگزاري مزايده مراجعه تا ترتيب بازديد آنان از اموال داده شود ضمنا حداقل ده درصد از بهاي فروش مورد مزايده نقدا
يالمجلس از برنده وصول خواهد شد .اموال مورد مزايده عبارت است از :نيم دانگ مشاع از يك دانگ از ششدانگ پالك
وف 
ثبتي شماره  10388فرعي از  3اصلي بخش  9مشهد واقع در عبادي  ،40نيكنام  ،9انتهاي كوچه درب مقابل پالك آبي 20
به مساحت 169متر مربع در دو طبقه و نيم ،با سقف آهن پوش ،نماسنگ ،پنجره آلومينيوم ،ديوارهاي داخل نقاشي شده،
كفسازيسراميك،كابينتامديافوفلزي،سيستمگرمايشيگازوبخاريوداراياشتراكاتشهريميباشد.ارزشششدانگ
توسط كارشناس رسمي دادگستري با توجه به متراژ ،حدودي ،شكل هندسي وديگر جهات به مبلغ 3/850/000/000ريال
و ارزش نيم دانگ مشاع از يك دانگ از ششدانگ به مبلغ 320/833/333ريال ارزيابي گرديده است .ضمنا كليه بدهيهاي
معوقه به عهده فروشنده و هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار است و تخليه و تحويل و تحول ملك تابع تشريفات قانوني
است و ربطي به اجراي احكام ندارد.
س
22144مالف -دادورز اجراي احكام مدني شوراهاي حل اختالف مشهد مقد 
آگهيابالغدادنامه
بدينوسيله پيرو آگهيهاي قبلي به آقاي محمدرضا شفيعي فعال مجهولالمكان ابالغ ميشود در مورد دادخواست علي
عزتي فرزند احمد بطرفيت شما به خواسته مطالبه وجه چك و خسارت دادرسي و تاخير تاديه به موجب حكم شماره
 9409977575700905مورخه  94/9/7در پرونده كالس��ه  7/940122محكوم اس��ت به پرداخت  184/000/000ريال
اصل خواسته و 5/898/000ريال هزينه دادرسي به اضافه خسارات تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك تا روز وصول محكوم
به براساس شاخص بانك مركزي در حق خواهان محكوم شدهايد .مراتب بدينوسيله در روزنامه درج ميگردد .راي صادره
غيابي و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانوني قابل واخواهي در اين دادگاه است.
17586مالف -مديردفترشعبه 7دادگاهعموميحقوقي مشهد
آگهيابالغدادنامه
پيروآگهيهايمنتشرهدرجرايدبدينوسيلهبهمحكومعليهعليرضاحيدريكهمجهو لالمكانميباشدابالغميگرددچون
وفق دادنامه به شماره 9409977509800401صادره از شعبه 259در پرونده شماره 930903محكوم به پرداخت مبلغ
بيست ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبل 175/000ريال بابت خسارت وارده به سبب دادرسي و هزينه آگهي در حق
خواهان و نيمعشر دولتي شدهايد ظرف ده روز از انتشار اين آگهي مهلت داريد نسبت به اجراي مفاد اجراييه اقدام نماييد در
غير اينصورت دايره اجراي احكام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزينه اجرايي اقدام خواهد نمود.
22614مالف-منشيشعبه 259مجتمعپنجشورايحلاختالفشهرستانمشهد
آگهيابالغدادخواست
بدينوس��يله پيرو آگهيهاي قبلي به آقاي رضا پردل گوش فعال مجهولالمكان ابالغ ميش��ود در مورد دادخواس��ت
آقاي محمدرضا ميرزايي عليه شما به خواسته تنظيم سند خودرو به موجب حكم شماره  9409977509800778در
پرونده كالسه  940479به حضور در دفتر خانه اسناد رسمي و انتقال سند اتومبيل به شماره 922د 44ايران  12به
نام خواهان و پرداخت هزينه دادرس��ي مبلغ  17000تومان و مبلغ  36000تومان بابت درج آگهي روزنامه در حق
خواهان محكوم شدهايد مراتب بدينوسيله در روزنامه درج ميگردد راي صادره غيابي و از تاريخ درج در روزنامه
در مهلت قانوني واخواهي در اين شورا است.
22613مالف-منشيشعبه 259مجتمعپنجشورايحلاختالفشهرستانمشهد

