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هدف موسیقی فیلم
چیســت؟ آیا افزودن
بــر بافــت و تأکید بر
حــاالت موجــود در
فیلم اســت؟ یا قصد
آفرینــش این مقولهها
و انتظاری است که از

آنها میرود؟
طبع ًا این چنین نیست بلکه موسیقی فیلم نباید
چیــزی بر تأکید مورد نظر بیافزاید بلکه بایســتی
جسمیت و ژرفای بیشتری به داستان ،شخصیتها
و زبانی که کارگردان برگزیده است بدهد بنابراین
موســیقی باید همــه آن چیزهایــی را بگوید که
دیالوگ تصاویر و افکتها از بیان آن قاصرند.
اگر حامی مقدس موسیقی به طور عام قدیسهای
است به نام «سنت سیسیلیا» پس به تعیین اپراتور
نرون حامی مقدس موســیقی فیلم اســت! نرون
در حالی که نظارهگر روم شــعلهور در پیرامونش
بــود با آن که با چشــم خود میدیــد که خانهها
به کلی در آتش ســوختند و مردم جزغاله شدند،
نه تنها با فراخوانی بریگاد و نیروی آتشنشــانی
مخالفت کــرد بلکه خطاب به همســرش گفت:
«پوپیا» ویولون مرا بیــاور میخواهم بنوازم .بقیه
ماجرا تاریخ اســت ،یا دست کم افسانه خللناپذیر
امــا چه تداعی پندآموزی که ما مردمان امروزی و
رهبران جهان امروزی متأســفانه از این پند تاریخ
تلنگر آن بیدار نمیشویم و به جای خاموش کردن
آتشهای رنگارنگی که همه جهان را فرا گرفته به
جای آب هیمه میافزاییم!
آهنگســاز فیلم نیز مانند امپراتور نرون نیازمند
آمیــزهای از خونســردی و جنون خالق اســت.
آهنگســاز فیلم معمو ًال وقتی به همکاری دعوت
میشــود که فیلم در باالترین مرحله «دشــوار و
رنجآور دستیابی به ارزش خود» قرار دارد.
بله ،فیلم به پایان رســیده و تدوین شده است.
به بهای تالش و جدال خســتگیناپذیر فیلمساز و
عواملش با دشــواریهای تولید فیلم و حاال آماده
نمایش برای عموم است در مورد خوبی و بدی آن
هم دیگر نمیشــود کاری کرد .حاال جناب استاد
آهنگساز آمده است تا دست به کار شود و فیلم را
به نحو مطلوب کامل کند.
در این مرحله اســت که آهنگســازهایی چون
«ماکس اشــتینر یا برنارد هرمان ،هنری مانچینی
یا موریس ژار ،جــان ویلیامز یا یان فلینگ یا اینو
موریکونه وارد صحنه میشــوند .آنان در حالی که
آخریــن پلهای خط تولید میســوزند باید مانند
نرون اما شکوهمندانه نغمهسرایی ساز کنند.
موســیقی فیلم به هیــچ وجه صرفــ ًا مربوط

