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ساختار ســینمای
هالیــوود و قطــب
مهم ســینمای آمریکا
و جهــان همچــون
دیگر مراکــز علمی و
تحقیقاتی و هنری این
کشور از نبوغ و اندیشه
علمــی و هنری مهاجران و اتباع دیگر کشــورها
اســتفاده میکند ،و با فراهمســازی زمینه رشد و
شــکوفایی آنها ثمره علمی و معنوی و مادی آثار
این نخبگان را در راســتا و بــه نفع اعتالی نظام
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی و اهداف سیاســی
خود به کار میگیرد! با بررسی فرآیند رشد و توسعه
سریع ســینمای آمریکا و هالیوود به عنوان سمبل
آن از آغــاز و تولد هنر صنعت ســینما تا به امروز
به این جمعبندی میرســیم که اغلب فیلمسازان
و کارگردانان ممتاز و طراز اول ســینمای آمریکا
از مهاجــران و اتباع دیگر کشــورها بودهاند؛ که
به دلیل عدم کامیابــی و موفقیت حرفهای و نبود
زمینه رشد و شکوفایی به موجب ضعف ساختار و
تشــکیالت سینمای ملی و نیز نظام بسته سیاسی
و فرهنگی که از عوامل مهم جلوگیری از رشــد و
پویایی ســینمایی و هنری است بعض ًا با خانواده و
یا به تنهایی به آمریکا مهاجرت کردهاند .با بررسی
اجمالی فهرست نام این فیلمسازان و کارگردانان و
کنکاش در بیوگرافی آنها میبینیم که اکثریت آنها
از کشــورهای اروپایی به ویژه کشورهای اروپای
شرقی و اســترالیایی و یا بعض ًا از آسیا بودهاند که
در ساختار و تشــکیالت ســینمای آمریکا با آن
همه گستردگی و فراوانی فرصتهای پیشرفت و
پویایی با تالش و ممارست حرفهای شکوفا شدهاند
و به اوج رسیدهاند .در میان فهرست کارگردانان و
فیلمســازان ممتاز به نامی میرسیم که به عنوان
یک مؤلف و صاحب ســبک در سینمای آمریکا،
شاخصی است از سینمای سبک نیویورک.
«مارتین اسکورسیزی» متولد  17نوامبر 1942
در شهر نیویورک شاید یکی از مهمترین و بهترین
فیلمســازان نیویورکی مهاجر باشــد .وی در کنار
وودی آلن ،جرج لوکاس ،استیون اسپیلبرگ ،برایان
دیپالما و فرانســیس فوردکاپوال که از همنسالن
او محســوب میشوند و تقریب ًا همزمان با یکدیگر
کار فیلمسازی را شروع کردند ،فیلمسازانی هستند
که نسل گذشــته منتقدان و سینمادوستان آنها را
به عنوان چهرههای برجســته فیلمسازی مکتب
نیویورک ارزیابی میکنند .در واقع اسکورســیزی
را باید در شــمار آن مهاجران دانســت که تباری
ایتالیایی دارند؛ و اجدادشــان برای زندگی بهتر و
کار به آمریکا مهاجرت کردند.
مارتین در کودکی از بیماری آســم رنج میبرد
و به همین دلیل با دوســتان همســن و ســالش
نمیتوانست بازی کند .همین محدودیت پزشکی
باعث شــد تا برای رهایی از رنج تنهایی به سینما
و دیدن فیلــم روی بیاورد که ایــن عالقهمندی
باعث شــد تا در دانشگاه نیویورک در رشته سینما
تحصیل کند .او در همان دوران تحصیل توانست

