8

سال چهاردهم چهارشنبه 22شهریور 1396شماره3729
خبر

تدريس فلسفه با كمك «هري پاتر»

ايسنا -دانشگاهي در آمريكا واحد
فلسفه را از طريق رمانهاي «هري پاتر»
به دانشجويانش تدريس ميكند.
ديكورير نوشــت :اســتاد دانشگاه
ســنتكلود در مينهســوتاي آمريكا با
تركيب كردن داستانهاي «هري پاتر»
با آموزههاي فلسفي ،درسهاي خود را به
دانشجويان آموزش ميدهد.
كروالين هارتس ،استاد اين دانشگاه
است كه به عنوان مثال آموزههاي «ارسطو» حول محور مفهوم دوستي
را با كمك گرفتن از رابطه شخصيتهاي هفتگانه جيكيرولينگ درس
ميدهد .در كالسهاي هارتس موضوعاتي چون منطق ،عشق ،اخالق،
روح انسان و طبيعت مورد بحث و بررسي قرار ميگيرند .اين استاد دانشگاه
در اينباره گفت :اينها دغدغههاي اساسي بشر هستند .از ديد من ،فلسفه
به معناي تفكر نقادانه درباره حوزه دغدغههاي اساسي انسان است .يك
دانشجوي سال دوم كه بهار گذشته اين واحد را گذرانده ،گفت :داستانهاي
رولينگ مثالهاي قابل فهم خوبي درباره مفاهيم دشــوار فلسفي ارائه
ميدهند و فهم آنها را آسان ميكنند .اين كالسها عمق كارهاي رولينگ
را به من نشان داد ،مسالهاي كه شايد زماني كه بچه بوديم و اين رمانها را
ميخوانديم ،متوجهاش نبوديم .اين كالس واقعا به من نشان داد ،چقدر به
فكر كردن درباره مسايل سخت و سواالتي با جوابهاي دشوار عالقهمندم.
دفتر هارتس پر اســت از اشيايي كه به داستانهاي «هري پاتر» مربوط
ميشود؛ گردنبند زمانبرگردان ،معماي منطق اولين كتاب اين مجموعه
و سنگهاي قرمزرنگي كه به سنگ جادو شباهت دارند.
اين اســتاد دانشگاه پيشتر هم تجرب ه تدريس با كمك گرفتن از آثار
محبوب ديگري را داشته است؛ او فلسفه را در تركيب با بازيهاي ويدئويي
پرطرفدار و سريال «بازي تاج و تخت» هم تدريس كرده است.

پرتره هنرمندان به نمايش درميآيد

از كيميايي تا فرهاد

مهر -نمايشگاه انفرادي نقاشي شــقايق منتظر به نام «ايمورتال»
(جاودانه) جمعه  ۲۴شهريور در گالري نگر برپا ميشود و تا  ۲۶شهريور
در اين نگارخانه داير اســت .در اين نمايشگاه پرتره بيش از  ۱۵هنرمند
ارائه شده است كه در ميان اين پرترهها ميتوان چهرههايي چون مسعود
كيميايي ،خسرو شكيبايي ،محسن يگانه ،فرهاد مهراد و محسن چاوشي را
مشاهدهكرد.شقايقمنتظردراستيتمنتنمايشگاهنوشتهاست:درروزهاي
واپسين يك شهريور زرد ،پرسه ميزنيم .در روزگار آشفت ه ستارههايي كه
هر صبح يك فنجان تنهايي سر ميكشند و با لبخندي بر لب پا به فرش
قرمز ميگذارند و هر شب پس از ساعتها درخشش ،با سياهچالهاي بر
دوش به خانه بازميگردند« .ايمورتال» جشني است براي يادآوري! يادآوري
اينكه خالقان تنهاي هنر ،با وجود تمام دردها و دغدغهها و ترسهايشان،
ناميرا هستند .در اين جشن با تكتكشان سلفي به يادگار ميگيريم اما
اينبار به عمق چشمهايشان بنگريد نه به لبخندشان...
گالري نگر در قيطريه ،ضلع جنوبي پارك قيطريه ،خيابان روشنايي،
كوچه دالرام ،پالك  ،۳۳زنگ سوم واقع شده است.

مدتهاست كه فيلم كوتاه از سوي مسووالن
بلندپايه ســينما مورد بيمهري قرار ميگيرد.
مدتها طول كشيد تا با اضافه شدن بخش فيلم
كوتاه به جشــنواره فجر موافقت شود و حاال در
چند روز گذشته زمزمههايي از حذف اين بخش
در جشــنواره فجر پيش رو به گوش ميرسد.
توجه به فيلم كوتاه مهم است چراكه اين نوع از
سينما فضاي تجربه ،آزمون و خطا و در نهايت
رسيدن به دستاوردي تازه در دنياي سينماست.
توضيحات مفصل همه اين حرفها را ميتوانيد
در يادداشت مسعود اميني تيراني رييس انجمن
فيلم كوتاه ايران كه در اختيار خبرگزاري مهر قرار
داده است بخوانيد.
متن نوشته رييس انجمن فيلم كوتاه ايران
بدين شرح است« :اين يادداشت كوتاه را براي روز
ملي سينما مينويسم .روز ملي سينما مبارك.
سال قبل و قبلتر ،آنقدر درباره بودن فيلم
كوتاه در جشنواره فيلم فجر حرف زديم كه فكر
نميكرديم دوباره گزين ه حذف روي ميز معاونت
سينمايي قرار گيرد و تازه دامان فيلمهاي مستند
را هم بگيرد( .اگرچه اين نظر در حد شــنيدهها
است و نميدانيم درست هست يا خير؟ با وجود
درخواستهاي مكرر هنوز جلسهاي رسمي ميان
ايسفا و معاونت محترم سينمايي يا دبير محترم
جشنواره فيلم فجر برگزار نشده است).
داليلي كه سال قبل و در جلسات مختلف براي
رد حضور فيلم كوتاه مطرح شد بيشتر داليلي
شــكلي و اجرايي بود كه براي هم ه آنها جواب
داشتيم .از داشتن جشنوارههاي تخصصي فيلم
كوتاه و معضل اكران و عدم اســتقبال ،گزينش
فيلمها ،بودجه و داوري ،تا آييننامههاي داخلي و
خارجي و زمانبندي و نمايش همه را پاسخ داديم
و بيشتر از پاسخ ،راهكار اجرايي ارائه كرديم .در
نهايت مشكل عدم پيشبيني در آييننامه مطرح
شد كه براي آن هم جواب داشتيم اما انگار مشكل
اجرايي و فني نبود و با يك ســليقه يا مقاومت
شــخصي روبهرو بوديم .سال قبل سيمرغ فيلم
كوتاه اهدا شد ولي برخالف تصور دبير وقت فجر،
نه تنها اتفاق بدي رخ نداد بلكه جامع ه فيلمسازان
فيلم كوتاه كه به نسبت جامع ه سينماگران فيلم
بلند ،چندان هم كم تعداد نيستند ،خوشحال و
سپاسگزار اين تصميم بودند.
امســال صحبتهاي تاييدنشدهاي پيرامون
تغييرات وسيع در سازمان جشنواره فيلم فجر و
حذف بخشهاي تخصصي شنيده ميشود .درباره
نكات مثبت و منفي اين تصميم حتما گفتوگو
شده و احتماال تصميم عاقالنهاي است اما درباره
فيلم كوتاه ،مجبورم خودم را توجيه كنم كه چرا
همه چيز به عقب برميگردد! و هر نوع تصميم
درباره فجر با حذف فيلم كوتاه همراه ميشــود!