بازنموده شود در حالي كه اين داستان را
تاكيد ميكنم با اين س��اختار و ريختار،
ميتوانبسيارزيباتر،بهتروتاثيرگذارتردر
رسانه سينما بازنمايي كرد كه اگر چنين
شود به آساني ميتوان صحنههاي روايت
اين نمايش را حذف كرد .روايتهايي كه
از بار دراماتيك چنداني نداشتند و بدتر
آنكه توسط «سجاد افشاريان» بسيار بد
اجرا ميشدند.
  بازيگري تنه�ا اعتماد به نفس
نيست!
گرچهاعتمادبهنفسيكيازمهمترين
و كارآمدترين نيازها و ابزارهاي هنرهاي
اجرايي است اما كافي نيست .بازيگري را
شايد بتوان در واكنش و پاسخ درست و
به اندازه ،به محركهاي دروني و بيروني
ه��ر كاراكتر خالصه كرد اي��ن در واقع

یادبود

آخرين وضعيت جمال اجاللي در بيمارستان

برنامه تشیيع پيكر ابوالحسن نجفي اعالم شد

همچنين به گفته او ،پيكر اين چهره فقيد حوزه ادبيات در قطعه نامآوران
بهشت زهرا(س) به خاك سپرده خواهد شد.
ابوالحسن نجفي كه دوم بهمنماه در سن  86سالگي در تهران درگذشت،
مترجم ،زبانشناس ،عضو پيوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسي و مدير گروه
ادبيات تطبيقي آن فرهنگستان بود.
مهمتري��ن بخ��ش فعاليتهاي ادبي و علم��ي او در حوزه ترجمه متون
ادبي ،ويرايش ،زبانشناس��ي و وزن ش��عر فارسي بود .او يكي از دقيقترين

شماره 3273

همان كاري اس��ت كه هر انسان در هر
لحظه انجام ميدهد و شايد از اين روي
بتوانهنربازيگريرااومانيستيترينگونه
هنر دانست انجام اين مهم و تبديل آن
به هنر بازيگري نيازمند ابزاري است كه
اي��ن ابزار را بدن ،بي��ان و پرورش حس
و عاطفه و ...دانستهاند .به نظر ميرسد
بازيگ��ران اي��ن نمايش چن��دان از اين
ابزار برخوردار نيستند و اگر هم هستند
دستكم ميتوان گفت در اين اجرا كه
اج��راي داوري هم بود ،از ابزار بازيگري
خ��ود به خوبي بهره نگرفتند .رفتارها و
حركته��اي بازيگران اي��ن نمايش در
بسياري از صحنهها و لحظهها متناسب
با بار دانش��ي و عاطف��ي آن صحنهها و
لحظهها نبود .بازيگ��ران اين نمايش از
چهره (ميميك) خود به گونهاي كه داراي
زيباييشناسي هنر بازيگري باشد ،بهره
نميگرفتند .از ديگر سو شنيدن صدا و
واژگان و جملههاي بازيگران گاهي دشوار
ميشد .در بيشتر صحنهها بازي «سجاد
افشاريان» با تصنع و تظاهري آزاردهنده
همراه بود .گم��ان ميرود بازيگران اين
نمايش در بيش��تر لحظهها و صحنهها
به جاي حفظ موقعيت ،تنها تالششان
را به حفظ ديالوگها به كار بسته بودند.
ش��خصيتپردازي ضعيف و روساختي
كاراكترهايايننمايشنيزبسترمناسبي
را براي بازيگران فراهم نياورده بود.
 پرسش پاياني
پرسش مهم و در خور درنگ و انديشه
اين است كه چرا بايد چنين نمايشي در
مرحله بازخواني مهمترين جش��نواره
تئاتر س��رزمينمان پذيرفته ش��ود و از
مرحله بازبيني نيز بگذرد و در بخشهاي
توليدهاي تازه تئاتر ايران و نيز مسابقه
تئاتر ايران جاخوش كن��د؟! در اجرايي
كه اين من كمترين تماشاگر اين نمايش
بودم ،مهماناني خارجي هم به تماشاي
اين نمايش نشس��تند؛ اين براي آبروي
تئاتر ايران بد نخواهد بود؟!