بــه ســینمای بعــد از دوره ژولســون (بازیگر و
خواننــده آمریکایــی فیلم خواننده جاز) نیســت.
این جنوب نرونی از آغاز کار فیلمســازی همواره
با ما و مخاطبان و آهنگســازان فیلم بوده اســت
اما موســیقی به طور اخص برای فیلم در ســال
 1906آغــاز و تصنیف شــد و آن زمانی بود که
«رومولو باچینی» بــرای دو فیلم ایتالیایی صامت
ســاخت و از آن دوران بود که آهنگسازی جزیی
از عناصر تشکیل دهنده آثار سینمایی و تصویری
شد و به مرور نحوه اســتفاده از موسیقی در فیلم
بیــش از هر عنصر مرتبط بــا هنر هفتم دگرگون
شده است .کارکرد موسیقی در دوره صامت مانند
ب دیده بود:
ضماد نهادن بر زخم یا موضعی آســی 
گــر چه به حال بیمار مفید بود و میتوانســت در
سالمتی و یا کاهش تب او مؤثر باشد اما هر کس
اراده میکرد میتوانست آن را از محل درد بردارد.
اما امروزه موسیقی در شریان فیلم تزریق میشود
درون رگهــای آن جریان مییابــد و به صورت
بخشی از سیستم خونساز و لنفاوی آن درمیآید.
به عنــوان مثال صحنــه اســتحمام در فیلم
روح «هیچــکاک» بدون موســیقی جانخراش و
تکان دهنــده برنارد هرمان دیگر آن صحنهای که
باید باشد نبود .شــاید این صحنه بدون موسیقی
هــم جالب و گیــرا میبود اما صحنــهای کام ً
ال
متفاوت از کار درمیآمد و یا در فیلم «پدرخوانده»
آن حــال و هوای ســنگین و آن راز و رمز روان
و دلچسب داســتان از همان آغاز فیلم با نتهای
موســیقی «نینو روتا» معنی و عرضه میشود و یا
تمی کــه «جان باری» برای فیلمها تنیده شــده
است همچنین موسیقی «جان ویلیامز» در جنگ
ســتارگان و باالخره موســیقی فیلمهای سهگانه
لئونه سه بخشــی «به خاطر یک مشت دالر» و
«به خاطر یک دالر بیشتر» و «دالر سوراخ شده»
و موســیقی به یاد ماندنی «خوب ،بد ،زشت» اینو
موریکونه کــه به عنوان امپراتور موســیقی فیلم
شناخته میشود.
«اینو موریکونه» در سال  1928در ایتالیا متولد
شد و میتوان او را یکی از پرکارترین آهنگسازان
فیلم نامید .موریکونه آهنگســازی را با فیلمهای
گالدیاتــوری و هرکولی آغاز کرد اما شــهرتش
از زمانــی آغاز شــد که برای فیلمهای وســترن
اســپاگتی ،آهنگ ســاخت .وی در کنار ساختن
موسیقی مردمپســند و تجارتی با کارگردانهای
بزرگ جهان همکاری داشته است.
حقیقت این اســت که تعریف و تبیین ســبک
موریکونه بســیار دشوار اســت .شاید به کار بردن
اصطــاح «التقاطی» در باره موســیقی او چندان
صحیح نباشــد .اما وجه و حالــت آهنگهای او
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انیو موریکونه :آهنگساز متن فیلمها

سایه خیال :خوب ،بد ،زشت و
فیلمهای شاخص دیگر

سعید بناکار

میتواند رنگ و بویی از موسیقی تغزلی (مأموریت)،
موســیقی جنگجویانه (نبرد الجزایر) ،موســیقی
گروتســک (خوب ،بد و زشــت) و یا از موسیقی
غمگینانه (تراژدی یک مرد مســخره) را در خود
داشته باشد و همینگونه اســت استفاده التقاطی
موریکونه از سازها که موجب میشود هیچ «منبع
صداســاز» از هنر او بیبهره نمانــد .از مجموعه
سازهای حسی ،زهی و ضربی گرفته تا جغجغهها،
زنگها و ســوتکها در فیلم تریلوژی سه بخشی
دالر ســاخته ســرجیو لئونه و یا صداهای عجیب
و غریــب تراش فلز یا ســایش لولههای آهنی در
فیلم «بازجویی از یک همشهری مورد سوء ظن»
ساخته الیو پتری.
موریکونه آهنگسازی است متعلق به دوره بعد
از نوگرایی (مدرنیسم) .آسیاب موسیقی او هر چند
صداســاز را ولو ظاهراً بیارزش در خود میپذیرد
و در هر دورهای از تاریخ موســیقی ممکن اســت
در الهامگیــری او مــورد بهرهبــرداری قرار گیرد
بنابراین شــگفتانگیز نیســت که در دهه 1990
ُفرم او در آهنگســازی ،در یورش سینمایی ایتالیا
به ســینمای آمریکا موریکونه «ژنرال موسیقی»
نام گرفته اســت .زمانی که جیورجیــو آرمانی و