تعدادی فیلم کوتاه بســازد .اسکورسیزی در سال
 1967به همراه دوســتانش «هــاروی کتیل» و
«تلماشون میکر» به عنوان تدوینگر نخستین فیلم
بلند سینماییاش «چه کسی در خانه مرا میزند»
را ساخت.
در دهه هفتاد میالدی با فیلمسازان نیویورکی
همدورهاش آشنا شد .برایان دیپالما بود که رابرت
دنیرو را به او معرفی کرد و این دو دوستان نزدیکی
شــدند و در چند فیلم با هم همکاری کردند که از
مهمترین آنها فیلــم «خیابانهای اصلی» 1972
بود که اسکورســیزی با بازی «دنیرو» و «هاروی
کتیــل» کارگردانی کــرد و با ســاخت این فیلم
آموخت که چگونــه میتوان یک فیلم را با هزینه
کم ساخت و به ســرعت آن را تهیه و کارگردانی
کر د .در این فیلم بود که شاخصههای فیلمسازی
وی شکل گرفت.
اسکورســیزی در ســال  1976فیلــم «راننده
تاکســی» را با بازی دنیرو ســاخت؛ که میتوان
آن را آغازگر شــهرت وی به عنــوان کارگردانی
صاحب سبک دانســت .این فیلم تصویری است
سراســر خشونت از زندگی قهرمان این فیلم یعنی
«تراویس بیکل» که شغلش راننده تاکسی است.
تراویس بیکل در قصه راننده تاکسی برای نجات
دختری از دســت تبهکاری تالش میکند .سیزی
در این فیلم مشخصههای کارگردانیاش را بسیار
گســتردهتر نشــان میدهد .نورپردازی ،نماهای
آهســته نورپردازی وهمانگیز ،نماهای نقطه دید
( )POVو اســتفاده از تدوین غیرخطی و سریع
و تداومی و سرشــار از پرشهای تصویری از این
نمونهاند.
«راننده تاکســی» اولین فیلمی است که «پل
شوایدر» به عنوان فیلمنامهنویس با اسکورسیزی
همــکاری کرده اســت .این فیلــم نخل طالیی
جشنواره ســینمایی کن را در  1976برای وی به
ارمغان آورد و در همین ســال نامزد دریافت چهار
جایزه اسکار شد از جمله بهترین فیلم هر چند که
هیچ یک را نتوانست کسب کند.
این کارگــردان بــه دنبال موفقیــت «راننده
تاکســی» در فروش گیشــه و نیز محبوبیت این
فیلم نزد منتقدان جهانــی تصمیم گرفت ،فیلمی
را بــا بودجه زیاد تهیــه و کارگردانــی کند .این
فیلــم موزیکال بــود «نیویورک ،نیویــورک» با
بازی رابرت دنیرو و لیــزا مینهلی دختر کارگردان
مشهور «وینسنت مینهلی» البته این فیلم نتوانست
موفقیتی تجاری و هنری کســب کنــد .فیلم به
زندگی پر از ســوءظن مردی میپردازد که کارش
موســیقی و نوازندگی است و دلبسته زنی میشود
که او هم کارش موسیقی است .اما زندگی آنها به
دلیل رفتارهای نامطمئن مرد به فروپاشی میرسد.
اسکورسیزی در این فیلم همچنان به دغدغههای
خودش یعنی موسیقی ،پرداختن به شخصیت یک
مرد در کشــمکشهای درونیاش و افســردگی
آدمها در یک زندگی تلخ و کسل کننده میپردازد
اما نمیتواند مخاطبان و منتقدان ســینمایی را در
این درونمایهها با خودش همراه سازد.
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دغدغه مضمون در دنیای شخصی
فیلمساز

سعید بناکار

شکست اقتصادی و هنری این فیلم باعث شد
که تعادل روحی و روانی وی به هم بخورد و روی
به مصرف مواد مخدر بیاورد .اسکورســیزی بعد از
مدتی رخوت توانســت با کمــک و یاری دنیرو از
مشــکالت معنوی و مادی این شکست خالص
شود.
ســیزی در سال  1980با دســتمایه قرار دادن
زندگی «جک المونا» بــا بازی رابرت دنیرو فیلم
«گاو خشــمگین» را ســاخت .این فیلم توانست
امواج منفی ناشــی از شکســت فیلم قبلیاش را
پاک ســازد« .گاو خشــمگین» توانست  8اسکار
به دســت آورد و از سوی مجله سینمایی «سایت
اندساوند» یکی از بزرگترین فیلمهای دهه هشتاد
میالدی نامیده شد .این فیلم به شیوه سیاه و سفید
فیلمبرداری شــده بود .ســیزی بار دیگر در این
فیلم به درونمایههای مورد عالقهاش برگشــت
یعنــی موضوع مردانی که هیچ ســرپناهی ندارند
و زندگیشــان سرشــار از خشونت اســت و گناه
در وجودشــان رخنه کرده اســت اما سرانجام به
رستگاری و نجات خواهند رسید.
وی در ســال  1983در پنجمین همکاریاش
با رابرت دنیرو فیلم «ســلطان کمدی» را ساخت
که در هنگام نمایش عمومی مورد اســتقبال قرار
نگرفت .اما با گذشــت زمان به شــمار منتقدانی
کــه این فیلم را اثــری مانــدگار میدانند افزوده
شد .اسکورســیزی در سال  1988بر اساس رمان
«نیکوس کازانت زاکیس» فیلم «آخرین وسوسه
مسیح» را ساخت که مورد انتقاد بسیاری از محافل