آگهي ابالغیه
آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به خواندگان -1 :مهدي ساالروند فرزند داود  -2ناصر جنگزرگري
فرزند احمد  -3افسر اندستا فرزند صالح همگي مجهولالمكان
خواهان خانم شــيرين تقيزاده فرزند چاپار دادخواســتي به طرفيت -1مهدي ســاالروند فرزند داود  -2ناصر
جنگزرگري فرزند احمد  -3افسر اندستا فرزند صالح به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي آپارتمان مطرح كه
به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه  9609982660400596شعبه  1دادگاه عمومي حقوقي شهرستان
مالرد ثبت و وقت رسيدگي مورخ  1396/8/22ساعت  10تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73
قانون آئين دادرســي مدني به علت مجهولالمكان بودن خواندگان و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در
يكي از جرايد كثيراالنتشــار آگهي ميگردد تا خواندگان ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهي به دفتر دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود ،نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت نمايند و در وقت مقرر فوق
جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردند.
م الف  -4225تركاشوند -مدير دفتر شعبه  1دادگاه عمومي حقوقي دادگستري مالرد
آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به :آقاي عباس ابلهچيان
خواهان متوفي تنفيذ اقاله و اســترداد مبيع (گرام رنجبر) و بتول زنديه دادخواســتي به طرفيت خواندگان داود
نصيري و عباس ابلهچيالن مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره كالسه  9109982660600678شعبه  3دادگاه
عمومي حقوقي شهرســتان مالرد ثبت و وقت رســيدگي مورخ  1396/7/29ساعت  13تعيين كه حسب دستور
دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئين دادرســي مدني به علت مجهولالمكان بودن خواندگان و درخواســت
خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشــار آگهي ميگردد تا خواندگان ظرف يك ماه پس از تاريخ
انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود ،نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت
نمايند و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردند.
م الف  -4226حسن رضاپناه  -مدير دادگاه حقوقي شعبه  3دادگاه عمومي حقوقي شهرستان مالرد
آگهي ابالغیه
خواهان سيده سهيال برادران دادخواستي به طرفيت خواندگان اردشير مهربان و شاهپور كامكار و شير مرد كامكار و
اردشير كامكار و كيخسرو كامكار به خواسته تنظيم سند تقديم دادگاههاي عمومي شهرستان بخش مالرد شهرستان
نموده كه جهت رســيدگي به شــعبه  4دادگاه عمومي حقوقي شهرستان مالرد واقع در مالرد ارجاع و به كالسه
 950311ثبت گرديده كه وقت رســيدگي آن  1396/9/6و ساعت  11تعيين شده است .به علت مجهولالمكان
بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجويز ماده  73قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در
امور مدني و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشــار آگهي ميگردد تا خواندگان ظرف
يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود ،نسخه ثاني دادخواست
و ضمائم را دريافت نمايند و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردند.
م/الف -4228منشي دادگاه حقوقي شعبه  4دادگاه عمومي حقوقي شهرستان مالرد
آگهي تجديد نظر
آگهي ابالغ دادخواست و ضمائم تجديد نظر خواهي به آقاي محمدحسن نظري
تجديد نظر خواه بانك پاسارگاد (سهامي عام) به شماره ثبت  254300دادخواست تجديد نظر به طرفيت تجديد نظر
خوانده آقاي محمد حسن نظري نسبت به دادنامه شماره  9609972667200395در پرونده كالسه  930240شعبه
چهارم حقوقي مالرد تقديم كه طبق موضوع ماده  73و  346قانون آيين دادرسي مدني به علت مجهولالمكان بودن
تجديد نظر خوانده مراتب تبادل لوايح يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي ميگردد تا تجديد نظر خوانده
ظرف ده روز پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود ،نسخه ثاني دادخواست
و ضمائم تجديد نظر خواهي را دريافت و چنانچه پاسخي دارد كتبا به اين دادگاه ارائه نمايد در غير اينصورت پس از
انقضاء مهلت مقرر قانوني نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجديد نظر اقدام خواهد شد.
م الف -4223وحيد اكب زاده  -مدير دفتر شعبه  4دادگاه عمومي حقوقي شهرستان مالرد
آگهي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره  139660301055000764مورخه  96/3/9هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي ملك مالرد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم
اكرم شفيعيان فرزند مهرابعلي به شماره شناسنامه  10663صادره از اسدآباد در يك قطعه زمين با بناي احداثي
به مســاحت  74/36مترمربع پالك  3644فرعي از  43اصلي واقع در سرآســياب -خ كاشــاني -بعد از چهارراه
آزادگان كوچه وليعصر پالك  30كه به صورت معالواسطه از مالك رسمي آقاي عبدالخالق ستمع خريداري نموده
اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشــود در صورتي كه اشــخاص
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دوماه
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول  96/6/22تاريخ انتشار نوبت دوم96/7/7 :
مالف -4227 :سيدمحمدرضا حسني -كفيل ثبت اسناد و امالك مالرد
آگهي مفقودي
اصل سند كمپاني و برگ سبز موتورسيكلت ساير  125مدل  88رنگ نقرهاي پالك  812 -19168شماره موتور
 0910770شماره بدنه  8827437مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
سيرجان
آگهي مفقودي
كارت هوشمند راننده به شماره  1803735متعلق به آقاي مهدي حاجابراهيمي فرزند نعمتاهلل به شماره ملي
 3130686258مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
سيرجان
آگهي حصر وراثت
آقاي محمدصادق اللهياري دادخواستي به شماره  9609985260100407به خواسته صدور گواهي حصر وراثت
مرحوم طهمورث اللهياري به شرح ذيل معرفي نموده است:
 -1آقاي محمدصادق اللهياري شماره شناسنامه  1221نسبت پسر  -2آقاي محمدرضا اللهياري شماره شناسنامه
 0010704108نسبت پسر  -3خانم ليال اللهياري شماره شناسنامه  5036نسبت دختر  -4خانم سعيده اللهياري شماره
شناسنامه  846نسبت دختر  -5خانم محترم پيشداديكلو شماره شناسنامه  841نسبت همسر
لذا چنانچه كسي يا كساني از متوفي فوقالذكر وصيتنامه سري يا هرگونه نوشته ديگري داشته باشند ميتوانند از
تاريخ نشر اين آگهي به مدت يك ماه به اين شورا ارائه دهند واال گواهي حصر وراثت صادر خواهد شد.
 3722م الف -فريدون دوستي -رئيس شعبه اول شوراي حل اختالف شهرستان ماسال
آگهی اخطاريه
نام اخطار شونده :سميرا تاريوردي مجهولالمكان شماره پرونده 456/9/96 :محل حضور :حوزه نه شوراي حل
اختالف شــهر قدس سيمتري شورا روبهروي دادگســتري وقت حضور :دوشنبه مورخ  96/8/15ساعت11:30:
صبح علت حضور :مطالبه وجه
م/الف - 108/1369 :داوود اسالمزاده -شعبه  9شوراي حل اختالف شهرستان قدس