آگهيابالغ
درخصوصتجديدنظرخواهيستاداجراييفرمانحضرتامامبهطرفيتتجديدنظرخواندگان-1عباسهاشميفرزندنصراله
-2غالمحسينفالحفرزندسليمانازدادنامهشماره 9409975149801779باعنايتبهمجهو لالمكانبودنتجديدنظرخواندگان
ودرخواستتجديدنظرخواهمستندابهماده 73قانونآييندادرسيدادگاههايعموميوانقالبدرامورمدنيودستوردادگاه
مراتبيكنوبتدريكيازجرايدكثيراالنتشارآگهيميشودتاتجديدنظرخواندهپسازنشرآگهيواطالعازمفادآنبهدادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود ،نسخه دوم دادخواست تجديدنظر و ضمايم را دريافت و ظرف ده روز اليحه خود را به
ايندادگاهتقديمنمايد.
17977مالف-مديردفترشعبهاولدادگاهانقالباسالميمشهد
آگهيقانونتعيينتكليفوضعيتثبتيواراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي
برابر راي شماره 13944460306003015707هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سندرسميمستقردرواحدثبتيحوزهثبتملكمشهدناحيهيكتصرفاتمالكانهبالمعارضمتقاضيآقاينصرالهناصريفرزند
فيض اله به شماره شناسنامه 1432صادره از مشهد در يك خانه به مساحت 410/15متر مربع پالك از 227اصلي واقع در بخش
 9ناحيه يك مفروز و مجزي شده از پالك باقيمانده 195فرعي از 227اصلي واقع در محمد آباد ،محمد آباد 11مقابل شهرداري
خريداري از مالك رسمي آقاي محمد قربان پورگل خطمي محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
بهفاصله 15روزآگهيميشوددرصورتيكهاشخاصنسبتبهصدورسندمالكيتمتقاضياعتراضيداشتهباشندميتواننداز
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است درصورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض
طبقمقرراتسندمالكيتصادرخواهدشد.
تاريخ انتشار نوبت اول 94/11/5:تاريخ انتشار نوبت دوم94/11/20:
37206مالف-رئيسثبتاسنادوامالكناحيهيكمشهد
آگهيتعيينتكليفوضعيتثبتيواراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي
برابررايشماره 1394603060019368هياتاولموضوعقانونتعيينتكليفوضعيتثبتياراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي
مستقردرواحدثبتيحوزهثبتملكمشهدناحيهيكتصرفاتمالكانهبالمعارضمتقاضيآقايعلياصغرسلمانيفرزنداسداله
به شماره شناسنامه 1180صادره از مشهد در يك خانه به مساحت 88/65متر مربع پالك از 238اصلي واقع در بخش 9ناحيه يك
مفروز و مجزي شده از پالك 231فرعي از 238اصلي واقع در سيدي ،خيابان خلج ،35نبش شعباني 4پالك 36خريداري از مالك
رسمي آقاي علي اكبر مقنيان و خانم بانو سلطان خمار تاش محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
بهفاصله 15روزآگهيميشوددرصورتيكهاشخاصنسبتبهصدورسندمالكيتمتقاضياعتراضيداشتهباشندميتواننداز
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است درصورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض
طبقمقرراتسندمالكيتصادرخواهدشد.
تاريخ انتشار نوبت اول 94/11/5:تاريخ انتشار نوبت دوم94/11/20:
84536مالف-رئيسثبتاسنادوامالكناحيهيكمشهد
آگهيفقدانسندمالكيت
نظربهاينكهخانمفاطمهخلخالياستناددوبرگاستشهاديهگواهيشدهمنظمبهتقاضايكتبيجهتدريافتسندمالكيتالمثني
نوبتاولبهاينادارهمراجعهنمودهومدعياستششدانگاعيانيكبابآپارتمانبهشمارهپالك 76835فرعياز-4اصليبخش
 9مشهدكهبهنامفاطمهخلخاليثبتگرديدهبهعلتسهلانگاريمفقودگرديدهاستوبابررسيدفترامالك،معلومشدمالكيت
نامبردهذيلشمارهثبت 405143صفحه 265دفتر 2550ثبتوسندبهشماره 448495صادرگرديدهاستوبرابرخالصهسند
 34727و 34726مورخ 92/7/14دفتر 38مشهد در رهن بانك ملت ميباشد لذا به استناد ماده 120اصالحي قانون ثبت ،مراتب
يكنوبتآگهيومتذكرميگرددهركسنسبتبهملكموردآگهيمعاملهايانجامدادهيامدعيوجودسندمالكيتنزدخود
ميباشد،بايستيظرفمدتدهروزازتاريخانتشارآگهياعتراضكتبيخودرابهپيوستاصلسندمالكيتياسندمعاملهرسمي