ویتوریو استورارو به ترتیب مسئولیت کارگاه لباس
و نورپردازی را بر عهده میگیرند و کارگردانهایی
چون دپالما و اسکوریســی برای ساختن فیلمهای
گانگستری با باالترین هزینه وارد صحنه میشوند
موریکونه نیــز حضور دارد تا موســیقیای را که
بخشی از آن متعلق به نواحی مدیترانهای ،بخشی
متأثر از بازگشت به خوی اجدادی است و بخشی
از آن به هیچ جایی تعلق ندارد ،جانشــین صدای
موسیقی سمفونیک دیروزی جان ویلیامز کند.
آهنگهــای او برخالف موســیقی ویلیامز به
هیچ وجه تبادلپذیر نیســتند .آیا کســی پس از
اندکی سرمســتی میتواند تفاوت میان موسیقی
سوپرمن و جنگ ســتارهها را تشخیص دهد .اگر
عظمت با طمأنینه موســیقی فیلم مأموریت را به
نیمکرهای تشــبیه کنیم در قیاس با آن موسیقی
پرتنش فیلم تســخیرناپذیران بسان شهری است
بزرگ و احتما ًال هیچ یک از این دو نمیتوانند در
ســیاره فیلم روزی روزگاری در غرب که فضایش
آکنــده از غوغــای جیغ ،زوزه ،فریــاد ،جیرجیر و
دیگر صداهای متعلق به دوره ابتدایی اســت قرار
گیرند.
آهنگهــای موریکونــه که میتــوان در آنها

ترکیب ناســازگار یک ملودی پیوسته و آ رام را با
صداهای کوتاه و تیز سازهای حسی و ضربههای
آالت کوبهای احساس کرد بیشمارند.
موریکونــه برای بیش از  500فیلم و ســریال
تلویزیونی موســیقی متن ســاخته است .این تازه
به جز آهنگهای کالســیکی است که در دوران
معاصر برای اجرای ارکســترها ساخته است .یک
دلیل اینکه موریکونه را جزو آهنگســازان ا ثرگذار
ســینما میدانیم به کارنامــه کاری پر و پیمانش
برمیگردد .موریکونــه تقریب ًا برای هر نوع ژانری
در سینما موسیقی متن ساخته است و خالق صدها
ملودی ماندگار است .اگر چه تمهای موسیقیاش
برای هــر اثر کام ً
ال منطبق بــا محتوای آن فیلم
اســت اما به طرز غریبی ویژگی مؤلف بودنش را
هم حفظ کرده اســت و مخاطبان آثارش ســریع
میتوانند تشــخیص دهند که کدام موســیقی را
موریکونه ساخته است یا نه .نکته جالب توجه دیگر
اینکه اثر او روی یک فیلم متوسط یا حتی ضعیف،
مهم نیست موسیقی موریکونه به تنهایی میتواند
یک نقطه قوت برای هر اثر ســینمایی باشد .شاید
خیلی از آثاری که موســیقی متنشان را او ساخته
اســت فیلمهایی ضعیف باشد اما او همیشه سعی
کرده بهترین کارش را ارائه کند بدون آنکه توجه
داشــته باشد که فیلم و کارگردانش چقدر مطرح و
معتبر است.
جملــه معروفی میان مخاطبان و دوســتداران
موریکونــه وجــود دارد کــه میگوینــد «آلفرد
هیچکاک ،برنارد هرمان را داشت ،فلینی ،نینو روتا
و دنیا انیو موریکونه را دارد».
او آهنگســاز ملودیها اســت چرا که ساخت
ملــودی در آهنگســازی فیلم ســختترین کار
است .آهنگها را میشــود روی اصول موسیقی
کالسیک و گامها و آریژها طراحی کرد و ساخت
اما در ســاخت ملودی عالوه بر اصول آهنگسازی
نیاز به قریحه و اســتعداد ذاتی اســت .به همین
دلیل داشــتن عناصــر قریحه و اســتعداد ذاتی
ملودیهایش شاخص هســتند .کمتر آهنگسازی
در دنیای موســیقی فیلم وجــود دارد که ذهنش
توانایــی تولید این همه ملودی ماندگار را داشــته
باشــد .ملودیهایی که به طرز شگفتانگیزی نو
و ابتکاری هســتند .زاویه دید و گســتره ادراک و
احساس موســیقیایی هیچ آهنگسازی در سینما و
موســیقی فیلم به حد و اندازه موریکونه نیســت.
غالب ًا از همه انواع و ژانرهای موسیقی از کالسیک
گرفته تا جــاز و بلوز و حتــی راک برای طراحی
و ســاخت قطعات و ملودیهایش الهام میگیرد و
استفاده میکند .قطعات موسیقیایی را که طراحی و
میسازد توانستهاند سلیقه همه مخاطبان را راضی