مذهبی مســیحیان قــرار گرفت زیــرا دیدگاهی
افراطی را که از نظر شخصی یک نویسنده درباره
پیامبر تمام مسیحیان بود به تصویر کشیده بود.
فیلم «رفقای خوب»  1990بازگشت دوبارهای
بود به دنیای زیرزمینی تبهکارانی که رگ و ریشه
غیر آمریکایی دارند .وی در سال  1991نیز تجربه
بازیگــری در فیلمــی نامتعارف از اســتاد بزرگ
سینمای ژاپن «اکیراکوروســاوا» را در کارنامهی
هنریاش ثبت کرده اســت .او در فیلم «رؤیاها»
نقش ونســان ونگــوک نقاش بــزرگ هلندی را
بازی کرد .در ســال  1991با برداشــت تازهای از
رمان و فیلمنامه «تنگه وحشــت» فیلمی با بازی
رابرت دنیرو و جســیکا النگ ساخت با همین نام،
این فیلم در دهه شــصت توسط جی.لی .تامسون
و با بازی گوی گوری پک و رابرت میچم ســاخته
شــده اســت .رابرت میچم و گــری گوری پک
به شکل نمادین در نسخه اسکورسیزی هم حضور
دارند.
فیلم «عصر معصومیت»  1993ساختهای است
بر اســاس رمانی از «رابرت وارتــون» این فیلم
که در شــمار آثار فیلمهای تاریخی قرار میگیرد
و نقشهای اصلــی آن را «دانیل دی لوئیس» و
«میشــل فایفر» بازی کردهاند ،در مورد آدمهای
طبقه مرفه (پولدار) در نیویورک اواخر قرن نوزدهم
است.
فیلــم «کازینــو» در ســال  1995بــا بازی
رابرت دنیرو و شارون استون که در این فیلم اسکار
بهتریــن بازیگر زن را گرفت .در واقع بازگشــت

