تماشاخانه
یکشنبه  12مهر 1394

در پنجمین روز مهر
پاییــزی خبــر غمانگیز
درگذشــت «هما روستا»
بازیگــر پیشکســوت
ســینما و تئاتر بسیاری از
خبرهای مهم و غیرمهم
سیاســی و اقتصادی و ...
را تحت شــعاع قرار دارد.
اما این خبر بســیار تلخ و
ناگوار در ذهن و یاد اغلب دوســتداران هنر سینما و تئاتر
تداعی خبرهــای زود به زود مرگ نابهنــگام ،زودرس و
غیر طبیعی بســیاری از هنرمندان تمام عرصههای هنری
کشورمان بود.
مرگهایی که بعد از هر چند مدتی فراموش میآیند و
چند روزی آدمیان را به گذشته همراه کرده و دستمایههای
خبر قرار میگیرند؛ و باز هم فراموشی!
مرگ زودهنگام هما روســتا همچون مرگهای دیگر
بسیار هم دور از ذهن نبود .چرا که او هم چون بسیاری از
هنرمندان عرصههای مختلف به ویژه سینما و تئاتر در پی
بیمهریهایی مجبور به سالها خانهنشینی شد که منجر
به فراموشــی از ذهن و دیدهها شد و به دنبال آن کابوس
هولناک بیماری سرطان به سراغش آمد .یک ضربالمثل
مشــهور ایرانی داریم که میگوید« :اگر میخواهی عزیز
شوی یا بمیر یا دور شو»
بســیاری از همین آدمهای رنگارنگ اعم از مسئولین
سینما و تئاتر و اهالی این دو هنر در این دوران فراموشی و
خانهنشینی از هما روستا حتی خبری نمیگرفتند و احوالی
نمیپرســیدند .اما این روزها و بعــد از مرگ او در غربت،
صفحات شــخصی خود را در فضای مجازی و اینترنت از
پیامهای اندوهگین تســلیت پر کردند و نیز همه مجلهها
و روزنامههــای تخصصی و غیــر تخصصی که صفحاتی
ســینمایی دارند و تا قبل از این حتی تیتر و خبری گر همه
کوتاه هم از زندگی هما روستا و امثال او منتشر نمیکردند؛
امــا امروز با مرگ او جزء به جزء از زندگی و حاشــیههای
مرگ او خبر میدهند .همانطور که زندگی حق هر انسانی
اســت ،خواه اینکه معمولی و یا خواســته باشد ،مرگ هم
همچنان جزیی از ساختار زندگی و پرده و سکانس آخر هر
زندگی اســت .اما آنچه مرگ انسانهای خاص را غمانگیز
و تأســفبارتر جلوه میدهد وجــود تأثیرگذار تالشهای
حرفــهای و آثار آنهــا بر فرهنگ کلی و جاری ســرزمین
خودشان و تعالی آن است.
همین یکی شــدن روز و تاریخ ســالروز تولد و مرگ
هما روســتا خود نشان و پیامی اســت بر دیگر هنرمندان
و آن دســته از انســانها به خصوص اهالی هنر سینما و
تئاتــر که در طول حیات هنری خود بــا تکیه بر منیتها،
فرصتطلبیها و حقخوریها برای من شدنها با تالشی
مذبوحانه و سرسپردگی میکوشند تا جایگاهی کاذب برای
نام و نان خود دست و پا کنند.