نگرانيهاي اهالي فيلم كوتاه در روز ملي سينما:

از نمايش اسناد جهان نترسيد!

با كمي خوشــبيني تصور ميكنم كه مديران
حــرف ما را ميفهمند و دنياي ســينما و فيلم
كوتاه را هم ميشناسند ،غرض شخصي ندارند،
نظرات تخصصي صنوف را هم بهكار ميگيرند
اما در عمل و موقع تصميمگيري تابع متغيرهاي
ديگري هستند كه همواره به ضرر جريان فيلم
كوتاه و مستقل تمام ميشود! «چرا همه چيز به
عقب برميگردد؟» اينجاست كه مجبورم خودم
را قانــع كنم و حدس بزنــم و قضاوت كنم كه
ماجرا ،حذف تصوري از جهان معاصر است كه با
فرضهاي قديمي مديران انطباق ندارد .مسال ه ما،
بودن يا نبودن فيلم كوتاه در فجر نيست ،كه اين
خواستهاي حداقلي است بلكه خواست ه ما ترميم
نگاه و تصوري است كه از موقعيت فيلم كوتاه و
نسبتش با كل سينما وجود دارد.
اين روزها به شــكل پيوسته از خودم يكبار
ديگر پرسيدهام ما فيلمسازان كوتاه كجاي جهان
ايســتادهايم؟ وقتي از فيلم كوتاه حرف ميزنيم
دقيقا از چه چيزي حرف ميزنيم؟ اينها برخي از
پاسخهاي شخصي من براي گفتوگو با مديران
تصميمگيرنده است ،انتظاري ندارم كه ديگران و
بهخصوص مديران آن را قبول كنند ولي حداقل
با اين فرض خــودم را راضي ميكنم كه داليل
حذف جايي در ميان اين حرفهاست .مخالفت
ناخواسته و پنهاني كه شــايد در ميان ويژگي
فيلمســازان و فيلم كوتاه نهفته است .مخالفت
با چيزي كه ويژگي ماســت؛ ويژگياي كه گاه