7

کننــد از مخاطبین عامی تا منتقدین ســینمایی و
کسانی که خودشــان در موسیقی تجربهای دارند.
ملودی مشــهور «خوب ،بد ،زشت» را همه مردم
کم و بیش شــنیدهاند و میتواننــد این ملودی را
با ســوت و دهان بنوازند .ملــودی که تا به امروز
رکورددار فروش موســیقی متن فیلم بوده است.
ایــن ملودی با اینکه در لیســت آثــار عامیانه او
قرار میگیرد اما همین قطعه و ملودی ســازبندی
جدید و ساختارشکنانهای دارد که برای هر محقق
موسیقی مطالعه در باره آن جالب خواهد بود.
عاملی کــه باعث میشــود موریکونه از همه
آهنگســازان دیگر دنیای ســینما متمایز شــود
جهانشمول بودنش است .مهم نیست فیلم در چه
زمان و جغرافیایی زندگی و جریان دارد و مخاطب
ساکن کدام جغرافیا است.
موریکونه همچون آهنگسازان بزرگ کالسیکی
چون باخ از ظرف و حد و مرز زمان و مکان فراتر
میرود و ملودیهایش مخاطب را تسخیر میکند.
او نه فقط در سینما یک چهره تأثیرگذار است بلکه
ملودیهایش جــدا از تصویر هم اثرگذار و از نظر
موسیقیایی شگفتانگیز و جذابند.
رنه فلمینگ خواننده مشهور اپرا در آمریکا و از
اعضای افتخاری آکادمی سلطنتی موسیقی یکی از
کسانی بود که در سال  2007در کنار بزرگان دیگر
موسیقی چون «آندرهآ بوچلی» و «یویوما» آلبومی
منتشــر کردند تحت عنوان «ما همه موریکونه را
دوســت داریم» .فلمینگ در باره تأثیر موریکونه
میگوید« :نــه تنها صنعت ســینما بلکه صنعت
موسیقی در حوزه وســیعی عمیق ًا مرهون کمال و
خالقیت این آهنگســاز فوقالعاده است که آثارش
گونههای بسیاری را در برمیگیرد.
طبیعــت خاطرهانگیــز آثار او تخیــل دیداری
را به طــور چشــمگیری افزایــش میدهد و در
ژرفای احساســات مخاطب طنینانداز میشــود.
شــگفتانگیز اســت که یک آهنگساز در ذهنش
این قدر ملودی داشــته باشــد و با اینکه خودش
به موسیقی کالســیک ارکسترال عالقهمند است
تــا این اندازه پذیرای فرم و شــکلهای جدید در
موســیقی باشــد و این قدرت را داشــته باشد با
ترکیب آنها هر بار یک نوا و ملودی جدید و گاهی
عجیــب و غریــب خلــق کند و حتی بــه برخی
قطعاتش فضای کام ً
ال مدرن ببخشد و با این حال
آن امضای شــناخته شده رمانتیک آثارش همیشه
بر روی آثارش جلوه کند .به همین دلیل است که
موریکونه و قطعاتش هیچ وقت کهنه نمیشــوند
و همین عالقه او بــه تجربه دنیاهای مختلف در
عین صاحب سبک بودن اســت که او را ماندگار
ساخته است.