سیزی به همان دنیای تبهکاران است ،دنیایی که
مردان در آن تالش میکنند سلطه خود را بر زنان
از دســت ندهند؛ دنیایی سراسر خشونت و آنچه را
که باعث میشــود حجم زیاد برخوردهای خشن
این فیلم را تحمل کند این است که تبهکاران هم
میتوانند مثل هر شــخص دیگری زندگی سراسر
زخمخوردهای داشته باشند.
وی در سال  1995در مســتندی چهار ساعته
ظاهر شــد که نام آن «ســفر شــخصی مارتین
اسکورســیزی» نــام دارد .در این مســتند او از
فیلمهایی کــه در دوران کودکی و نوجوانی دیده
بود ســخن میگوید و در قالــب آن به ژانرهای
مختلف سینمای آمریکا و کارگردانهای سرشناس
آن پرداخته است .او این تجربه را در مورد سینمای
ایتالیا هم نیز انجام داده و با مستندی دیگر به نام
«سفر شخصی من در سینمای ایتالیا» به سینمای
این کشور و کارگردانهای سرشناس آن پرداخته
اســت و در واقع به نژاد و اصل و نســب خویش
ادای دیــن کرده اســت .این نکتهای اســت که
همواره و به اشــکال مختلف و در اغلب آثارش به
آن پرداخته است.
فیلم «کوندون»  1997فیلمی است که سیزی
با نگاه به زندگــی و مبارزات چهاردهمین داالیی
الما که به خاطر اشــغال تبت به وســیله چینیها
مجبور میشود آنجا را ترک کند ،ساخته است.
«بیرون آوردن مردگان» محصول  1995برای
اسکورسیزی و پل شرایدر بازگشتی است به دوران
اوج ســاخت فیلم «راننده تاکسی» با این تفاوت
که گذشت زمان و نشستن گرد پیری بر سینمای
کارگردان و فیلمنامهنویــس این ارمغان را برای
آنهــا به همــراه دارد که به نوعی به رســتگاری
معنوی قهرمان داستانشان بپردازد و به آن نزدیک
شــوند اما وی در فیلم بعدیاش که با بودجهای
ســنگین ســاخته شــد به دنیای عصر معنویت
بــاز میگردد ولی با این تفــاوت که این بار طبقه
پایین اجتمــاع را در آن دوران هدف نگاه تیزبین
خود قرار میدهد .فیلم «دار و دســته نیویورکی»
 2000همان قهرمانهای همیشگی اسکورسیزی
را نشــان میدهــد قهرمانهایــی که در شــهر
نیویورک زندگی میکنند .آنها همچنان با خشونت
درگیر هستند ،خشونتی که پایگاهی نژادی دارد و
ریشههای آن را میتوان فرهنگی دانست .این فیلم
در ده رشته نامزد دریافت جایزه اسکار شد و سیزی
برای چهارمین بار نیز نامزد بهترین کارگردان شد
و همه در تمام محافل ســینمایی تصور میکردند
که این بار او این جایزه را به دست خواهد آورد اما
جایزه اسکار آن سال به رومن پوالنسکی رسید.
فیلــم «هوانــورد»  2004ســاختهای اســت
براســاس زندگینامه یکی از چهرههای افسانهای
جهــان «هوارد هیــوز» کارگــردان ،تهیهکننده،
میلیــاردر و پیشــگام هوانــوردی که بــا بازی
لئوناردو دیکاپریو تالش این کارگردان نیویورکی
را نشــان میدهد که ســعی دارد از ورای زندگی
یک انسان خارقالعاده به زوایای دیگری از زندگی
بپــردازد و زندگی آدمهایی که هر یک ســودایی
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شــخصی در ذهن دارند و سعی میکنند آن را به
شکلی واقعی در روزگار خویش به نمایش درآورند.
باور ناکامی اسکورســیزی با هوانورد در اسکار
 2004برای بسیاری از دوستداران سخت و دشوار
بود .هوانورد در شــرایطی خاص با اینکه از سوی
بســیاری از منتقدان ســینمایی حمایت میشــد
مغلوب فیلم خوشساخت «دختر میلیون دالری»
به کارگردانی اســتیوود شد و اســکار به او تعلق
گرفت.
اسکورســیزی در تمــام طــول عمــر هنری
سینماییاش با به کارگیری خطمشیهایی مختلف
تــاش کرد تا جایزه اســکار را به دســت آورد و
هــر چه بر میــزان این تالش افزوده میشــد از
اقبال این موفقیت به خصوص در ســالهای دهه
 1990و  2000فعالیتش کاســته میشد تا اینکه
بــار دیگر با ارائه یــک فیلم که صرفــ ًا با هدف
جلب نظر داوران آکادمی ســاخته شده بود به نام
«رفتــگان»  2006فیلمی در ژانــر درام جنایی با
بازی فهرستی از ستارگان سینما ،توانست خود را
کاندید مجدد آکادمی اسکار کند .فیلم «رفتگان»
 2006با ســاختار مؤلفههای خاص ســیزی و از
طرفی با داشتن بازیگرانی چون «جک نیلسون»،
«مت دیمون» توانســت جایزه اسکار را برای وی
به ارمغان آورد و این در شرایطی بود که منتقدان
اعتقاد داشــتند مخاطبان این فیلم را بیشتر مردان
تشــکیل میدهند تا زنان .فیلمنامه فیلم رفتگان
آخرین فیلم گانگســتری و جنایی اسکورســیزی
به شمار میرود.
فیلم «هوگو»  2011آخرین ساخته و مهمترین
فیلم اسکورسیزی است .فیلمی با ساختار متفاوت
و به دور از عالقمندیهــای او .هوگو در کارنامه
این کارگردان از برخی جهات همان حالتی را دارد
که الیور توییســت در کارنامه روش پوالنســکی.
هر دو فیلم را استادانی کهنهکار از جمع بزرگترین
فیلمســازان کنونی دنیا در دوران ســالخوردگی
بــر اســاس رمانهایی معروف یکی کالســیک
و دیگــری امروزی ســاختهاند و هر دو رمان هم
پسربچهای بیسرپرست را به عنوان قهرمان خود
برگزیدند و داســتانهای ظاهراً کودکانه را روایت
میکنند اما تفاوت این دو فیلم اقتباســی آن است
که الیور توییست را کارگردانان مختلف با برداشتی
متفاوت اقتباس کردهاند اما هوگو نخستین اقتباس
ســینمایی از رمان «اختراع هوگو گابره» نوشــته
بارایان سیلزبرگ اســت که سیزی از آن اقتباس
کرده اســت .چر ا که رمان تازه در ســال 2007
منتشر شده بود و این از عوامل مهم موفقیت فیلم
بود .کمتر کارگردانی را میتوان در سینمای جهان
یافت که عاشقانه فیلم خشــونتبار ساخته باشد.
وی در طول دوران فعالیتش نشــان داده است که
همواره در پی تصویرســازی از قهرمانهایی است
که به نوعی با جامعه اطراف خود ســر ناسازگاری
دارنــد .گاهــی میتوانند و موفق میشــوند که
خویشــتن و الگوی خود را به جامعه دیکته کنند
و گاهی شکســت میخورند و به حاشیه میروند
و هو میشوند.