آگهي دادنامه
پرونــده كالســه  9509980404800602شــعبه  8دادگاه عمومي حقوقي شهرســتان اردبيل تصميم نهايي شــماره
9609970404800463
يزادهفرزندلطيفباوكالتآقايميرمهديميراحسانهيجولندانفرزندميرجليلبهنشانياردبيل-
خواهان:آقايجاللكش 
نالحجج-خواندگان-1:آقايجوادامانيبهنشانياردبيل-فاز
اردبيل-خفلسطين-جنببانككشاورزي-طفوقانيموسسهثام 
يك سبالن -قائم -2قطعه موقوفه 14و -2آقاي حميد رضا گنجي فرزند اباذر به نشاني اردبيل -اردبيل -روستاي شام اسبي
راي دادگاه
در خصوص درخواست آقاي سيدمهدي ميراحساني به وكالت از آقاي جالل كشيزاده فرزند لطيف شغل آزاد به طرفيت
آقايان -1حميدرضا گنجي فرزند اباذر و -2جواد اماني داشلجه دائر به تقاضاي رفع توقيف از پالك ثبتي  253فرعي از319
اصلي واقع در بخش ســه اردبيل به اســتناد مواد  146و  147اجراي احكام مدني -اعتراض ثالث اجرايي در پرونده اجرايي
 950111با عنايت به اوراق و محتويات پرونده؛ اسناد و مدارك ابرازي خواهان خصوصا متن درخواست تقديمي نظر به اينكه
رقبه صدراالشاره حسب محتويات پرونده اجرايي كالسه 940573در اجراي قرار تامين خواسته و در مورخ 1394/11/27در
قبال مبلغ هشتصد ميليون ريال له خوانده رديف اول و عليه خوانده رديف دوم توقيف گرديده است ليكن نظر به اينكه قبل از
توقيف رقبه ياده شده خوانده رديف دوم به داللت مندرجات مبايعهنامه مورخه 1393/10/15و نيز وكالتنامه رسمي شماره
 1392/2/19 -97122تنظيمي در دفترخانه شمار ه 20حوزه ثبتي اردبيل كه هدف واقعي تنظيمكنندگان آن (آقايان خوانده
رديف دوم و خواهان) با توجه به كيفيت تنظيم نوعي تعهد به انتقال است كه تنظيم بعدي مبايعهنامه نيز قصد واقعي آنان را در
اينخصوصمحرزمينمايدعليهذاباعنايتبهجميعمراتبمرقوموبااحرازوقوعمعاملهمابينخواهانوخواندهرديفدوم
مقدم بر توقيف رقبه ياد شده از سوي خواند ه رديف اول دادگاه اعتراض خواهان را وارد تشخيص داده مستندا به ماده 147از
قانون اجراي احكام مدني حكم بر ابطال عمليات اجرايي موضوع پرونده كالسه 940573نسبت به پالك ثبتي صدراالشاره و رفع
توقيف آن صادر واعالم مينمايد راي صادره غيابي ظرف 20روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه سپس ظرف همان
مدت از تاريخ انقضاي واخواهي تجديد نظر پذير در محاكم محترم تجديد نظر استان اردبيل است.
محمدرضا بابائي -رئيس شعبه  8دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اردبيل
آگهي حصر وراثت
آقايحمدالهشاديعمارتلودارايشناسنامهبهشماره 190:بهشرحپروندهكالسه 96-874اينشورادرخواستگواهيحصر
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سعداله شادي عمارتلو به شماره شناسنامه 4:در تاريخ  95/1/12در اردبيل
اقامتگاه دائمي خود را بدرود حيات گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به:
 -1حمداله شادي عمارتلو به ش .ش 190فرزند سعداله پسر متوفي -2فريده شادي عمارتلو به ش .ش 476فرزند سعداله
دختر متوفي -3فرخنده شادي عمارتلو به ش .ش 43فرزند سعداله دختر متوفي -4مهربا شادي عمارتلو به ش .ش55
فرزند سعداله دختر متوفي -5خانم قيز شادي عمارتلو به ش .ش 77فرزند سعداله دختر متوفي -6آسوده خانم شادي
عمارتلو به ش .ش 20فرزند سعداله دختر متوفي
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كس اعتراض دارد و يا وصيتنامهاي از
متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر ميشود و هر وصيتنامه جز سري
و رسمي ازموعد ابراز شده از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
بدري -رئيس شعبه  11شوراي حل اختالف شهرستان اردبيل
آگهي ابالغ و احضار متهم
در پرونده كالسه 130/960543بدين وسيله به آقاي حسين نديمي خور فرزند محمدجواد كه حسب محتويات پرونده و
تحقيقات به عمل آمده فعال مجهولالمكان بوده در اجراي ماده 180آيين دادرسي كيفري (از طريق درج آگهي در روزنامه)
ابالغ ميشود به منظور رسيدگي به اتهامتان دائر به ايراد ضرب و جرح عمدي موضوع شكايت خانم زهرا مجاور در وقت
مقرر به تاريخ 1396/07/25ساعت 8:30صبح در شعبه 130دادگاه كيفري 2مشهد واقع در بلوار مدرس جهت دفاع از اتهام
منتسبه حاضر شويد واال دادگاه به مدير دفتر شعبه 130دادگاه به موضوع غيابا رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد.
ف  -32439جوكار -مدير دفتر شعبه  130دادگاه كيفري  2مشهد
م ال 
آگهي ابالغ و احضار متهم
در پرونده كالسه 130/960444بدين وسيله به آقاي مهدي زارع كه حسب محتويات پرونده و تحقيقات به عمل آمده فعال
مجهولالمكان بوده در اجراي ماده  180آيين دادرسي كيفري ( از طريق درج آگهي در روزنامه) ابالغ ميشود به منظور
رسيدگيبهاتهامتاندائربهايرادصدمهبدنيعمديموضوعشكايتآقايعبدالهبيگلريدروقتمقرربهتاريخ1396/07/24
ساعت 8:30صبحدرشعبه 130دادگاهكيفري 2مشهدواقعدربلوارمدرسجهتدفاعازاتهاممنتسبهحاضرشويدواالدادگاه
به مدير دفتر شعبه 130دادگاه به موضوع غيابا رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد.
م الف  -32440جوكار -مدير دفتر شعبه  130دادگاه كيفري  2مشهد
آگهی ابالغ وقت رسيدگي
خواهانمحمداسماعيلتوكليدادخواستيبهطرفيتخواندهمحسنشهريبسقفينزيبهخواستهمطالبهچكتقديمدادگاههاي
عموميشهرستانمشهدنمودهكهجهترسيدگيبهشعبهچهارشورايحلاختالفمجتمعشمارهيكشهرستانمشهدواقع
در مشهد – ابتداي خيابان خواجه ربيع – روبهروي آيتا ...عبادي 8ارجاع و به كالسه 9609987500400273ثبت گرديده
كه وقت رســيدگي آن مورخ  1396/07/30ساعت  8:30صبح تعيين شده است .به علت مجهولالمكان بودن خوانده و
درخواست خواهان و به تجويز ماده  73قانون آيين دادرسي دادگاه هاي 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 شورا مراجعه
و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.
م الف  -32447شعبه  4شوراي حل اختالف مجتمع شماره يك شهرستان مشهد
آگهی ابالغ وقت رسيدگي
در پرونده كالسه 129/960620بدينوسيله به حسن موحدي فرزند غالمرضا كه حسب محتويات پرونده و تحقيقات به
عمل آمده فعال مجهول به اتهام كالهبرداري در وقت مقرر به تاريخ 1396/07/30ســاعت 12:30در شــعبه 129دادگاه
كيفري دو مشهد واقع در بلوار مدرس جهت دفاع از اتهام منتسبه حاضر شويد واال دادگاه به موضوع غيابا رسيدگي و تصميم
مقتضياتخاذخواهدشد.
م الف  -32441مدير دفتر شعبه  129دادگاه كيفري دو مشهد
آگهي حصر وراثت
نظر به اينكه خانم هاجر جوانخواه گلخطمي داراي شماره شناسنامه 872به شرح دادخواست به كالسه 960659از اين شورا
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمدتقي جوانخواه گلخطمي به شناسنامه 35در
تاريخ 1393/02/14در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته و ورثه حين فوت آن مرحوم منحصر است به:
تت / 1349:صادره از مشهد – فرزند متوفي
 -1اسمعيل جوانخواه گلخطمي فرزند محمد تقي  /ش ش / 6698:
تت / 1351:صادره از مشهد – فرزند متوفي
 -2حميده جوانخواه گلخطمي فرزند محمد تقي  /ش ش / 9723:
تت / 1354:صادره از مشهد – فرزند متوفي
 -3مليحه جوانخواه گلخطمي فرزند محمد تقي  /ش ش / 16442:
تت / 1335:صادره از مشهد – فرزند متوفي
 -4اقدس جوانخواه گلخطمي فرزند محمد تقي  /ش ش / 2328:
تت / 1340:صادره از مشهد – فرزند متوفي
 -5محترم جوانخواه گلخطمي فرزند محمد تقي  /ش ش / 2695:
تت / 1358:صادره از مشهد – فرزند متوفي
 -6هاجر جوانخواه گلخطمي فرزند محمد تقي /ش ش / 872:
تت / 1343:صادره از مشهد – فرزند متوفي
 -7اشرف جوانخواه گلخطمي فرزند محمد تقي  /ش ش / 38:
تت / 1346:صادره از مشهد – فرزند متوفي
 -8ابراهيم جوانخواه گلخطمي فرزند محمد تقي  /ش ش / 8:
تت / 1313:صادره از مشهد  /همسر متوفي
 -9فاطمه سلطانسلماني گلخطمي فرزند محمد  /ش ش / 37:
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده362ق امور حسبي يك نوبت آگهي مينمايد تا هركسي
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر
خواهدشد.
م الف  -32448شعبه  6شوراي حل اختالف شهرستان مشهد