هما روســتا از بازیگران و کارگردانان شاخص تحصیل
کرده و صاحب تخصص ســینما و تئاتــر ایران بود که در
سالهای نه چندان دور به عنوان ستاره شناخته میشد اما
به دلیل قدرناشناسی کافی و اهمیت ندادن ساختار هنری
و ســینمایی ما به اساتید مجرب و با تجربه و تخصص در
ســالهای اخیر به ندرت و یا دیگر بر صحنه تئاتر و سینما
دیده نشد.
مرگ همســرش حمید ســمندریان به عنوان یکی از
ارکان صحنه تئاتر باعث شد تا چند روزی توجهی ناگهانی
به وی شــود؛ که نهایت آن به بزرگداشــت او در جشنواره
سی و دوم فیلم فجر انجامید.
هما روســتا متولد  1325در تهران ،کارگردان و بازیگر
تئاتر و ســینما ،دانشآموخته دانشکده هنرهای دراماتیک
بخارست رومانی بود و از سالها پیش از انقالب اسالمی،
بازیگری و کارگردانی در تئاتر را شــروع کرد .پدرش رضا
روســتا از رهبران حزب توده بود که اوایل دهه  1330به
شــوروی مهاجرت کرد و هما از شــش سالگی در مسکو
بزرگ شــد .او در ســال  1349به ایران بازگشــت و به
درخواست پدرش مشغول تحصیل در رشتهی شیمی شد.
اما تحصیلش را نیمه کاره رها کرد و به تدریس در دانشکده
هنرهای دراماتیک پرداخت .در سینما اولین فعالیتش بازی
در فیلم «دیوار شیشــهای» (ســاموئل خاکچیــان) بود.
امــا عمده فعالیتــش روی صحنه تئاتر بود و با ســینما تا
 16ســال بعد در فیلم «گزارش یک قتــل» (محمدعلی
نجفی) فعالیتی نداشت.
هما روستا در ششمین جشنواره فیلم فجر جایزه بهترین
بازیگر نقش اصلی را برای «پرنده کوچک خوشــبختی»
(پوران درخشــنده) گرفت و در ســال بعد بــرای «تمام
وسوســههای زمین» بــه کارگردانی همســرش زندهیاد
حمید ســمندریان نامزد دریافت همین جایزه از جشــنواره
هشــتم شد .او در همان ســالها در فیلم «ملک خاتون»
(محمدزاده) هم بازی کرد اما اوج فعالیتش در ســینما در
اوایــل دهه  70و در دو فیلم «مســافران» و «از کرخه تا
رایــن» بود که برای ســومین بار نامزد دریافت ســیمرغ
بلورین شد.
او پیــش از آن کــه بــه دلیل همراهــی طوالنیاش
با زندهیاد ســمندریان به یاد آورده شــود؛ به عنوان یکی
از برتریــن چهرههــای تاریخ تئاتــر ایران مــورد توجه
و تحسین دوستداران دنیای نمایش بود.
حضور درخشــان او روی صحنههای تئاتر و بازیهای
فراموش نشدنیاش در نمایشهای مختلف ،او را به یکی
از شــمایلهای جاودانــه تئاتر ایران تبدیــل کرد .اما این
همه هنر او نبود! روســتا در ســینما هم با همه کمکاری
و گوشهنشــینیاش چند شاه نقش عالی داشت و شاید اگر
زمانه مســاعد بود میتوانست در سینما هم مثل تئاتر رشد
کند و پرکار باشــد .اما این موفقیت درخشان و جاودانه در
صحنه تئاتر ایران به آســانی و راحتی یک شــبه همچون
برخی دیگر ســتارههای یک شبه ســینما و تئاتر به دست

آگهی حصر وراثت
محمدحسن عباســیان فرزند ابراهیم دارای شناسنامه شماره  9876فسا به
شرح دادخواست به کالســه  94/593ح ش مرکزی از این شورا درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم عباسیان
فرزند امیر به شناسنامه شماره  54فسا در تاریخ  94/1/13در اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته وراث حینالفوت آن مرحوم منحصرند به:
 -1نرگس باغبان فرزند علی به شناســنامه شــماره  346فسا (همسر دائمی
متوفی)
 -2رضا عباسیان به شناسنامه شماره  919فسا
 -3مهدی عباسیان به شناسنامه شماره  1846فسا
 -4منصور عباسیان به شناسنامه شماره  2785فسا
 -5محمدحسن عباسیان به شناسنامه شماره  9876فسا (پسران متوفی)
 -6فاطمه عباسیان به شناسنامه شماره  2560152355فسا
 -7مرضیه عباسیان به شناسنامه شماره  3811فسا (دختران متوفی) و الغیر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی
مینماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد
شد.
 /522م الف
شورای حل اختالف حوزه مرکزی فسا
امور حصر وراثت
خرم احسانی
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سال بیستم

شماره 5585

پرواز غمانگیز پرنده کوچک خوشبختی

گذری از آغاز تا پایان زندگی هما روستا

معصومه دهقانپیشه

نیامده بود .بلکه این راه ســخت را با ممارســت و تالش
زیادی به دست آورده بود.
معمو ًال هنرمندان شــاخص در زمینه ســینما و تئاتر و
هنرهای نمایشــی در آغاز راهشان با مخالفتهایی روبرو
میشــوند .هما نیــز در آغاز راه هنریــش پدرش مخالف
بود و از همان نوجوانی او را تشــویق میکرد که شــیمی
و داروســازی بخواند .اما با اصرار زیاد و بعد از مدتی قهر
و آشــتی پدرش او را به رومانی میفرستد تا تئاتر بخواند.
هما با تالش بســیار با پایــان تحصیالتش وقتی به ایران
بازگشــت؛ فارغالتحصیل هنرهای نمایشــی بود که هم
تجربه عملی داشته و هم به عنوان کارگردانی و بازیگری
شایسته در زمینه تئاتر شناخته میشود.
او به دلیل اینکه بزرگ شــده اروپا بود و در مدرسه هم
فارســی نخوانده بود؛ فارسی زبان مادریش را به لهجهای
غلیظ صحبت میکرد؛ به همین دلیل در اوایل نمیتوانست
بازی کند و کارش را با کارگردانی نمایشــنامه «باغ وحش
شیشهای» (تنسی ویلیامز) در دانشکده هنرهای دراماتیک
آغاز کرد و در کنار فعالیــت کارگردانی تالش میکرد که
بیان و صحبت کردن فارسیاش را قوت ببخشد.
زندهیاد ســمندریان اجرای «باغ وحش شیشــهای» را
میبیند و با تشــویق به هما میگوید« :تو از من بهتر کار