نسبتبهصدورسندمالكيتالمثنيوتسليمآنبهمتقاضياقدامخواهدشد.
83249مالف-ادارهثبتاسنادوامالكناحيهيكمشهدمقدس
آگهيابالغ
آقايسعيدافضليانپيروآگهيهايقبليدرخصوصدعويآقايحميدرضاحسينيفاطميبهطرفيتشمابدينوسيلهابالغميشود
كهپروندهكالسه 192/940307منجربهصدوراجراييهعليهشمامبنيبرپرداخت-1مبلغپنجاهميليونريالبابتوجهيكفقره
حواله به شماره 571870مورخ 91/6/25عهده تعاوني اعتبار ثامن االئمه -2مبلغ 555000ريال هزينه دادرسي و درج آگهي در
روزنامه و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد ( )91/6/25الي يوم االداء در حق خواهان و نيز -3پرداخت نيم عشر دولتي در حق
دولتگرديدهاستلذامراتبوفقمواد 119-118-19قانوناجراياحكاممدنييكنوبتدرروزنامهمحليدرجميگردد.اين
اجراييه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد و پس از اين براي عمليات اجرايي ابالغ يا اخطار ديگري به شما نخواهد
شدمگراينكهمحلاقامتخودراكتبابهقسمتاجرااعالمنماييد.
25860الف-دفترشعبه 192شوراهايحلاختالفمشهد
آگهيابالغ
آقاي مصطفي رحمتي پيرو آگهيهاي قبلي درخصوص دعوي آقاي مجيد كدخداي گوارشكي به طرفيت شما بدينوسيله ابالغ
ميشودكهپروندهكالسه 192/940611منجربهصدوراجراييهعليهشمامبنيبرپرداختمبلغپنجاهميليونريالبابتوجهيك
فقره چك به شماره 192448مورخ 90/8/20عهده بانك سينا و 555000ريال بابت هزينه دادرسي و آگهي روزنامه و خسارت
تاخير تاديه از تاريخ سررسيد ( )90/8/20الي يوم االداء بر طبق شاخص بانك مركزي در حق خواهان و پرداخت نيم عشر دولتي در
حقدولتگرديدهاستلذامراتبوفقمواد 119-118-19قانوناجراياحكاممدنييكنوبتدرروزنامهمحليدرجميگردد.
ايناجراييهدهروزپسازانتشاربموقعاجراگذاردهخواهدشدوپسازاينبرايعملياتاجراييابالغيااخطارديگريبهشمانخواهد
شدمگراينكهمحلاقامتخودراكتبابهقسمتاجرااعالمنماييد.
25861مالف-دفترشعبه 192شوراهايحلاختالفمشهد
آگهيدادخواست
نزادهومحمد
خواهان/شاكيسيدمرتضيخدادادحسينيدادخواستيبهطرفيتخوانده/متهمنصريابوالفضليوآرشطحا 
نزادهبهخواستهمطالبهخسارتدادرسيوالزامبهتنظيمسندرسميملكتقديمدادگاههاي
نزادهوالههطحانزادهوالهامطحا 
طحا 
عموميشهرستان،شهرستانمشهدنمودهكهجهترسيدگيبهشعبه56دادگاهعموميحقوقيمجتمعقضاييامامخمينيشهرستان
مشهد واقع در استان خراسان رضوي ،شهرستان مشهد ،ابتداي بلوار شهيد مدرس ارجاع و به كالسه 9409987580600738ثبت
گرديدهكهوقترسيدگيوانجاممراسماتيانسوگندآن 1395/01/21وساعت 11تعيينشدهاست.بهعلتمجهو لالمكانبودن
خواندگانودرخواستخواهانوبهتجويزماده 73قانونآييندادرسيدادگاههايعموميوانقالبدرامورمدنيودستورالزامي
بودن حضور خواندگان جهت اجراي مراسم اتيان سوگند خواهان در دادگاه ،مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي
ميشودتاخواندگانپسازنشرآگهيواطالعازمفادآنبهدادگاهمراجعهوضمناعالمنشانيكاملخودنسخهدومدادخواست
و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.
25862مالف-منشيدادگاهحقوقيشعبه 56دادگاهعموميحقوقيمجتمعقضاييامامخمينيشهرستانمشهد
آگهيابالغوقتدادرسي
كالسهپرونده 58/940743:وقترسيدگي 1394/12/08:ساعت 9/30خواهان:پستبانكخراسانرضويخواندگان-1:غضنفر
النبي-2عليلطفي-3امانالهلطفيخواسته:مطالبهوجهخواهاندادخواستيتسليمدادگاههايعموميمشهدنمودهكهجهت
رسيدگيبهشعبه 58دادگاهعموميارجاعگرديدهووقترسيدگيتعيينشدهبعلتمجهو لالمكانبودنخواندهوبهدرخواست
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 آگهي ظرف يك ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دادخواست و
ضمايمرادريافتنمايدودروقتمقررباالجهترسيدگيحضوربهمرساند.چنانچهبعداابالغيالزمشودفقطيكنوبتمنتشر
و مدت آن ده روز خواهد بود.
25863مالف-مديردفترشعبه 58دادگاهعموميمشهد.