ثبتی و دادگستری

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000 32341001
32309290
32303830-32300337
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه عزیــز عبدالهی ایرقی به اتهام خیانــت در امانت از طرف این
دادسرا تحت تعقیب هســت و ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل
اقامت ایشــان میسور نگردیده بدینوســیله در اجرای ماده  174قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ
تا پس از درج آگهی در شعبه  34دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شیراز به
منظور پاســخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد پس از انقضاء یک ماه
از تاریخ انتشــار این آگهی به موجب مواد قانونی مذکور تصمیم غیابی اتخاذ
میگردد.
/19766م الف
دادیار شعبه  34دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
همتی
آگهی حصر وراثت
معصومه نجفپور فرزند عزیز به شــرح درخواستی که به کالسه 94/2/288
این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم
داشته که آسیه خاتون نجفپور فرزند عزیز به شماره شناسنامه  140صادره از
زرقان در تاریخ  94/6/12در اقامتگاه دائمی خود شهرستان زرقان فوت نموده
و وراث حینالفوت وی عبارتند از:
 -1محترم نجفپور فرزند عزیز به شماره شناسنامه  85متولد  1319صادره از
حوزه  15شیراز خواهر متوفیه
 -2معصومه نجفپور فرزند عزیز به شماره شناسنامه  2متولد  1313صادره
از حوزه  15شیراز خواهر متوفیه
 -3رقیه نجفپور فرزند عزیز به شماره شناسنامه  121متولد  1332صادره از
حوزه  15شیراز خواهر متوفیه
اینک شورا پس از انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت
آگهــی مینماید تا هر کس اعتراضی دارد و یــا وصیتنامهای از متوفی نزد او
میباشــد از تاریخ انتشــار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم
نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 /19768م الف
قاضی شورای حل اختالف شعبه  2زرقان
محمد شبانی

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه مهدی زارعمویدی فرزنــد عبداله به اتهام ایراد
ضرب و جرح عمدی در پرونده کالســه  940356از طرف این
دادسرا تحت تعقیب هست و ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم
بودن محل اقامت ایشان میسور نگردیده بدینوسیله در اجرای
ماده  115قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در
امور کیفری مراتب به نامبرده ابــاغ تا پس از درج آگهی در
شعبه  11بازپرســی دادسرای عمومی و انقالب شیراز به منظور
پاســخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد پس از انقضاء
یک ماه از تاریخ انتشــار این آگهی به موجــب ماده  174آیین
دادرســی در امور کیفری قانون مذکور تصمیــم غیابی اتخاذ
میگردد.
/19763م الف
بازپرس شعبه  11دادسرای عمومی و انقالب ناحیه یک شیراز
عزیز زارعی
آگهی احضار متهم
در پرونده شماره  940761شعبه  19بازپرسی دادسرای عمومی
و انقالب شیراز سید محمد هاشمی البحرانی فرزند سلیمان به
موجب شکایت غالمحسین شــریفی به اتهام فروش مال غیر و
کالهبرداری به میزان چهار میلیارد ریال تحت تعقیب قرار دارد
با توجه بــه معلوم نبودن محل اقامــت وی و عدم امکان ابالغ
احضاریه و عدم دسترســی به وی طبق مــاده  174قانون آیین
دادرســی کیفری مراتب یک نوبــت در روزنامه عصر مردم
آگهی و متهم ظرف یک ماه احضار میشود پس از انقضای مدت
مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
/19759م الف
بازپرس شعبه  19دادسرای عمومی و انقالب شیراز
حسن قاید