آزاردهنده هم هست.
جهان ما جهان توليد اسناد است .ما چارهاي
نداريم كه در ميان اســناد زندگي كنيم .اسناد
بســازيم و آن را دوباره بازخواني كنيم .اسناد به
ما قدرت ميدهد .اسناد به ما هويت ميبخشد.
اسناد به ما قدرت قضاوت ميدهد و تصور ما را
از جهان تغيير ميدهد .زماني سنگنوشتهها و
سفالها ،زماني قصهها و حكايات و زماني عكسها
اسناد جهان ما بودند و نه آنكه ديگر نيستند ،اما
امروز حجم اصلي اســناد ما از دنيايي كه در آن
زندگيميكنيمبافيلمهايكوتاهومستندساخته
ميشوند .اسناد به ما قدرت طراحي دنياي جديد
ميدهند .وقتي از فيلم كوتاه و مســتند حرف
ميزنيم دقيقا درحال اشاره به اسناد توليد شده
در جهان معاصر هستيم؛ اســنادي كه قدرت
تغيير و دگرگوني ايجاد ميكنند .آيا ما يا مديران
از دگرگوني ميترسيم؟ چرا از ساخت و نمايش
اسناد جهان خود نگرانيم؟ آيا همين اسناد نيستند
كه فرهنگ را ميســازند و مگر وزارت فرهنگ
نميخواهد اسناد خود را مرور كند؟ وقتي از فيلم
كوتاه «زونا»« ،آرا»« ،جز به كل» يا «شهريور»
حرف ميزنيم آيا از اسناد توليد شده جامع ه خود
روگردانيم؟ فيلمهاي كوتاه و مستند اسناد قابل
رجوع جهاني هستند ،كه خود ساختهايم ،چرا از
كشف و بازخواني آنها نگرانيم؟
وقتي درباره فيلم كوتاه يا مستند حرف ميزنيم
از بخشــي از دانش اجتماعــي حرف ميزنيم.

فيلمهايي كه بهتر از يك تحقيق دانشــگاهي،
اجتماع خود را نمايندگي ميكنند .فيلمهاي كوتاه
و مستند را بايد بهعنوان يك پديده اجتماعي فارغ
از اينكه بخشي از دنياي سينما هستند يا نيستند،
ببينيم .پديدهاي كه دانش ما را از جهان و منظر
ما را از جهان معاصر تغيير ميدهد.
اين تغيير منظر ،بخشي از وظايف فرهنگي
و ارشادي نيست؟ وقتي از فيلم كوتاه «حيوان»،
«وقت نهار»« ،نگاه» يا «قمارباز» حرف ميزنيم
دقيقا از يك نظام دانشي حرف ميزنيم كه جاي
ديگري نميتوانيم به مرزهاي شــكلگيرياش
فكر كنيم.
وقتي از فيلم كوتاه حرف ميزنيم دقيقا از يك
انتقال حرف ميزنيم .از يك تغيير ،پيلهاي كه در
حال شكلگيري است و الزم است دوران گذار
خود را طي كند .مهم نيست اين گذار يك گذار
تخصصي و حرفهاي است و يا يك گذار فكري.
مهم امكان گذار است ،كه بخشي از وظيف ه مديران
فرهنگي كشور است .تغيير حتما جامع ه بهتري
ميســازد .وقتي از فيلم كوتاه حرف ميزنيم از
تغيير حرف ميزنيم؛ از تغيير تخصص تا تغيير
رويكرد و منظر حرف ميزنيم .وقتي از فيلم كوتاه
«شب تولد» از «خروسها» و از «سوزن» حرف
ميزنيم دقيقا متوجه تغييرات هستيم .بنابراين
بايد بخواهيم كه جامعه پيوسته در حال تغيير
بماند تــا آنچه بهنام فرهنگ از آن ياد ميكنيم
تازه و سر حال بماند.