ثبتی و دادگستری
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311001011857مورخ  94/5/29هیأت ســوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی راضیه قهرمانــی فرزند ولی به
شماره شناسنامه  9504صادره از شیراز در ششدانگ یکباب ساختمان دو
طبقه به مساحت  198/50مترمربع پالک  50فرعی از  2028اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  2028اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از
مالک رسمی علیاصغر جوکار محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/6/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/5 :
/12796م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
رضا کنعانی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311001005671مــورخ  94/4/2هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی غالمرضا زارع فرزند حســینعلی
به شماره شناسنامه  1473صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  196/45مترمربع پالک  4842فرعی از  2086اصلی مفروز
و مجزی شده از پالک  97فرعی از  2086اصلی واقع در بخش  4شیراز
حصه مشاعی متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/6/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/5 :
/12795م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
رضا کنعانی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311001013186مورخ  94/6/5هیأت سوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شهال جمعهزاده فرزند غالمرضا
به شــماره شناسنامه  69صادره از سوســنگرد در ششدانگ یکباب
خانه به مســاحت  122/84مترمربع پالک  11280فرعی از  2139اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  45فرعی از  2139اصلی واقع در بخش 4
شیراز خریداری از مالک رسمی جهانآرا روستا محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/6/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/5 :
/12794م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
رضا کنعانی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311001006481مورخ  94/4/11هیأت دوم موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی منوچهر باقری فرزند هوشــیار به شــماره
شناسنامه  1017صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 112/68مترمربع پالک  5413فرعی از  2082اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  168فرعی از  2082اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رسمی خداخواست زارع محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/6/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/5 :
/12793م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
رضا کنعانی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  139460311001006165مورخ  94/4/9هیأت ســوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی صمنبر جوکار مصرمی فرزند حسین
به شــماره شناسنامه  8صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  154/60مترمربع پالک  53316فرعی از  1652اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  509فرعی از  1652اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رسمی ناصر پاکباز محرز گردیده است .لذا به منظور
اطــاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/6/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/5 :
/12797م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
رضا کنعانی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311001005630مــورخ  94/4/2هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محمدعلی برزگر فرزند حاجی به
شماره شناسنامه  695صادره از بوانات در ششدانگ یکباب خانه دو
طبقه به مساحت  200مترمربع پالک  5426فرعی از  2143اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  1فرعی از  2143اصلی واقع در بخش  4شیراز
حصه مشاعی متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/6/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/5 :
/12799م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
رضا کنعانی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311001011181مورخ  1394/5/18هیأت سوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی حسین طاهری فرزند سرتیپ به
شماره شناسنامه  49صادره از مرودشت در ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  166/42مترمربع پالک  1276فرعی از  2144اصلی مفروز
و مجزی شده از پالک  2144اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از
مالک رسمی محمدرحیم خرمندار محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/20 :
/15035م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
خسرو میرشکاری

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311001015028مورخ  1394/6/12هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی سید مسعود علوی دوزه فرزند سید علیاکبر
به شماره شناســنامه  634صادره از جهرم در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  182/58مترمربع پالک  11289فرعی از  2139اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  55فرعی از  2139اصلی واقع در بخش  4شــیراز
خریداری از مالک رســمی علی فاموری محرز گردیده اســت .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/20 :
/15034م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
خسرو میرشکاری

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311010002101مورخ  1394/6/5هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی داراب تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی فتحعلی سیستانی به شماره شناسنامه  199به شماره ملی  2491043122صادره از
داراب فرزند گرگعلی در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  450مترمربع پالک  15فرعی از  2130اصلی مفروز و مجزا شده از پالک  2130اصلی قطعه
 2واقع در بخش  12فارس داراب خریداری از مالک اولیه گرگعلی سیستانی محرز گردید حقوق ارتفاقی ندارد .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/20 :
 /379م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک داراب
حمید کشاورز

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهانها ناصر نگهبان فرزند مصطفی و علیبابا همتی فرزند علی با وکالت فریبا جعفری سرشت دادخواستی به طرفیت ورثه مرحوم حاج علیاکبر
پیروی به اسامی  -1فریده قالیفروش رجایی (همسر متوفی)  -2رویا پیروی  -3رضا پیروی و  -4رضا پیروی (فرزندان متوفی) به خواسته محکومیت
خواندگان به مطالبه خسارت ناشی از تخلف از مفاد قرارداد اجاره مورخ  1373/1/1و  1373/10/1به انضمام خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی
و حقالوکاله تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان زرقان نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) بخش زرقان واقع در بخش
زرقان ارجاع و به کالســه پرونده  9409987162301066و بایگانی  941201ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن مورخ  94/8/19ساعت  9صبح تعیین
شده است .به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهانها و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب
در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردند.
/14939م الف
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی بخش زرقان
اسماعیل شهریاری