در مصرف آب صرفه جویی کنید

آگهی احضار متهم
در پرونده کالســه  940087این شــعبه محمدباقر ابراهیمی فرزند
شــعبانعلی به شــماره شناســنامه  13به اتهام توهیــن و تهدید از
طریق ارســال پیامک تحت تعقیب قرار گرفته اســت با عنایت به
مجهولالمکان بــودن متهم و در اجرای مقررات ماده  115قانون آیین
دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده
ابالغ میگردد تا ظرف مهلت یک ماه از انتشار این آگهی جهت دفاع
از اتهام انتسابی در این شــعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت
عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
/2584م الف
مدیر دفتر شعبه دادستانی شهرستان ارسنجان
محمود اسدی

آگهی احضار متهم
در پرونده شــماره  030199/723شعبه  15دادیاری دادسرای ناحیه یک
شیراز محمدحســین مرادی به موجب شکایت محمدصادق نوروزی به
اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و تخریب و توهین و تهدید تحت تعقیب
قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محــل اقامت وی و عدم امکان ابالغ
احضاریه و عدم دسترســی به او طبق ماده  174قانون آیین دادرســی
کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه عصــر مردم آگهی و متهم ظرف
مهلت یک ماه احضار میشود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم
گرفته خواهد شد.
 /19765م الف
دادیار شعبه  15دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
رنجبرزاده

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه مرضیه رزاقی فرزنــد عباسعلی به اتهام کالهبرداری
و تحصیل مال از طریق نامشــروع موضوع شــکایت فاطمه لطفی در
پرونده کالسه  930713شعبه  21بازپرسی از طرف این دادسرا تحت
تعقیب میباشد و ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت
ایشان میسور نگردیده بدینوســیله در اجرای ماده  174قانون آیین
دادرســی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مهلت یک ماه از
تاریخ انتشار آگهی در شــعبه  21بازپرسی عمومی و انقالب شیراز به
منظور پاســخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد پس از انقضاء
یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/19764م الف
بازپرس شعبه  21دادسرای عمومی و انقالب شیراز
نادر قلندری

آگهی احضار متهم
نظر بــه اینکه زهرا بیدریغفرد فرزند ایرج بــه اتهام خیانت در امانت
موضوع شــکایت محمدجواد روســتا فرزند علیرضا در پرونده کالسه
 931222این شعبه از طرف این دادســرا تحت تعقیب میباشد و ابالغ
احضاریه به واســطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان میسور نگردیده
بدینوســیله در اجرای ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به
نامبرده ابالغ تا به منظور پاســخگویی و دفاع از اتهام انتسابی ظرف یک
ماه از تاریخ انتشــار آگهی حاضر گردد پــس از انقضاء یک ماه از تاریخ
انتشار این آگهی تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/19771م الف
بازپرس شعبه  9دادسرای عمومی و انقالب شیراز شیراز
موسوی فراز

آگهی احضار متهم
در پرونده شماره  9409980702800564شعبه  5بازپرسی دادسرای
ناحیه یک شیراز متهم علی اســکندری فرزند اکرم به اتهام تحصیل
مال از طریق نامشــروع تحت تعقیب قرار دارد بــا توجه به معلوم
نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی
به او ،طبق ماده  174قانون آیین دادرســی کیفری مراتب یک نوبت
در روزنامــه عصر مردم آگهی و متهم ظــرف مهلت یک ماه احضار
میشود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
 /19769م الف
بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه یک شیراز
داریوش خشتی

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه متهم ابوالحســن بازیار فرزند پیربخش در پرونده کالسه
 20/940792ب از سوی این دادسرا به اتهام تحصیل مال از راه نامشروع
موضوع شکایت ابراهیم جمشیدی تحت تعقیب میباشد و ابالغ احضاریه
به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت وی میسور نگردیده بدینوسیله در
اجرای ماده  174قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در
امور کیفری مصوب ســال  93مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه
پس از درج در روزنامه در شعبه  20بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب
شیراز به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد.
 /19762م الف
بازپرس شعبه  20دادسرای عمومی و انقالب شیراز
غالمرضا محمدی