آگهي حصر وراثت
نظر به اينكه آقاي حسين ضرابي داراي شماره شناسنامه  364به شرح دادخواست به كالسه  960663از اين شورا
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان امير ارسالن ضرابي به شناسنامه  2در تاريخ
 1396/05/06در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته و ورثه حينالفوت آن مرحوم منحصر است به:
تت / 1314 :صادره از مشهد –مادر متوفي
 -1طاهره قديمي گراخك فرزند محمدحسين  /ش ش / 828 :
تت / 1312 :صادره از مشهد – پدر متوفي
 -2علي اصغر ضرابي فرزند رجبعلي /ش ش / 3 :
تت / 1370 :صادره از مشهد – فرزند متوفي
 -3حسن ضرابي فرزند امير ارسالن  /ش ش / 0921448201 :
تت / 1366 :صادره از مشهد – فرزند متوفي
 -4حسن ضرابي فرزند امير ارسالن  /ش ش / 364 :
تت / 1376 :صادره از مشهد – فرزند متوفي
 -5محمد ضرابي فرزند امير ارسالن  /ش ش / 0923972994 :
تت / 1364 :صادره از مشهد – فرزند متوفي
 -6جواد ضرابي فرزند امير ارسالن  /ش ش / 18 :
تت / 1368 :صادره از مشهد – فرزند متوفي
 -7محبوبه ضرابي فرزند امير ارسالن /ش ش / 0920167020 :
تت / 1345 :صادره از مشهد – همسر متوفي
 -8مريم صديقي گراخك فرزند غالمحسين  /ش ش /7 :
تت / 1313 :صادره از مشــهد  /همســر
 -9فاطمه ســلطان ســلماني گلخطمي فرزند محمد  /ش ش / 37 :
متوفي
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي يك نوبت آگهي مينمايد
تا هركســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم
دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
م الف -32449شعبه  6شوراي حل اختالف شهرستان مشهد.

آگهي حصر وراثت
نظر به اينكه آقاي ســيد جليل حســينيزهرائي داراي شماره شناسنامه  13258به شــرح دادخواست به كالسه
 960509از اين شــورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان سيد محمود
حســيني زهرايي به شناســنامه  3965در تاريخ  88/04/22در اقامتگاه دائمي خــود بدرود زندگي گفته و ورثه
حينالفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1بي بي فاطمه شجاعي هدايت آباد  /ش ش / 118 :صادره از فريمان–زوجه متوفي
 -2سيد عباس حسينيزهرائي /ش ش / 269 :صادره از تربتجام – فرزند متوفي
 -3سيدولي حسينيزهرائي  /ش ش / 168 :صادره از تربتجام – فرزند متوفي
 -4سيد كريم حسينيزهرائي  /ش ش / 5362 :صادره از تربتجام – فرزند متوفي
 -5سيد جليل حسينيزهرائي  /ش ش /13258 :صادره از تربتجام – فرزند متوفي
 -6سيده نيره حسينيزهرائي  /ش ش / 276 :صادره از تربتجام – فرزند متوفي
 -7بي بي ملكه حسينيزهرائي /ش ش / 5750 :صادره از تربتجام – فرزند متوفي
 -8مرضيه سادات حسينيزهرائي /ش ش / 125 :صادره از تربتجام – فرزند متوفي
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي يك نوبت آگهي مينمايد
تا هركســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم
دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
م .الف  -32443قاضي شورا -شعبه  242شوراي حل اختالف شهرستان مشهد
آگهي حصر وراثت
نظر به اينكه آقاي محمود دلشاديفرد داراي شماره شناسنامه  1935به شرح دادخواست به كالسه  960667از اين
شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ابراهيم دلشاديفرد به شناسنامه  9در
تاريخ  1390/12/03در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته و ورثه حينالفوت آن مرحوم منحصر است به:
تت / 1344 :صادره از مشهد –همسر متوفي
 -1شهربانو رحيمزاده فرزند رحيم  /ش ش / 219 :
تت / 1360 :صادره از مشهد – فرزند متوفي
 -2فهيمه دلشاديفرد فرزند ابراهيم /ش ش / 1675 :
تت / 1362 :صادره از مشهد – فرزند متوفي
 -3محمد دلشاديفرد فرزند ابراهيم  /ش ش / 1935 :
تت / 1364 :صادره از مشهد – فرزند متوفي
 -4مرتضي دلشاديفرد فرزند ابراهيم  /ش ش / 1935 :
تت / 1369 :صادره از مشهد – فرزند متوفي
 -5فائزه دلشاديفرد فرزند ابراهيم  /ش ش / 18692 :
تت / 1369 :صادره از مشهد – فرزند متوفي
 -6علي دلشاديفرد فرزند ابراهيم  /ش ش /0921065892 :
 -7حميده اكرمي فرزند اسمعيل  /ش ش / 11 :تت / 1317 :صادره از چناران – مادر متوفي
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي يك نوبت آگهي مينمايد
تا هركســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم
دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
م الف  -32448قاضي شورا -شعبه  6شوراي حل اختالف شهرستان مشهد

آگهي حصر وراثت
نظر به اينكه آقاي سيد يحيي افضلي داراي شماره شناسنامه  61007به شرح دادخواست به كالسه 243/960837
از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيداكبر افضلي به شناسنامه
 677در تاريــخ  1394/10/19در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته و ورثه حين فوت آن مرحوم منحصر
است به:
 -1عذرا صباغي سدهي  /ش ش / 582 :صادره از خواف– همسر متوفي
 -2سيدعلي افضلي /ش ش / 6 :صادره از تربت حيدريه – فرزند متوفي
 -3سيديحيي افضلي  /ش ش / 61007 :صادره از مشهد – فرزند متوفي
 -4سيدهاشم افضلي /ش ش / 61009 :صادره از مشهد – فرزند متوفي
 -5سيده حوا افضلي /ش ش / 5 :صادره از تربتحيدريه – فرزند متوفي
 -6امليلي افضلي /ش ش / 61008 :صادره از مشهد – فرزند متوفي
 -7بي بي زهرا افضل  /ش ش / 1783 :صادره از مشهد – فرزند متوفي
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي يك نوبت آگهي مينمايد
تا هركســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم
دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
م الف  -32442قاضي شورا-شعبه  243شوراي حل اختالف شهرستان مشهد
آگهي حصر وراثت
نظر به اينكه آقاي ابراهيم رضائيدلوئي داراي شــماره شناســنامه  412به شــرح دادخواســت به كالســه
 960665از اين شــورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عذرا يوسفي
به شناســنامه يك در تاريخ  1396/05/14در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته و ورثه حينالفوت آن
مرحوم منحصر است به:
تت / 1345 :صادره از مشهد –فرزند متوفي
 -1ابراهيم رضائيدلوئي فرزند محمدعلي  /ش ش / 412 :
تت / 1341 :صادره از چناران – فرزند متوفي
 -2محمدحسين رضائيدلوئي فرزند محمدعلي  /ش ش / 449 :
تت / 1340 :صادره از گناباد – فرزند متوفي
 -3مريم رضائيدلوئي فرزند محمدعلي  /ش ش / 147 :
تت / 1348 :صادره از مشهد – فرزند متوفي
 -4صديقه رضائيدلوئي فرزند محمدعلي  /ش ش / 13870 :
تت / 1339 :صادره از مشهد – فرزند متوفي
 -5غالمرضا رضائيدلوئي فرزند محمدعلي  /ش ش / 2120 :
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي يك نوبت آگهي مينمايد
تا هركســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم
دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
م الف  -32454قاضي شورا-شعبه  6شوراي حل اختالف شهرستان مشهد


وقتي از فيلم كوتاه حرف ميزنيم در جايي
ميان يك برزخ ايستادهايم! منتقد يا تاواندهنده
گذشته و اميدوار آيندهايم .معترضيم به دنيايي
كه در آن هستيم و آمادهايم به دنياي جديد قدم
بگذاريم .دنياي برزخي ويژگي دنياي فيلم كوتاه
است ،از آن نترسيم .كابوسوار است اما ترسناك
نيست ،بايد از آن عبور كرد .فيلم كوتاه «روتوش»
از يك برزخ حرف ميزند« .تاريك روشــن» يا
«سكوت» از زمان و مكان برزخي حرف ميزنند .از
برزخي كه همه در آن گرفتاريم و نميدانيم تاوان
ميدهيم يا اميدواري تازهاي ميسازيم.
فيلمكوتاهالبتهتجربهسينمايبلندهمهست
اما آزادتر ،جسورانهتر ،معترضتر ،سرخوشتر و
چاالكتر .فيلم كوتاه گزينههاي بهتري براي آينده
سينما روي ميز ميگذارد تا خود فيلم بلند .شكل
توليد فيلمهاي با بودجه محدود ،پيشنهاد فيلم
ي است .شكل توليد فيلمهاي سينمايي با
كوتاه 
شكلهاي غيرمعمول براي عبور از چالشهاي
اقتصادي و حرفهاي و تخصصي در كشور ،مدتها
قبل با فيلم كوتاه تجربه شــد .اكثر موضوعات
اجتماعي كه در فيلمهاي بلند ديده ميشود دوسه
سالي زودتر در فيلمهاي كوتاه و مستند ديده شده
است و البته دهها تجرب ه ريزو درشت ديگر .حتي
پيشنهاد حضور و عرضه فيلم در فضاهاي مجازي
نيز پيشنهاد تجربه شده فيلم كوتاه است .فيلم
كوتاه حتي پيشنهادهاي اقتصادي قابل اجرا هم
دارد .بنابراين فيلم كوتاه يك آزمايشگاه كوچك و
كارآمد براي سينماي بلند است .چرا نميخواهيم
آن را بهطور كامل ببينيم و بپذيريم و چرا مديران
و تصميمگيرندگان همچنان فيلم كوتاه را تنها و
فقط در شكل تمرين درسي سينما نگاه ميكنند
و ميپندارند كه جايش در كالس درس است؟
فيلم كوتاه بخشي از سينماست ،سينما با زمان و
شكل فيلم تعريف نميشود ،دنياي بزرگي است
كه آنقدر تجربههاي متنــوع دارد كه نميتوان
هيچكدام را مصداق يگان ه سينما دانست .آنچه
درباره فيلم كوتاه ميپنداريم ،حتما درباره فيلم
بلنــد هم قابل تعميم اســت .اگر فيلم بلند در
جشنواره فجر ما هست ،فيلم كوتاه و مستند هم
بايد باشد .اگر جشنواره فجر يك رقابت است چرا
بخشــي از اين سينما در اين رقابت قرار نگيرد
و اگر يك جشــن است ،چرا فيلم كوتاه شريك
جشن نباشــد و اگر فجر جاي تقدير و مسابق ه
رشتههاي تاليفي سينماست ،مگر فيلم كوتاه و
مستندتاليفنيستند؟
اگر فيلم كوتاه در فجر قــرار نگيرد ،باز هم
بايد تصور كنيم كه كسي با مسووليت شخصي
و دقيقا با سليق ه شخصي نميخواهد فيلم كوتاه
در فجر ديده شود!
مسعود اميني تيراني ۲۱ /شهريور»

آگهي حصر وراثت
نظر به اينكه آقاي ســيد طاهر امامي طرقي داراي شــماره شناســنامه  15691به شــرح دادخواست به كالسه
 960668از اين شــورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيد حسن امام
طرقي به شناسنامه  5401در تاريخ  1396/05/12در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته و ورثه حينالفوت
آن مرحوم منحصر است به:
تت / 1366 :صادره از مشهد –فرزند متوفي
 -1سيدطاهر امامي طرقي فرزند سيد حسن  /ش ش / 15691 :
 -2سيدعلي امامي طرقي فرزند سيد حسن /ش ش / 507 :تت / 1359 :صادره از مشهد – فرزند متوفي
 -3سيدجواد امامي طرقي فرزند سيد حسن  /ش ش / 1775 :تت / 1363 :صادره از مشهد – فرزند متوفي
تت / 1352 :صادره از مشهد – فرزند متوفي
 -4سيده فاطمه امامي طرقي فرزند سيد حسن  /ش ش / 14121 :
 -5بتول ارژنگي طرقي فرزند علي محمد  /ش ش / 5641 :تت / 1334 :صادره از مشهد ،طرق – همسر متوفي
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي يك نوبت آگهي مينمايد
تا هركســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم
دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
م الف  -32452قاضي شورا -شعبه  6شوراي حل اختالف شهرستان مشهد
آگهي حصر وراثت
نظر به اينكه آقاي ســعيد جاويدي فيروزطوسي داراي شــماره شناسنامه  39616به شرح دادخواست به كالسه
 960664از اين شــورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان صديقه اسدزاده
هروي به شناســنامه  194در تاريخ  1393/07/07در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته و ورثه حينالفوت
آن مرحوم منحصر است به:
تت / 1342 :صادره از مشهد – فرزند متوفي
 -1سعيد جاويدي فيروز طوسي فرزند احمد  /ش ش / 39616 :
تت / 1348 :صادره از مشهد – فرزند متوفي
 -2هايده جاويدي فيروز طوسي فرزند احمد  /ش ش / 8551 :
تت / 1340 :صادره از مشهد – فرزند متوفي
 -3آزاده جاويدي فيروز طوسي فرزند احمد  /ش ش / 882 :
تت / 1344 :صادره از مشهد – فرزند متوفي
 -4عليرضا جاويدي فيروز طوسي فرزند احمد  /ش ش / 875 :
تت / 1346 :صادره از مشــهد–
 -5حميدرضا جاويدي فيروز طوســي فرزند احمد  /ش ش / 0924987278 :
فرزند متوفي
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي يك نوبت آگهي مينمايد
تا هركســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم
دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
م الف -32451قاضي شورا -شعبه  6شوراي حل اختالف شهرستان مشهد

آگهي حصر وراثت
نظر به اينكه آقاي حسين محمديان داراي شماره شناسنامه  342به شرح دادخواست به كالسه  960634از اين شورا
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان كلثوم بهراميان به شناسنامه  281در تاريخ
 1396/05/15در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته و ورثه حينالفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1حسين محمديان فرزند محمداسماعيل  /ش ش / 342 :تت / 1355 :صادره از نيشابور– فرزند متوفي
تت / 1341 :صادره از نيشابور – فرزند متوفي
 -2مرتضي فخري فرزند حسن  /ش ش / 2 :
تت / 1348 :صادره از نيشابور – فرزند متوفي
 -3محمد محمديان فرزند محمد اسماعيل  /ش ش / 297 :
تت / 1352 :صادره از نيشابور – فرزند متوفي
 -4علي محمديان فرزند محمداسماعيل  /ش ش / 2 :
 -5مصطفي فخري فرزند حسن  /ش ش / 11 :تت / 1338 :صادره از نيشابور – فرزند متوفي
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي يك نوبت آگهي مينمايد
تا هركســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم
دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
م الف -32450قاضي شورا-شعبه  6شوراي حل اختالف شهرستان مشهد
آگهي حصر وراثت
نظر به اينكه آقاي شهاب دوستوندي داراي شماره شناسنامه  2833به شرح دادخواست به كالسه 243/960800
از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان پريوش كرمدار به شناسنامه
 511در تاريــخ  1396/05/24در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته و ورثه حينالفوت آن مرحوم منحصر
است به:
 -1صفر دوستوندي  /ش ش / 258342 :صادره از كرمانشاه– همسر متوفي
 -2كيوان دوستوندي  /ش ش / 775:صادره از باختران – فرزند متوفي
 -3بهرام دوستوندي  /ش ش / 2731 :صادره از باختران – فرزند متوفي
 -4شهاب دوستوندي  /ش ش / 2833 :صادره از باختران – فرزند متوفي
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي يك نوبت آگهي مينمايد
تا هركســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم
دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
م الف  -32446قاضي شورا-شعبه  243شوراي حل اختالف شهرستان مشهد

آگهي حصر وراثت
نظر به اينكه آقاي محمدتقي صداقت داراي شماره شناسنامه  2به شرح دادخواست به كالسه  960667از اين شورا
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمدرضا صداقتي به شناسنامه  106در
نالفوت آن مرحوم منحصر است به:
تاريخ  1384/06/17در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته و ورثه حي 
 -1فاطمه اصغريبيرمآباد  /ش ش / 207 :صادره از بيرم آباد– همسر متوفي
 -2محمدتقي صداقت  /ش ش / 2 :صادره از مشهد – فرزند متوفي
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي يك نوبت آگهي مينمايد
تا هركســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم
دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
م الف  -32445قاضي شورا -شعبه  243شوراي حل اختالف شهرستان مشهد

آگهي حصر وراثت
نظر به اينكه آقاي محمدتقي صداقت داراي شماره شناسنامه  2به شرح دادخواست به كالسه  243/960668از
اين شــورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان فاطمه اصغري بيرم آباد به
شناســنامه  207در تاريخ  85/11/19در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته و ورثه حينالفوت آن مرحوم
منحصر است به:
 -1محمدتقي صداقت  /ش ش / 2 :صادره از مشهد– فرزند متوفي
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي يك نوبت آگهي مينمايد
تا هركســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم
دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
ف  -32444قاضي شورا -شعبه  243شوراي حل اختالف شهرستان مشهد
م ال 