کــردهای؛ و اجرایت به روح اثر نزدیکتر اســت ».تفاوت
اجــرای هما و ســمندریان حتی در اســتفاده از بازیگران
هم نمود داشــت؛ چرا که ســمندریان با «پرویز فنیزاده»
و بازیگران حرفهای این نمایشنامه را اجرا کرده بود و هما
با دانشجویان تئاتر.
به دنبال آن هم یکی دو نمایشــنامه فارسی را به روی
صحنه میبرد و وقتی لهجهی فارسیاش بهتر میشود؛ با
آقای انتظامی نمایشنامه «بازرس گوگول» را روی صحنه
میبرد .او در این نمایشنامه نقش دختری را بازی میکرد که
شخصیت کلیدی نمایشنامه بود .این نمایشنامه به همهی
شهرهای ایران میرود و به این ترتیب اغلب مراکز صاحب
تئاتــر و دیگر نقاط ایران بازی هما را تحســین میکنند.
رمــز موفقیت او در همان اوایــل فعالیت این بود که چون
تحصیل در هنر نمایش اروپا و بازیگری را از اساس و هم
به صورت کالســیک و آکادمیک گذرانده بود؛ و بلد شده
بود ،این عوامل موجبات رشــد ســریع او را در صحنهی
نمایش و تئاتر ایران فراهم کرده بود.
این موفقیتها باعث شــد که حمید سمندریان ابتدا به
او پیشــنهاد همکاری و بعد هم پیشنهاد ازدواج بدهد و به
دنبال آن این دو زندهیاد زندگی مشترکشان را آغاز کردند.
نقش هما هم در تربیت نسلهایی از بازیگران تئاتر در

ثبتی و دادگستری

آگهی فقدان سند مالکیت
محمود شهاب با تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفترخانه
 202شــیراز تنظیم شده مدعی است که تعداد یک جلد سند
مالکیت به شماره چاپی  270722الف  85مربوط به ششدانگ
یکباب خانه به پالک  5131واقع در بخش یک شــیراز که ذیل
ثبت  3906در صفحه  200دفتر  46امالک به نام محمود شهاب
ثبت و سند مالکیت صادر و به علت جابجایی مفقود گردیده
و نامبرده تقاضای صدور المثنی ســند مالکیت نموده مراتب
طبق اصالحیه تبصره یک ماده  120آیین نامه قانون ثبت آگهی
میشــود که هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معاملهای
کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد تا
ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض
خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم
نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید و یا در صورت
اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اداره
ثبت ،المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی
تسلیم خواهد کرد.
/16803م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز
حسن نصیریان

آگهی مناقصه (شماره )94-48

 - 1نام مناقصهگزار :شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا تلفن 32319374-80
تلفن امور تدارکات 32317869
 - 2موضوع مناقصه :انجام کلیه عملیات برداشت و ورود اطالعات شبکههای فشار متوسط ،ضعیف ،شبکه روشنایی در محدوده شهرستان فسا
 - 3زمان دریافت اسناد مناقصه :در ساعت اداری (از ساعت  7/30الی  )14/30از تاریخ  94/7/9لغایت  94/7/14به مدت  5روز کاری
 - 4مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد :فیش واریزی به مبلغ  200000ریال واریز به حساب جاری شماره  07860-74827بانک تجارت شعبه فلسطین
شیراز
 - 5آدرس محل دریافت اســناد :شــیراز خیابان معدل حد فاصل فلسطین و مالصدرا شــرکت توزیع نیروی برق استان فارس -امور تدارکات تلفن
32317869
 - 6آدرس محل دریافت اسناد :دسترســی به اسناد مناقصه از طریق شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به نشانی  www.tavanir.org.irو شرکت
توزیع نیروی برق استان فارس به آدرس  www.farsedc.irامکانپذیر میباشد.
 - 7زمان تحویل اسناد :ساعت  8صبح روز دوشنبه مورخ 94/7/27
 - 8محل برگزاری مناقصه :شرکت توزیع نیروی برق استان فارس طبقه اول دفتر معاونت پشتیبانی
 - 9زمان بازگشــایی پاکات :پیشنهادهای واصله در ساعت  10روز دوشنبه مورخ  94/7/27با حضور اعضاء کمیسیون مناقصه باز و قرائت میگردد ،به
پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند  7آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - 10ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.
 - 11تضمین شــرکت در مناقصه :مبلغ  170000000ریال که بــه صورت ضمانتنامه معتبر بانکی ،چک بانکی یا چک تضمین شــده در وجه مناقصهگزار یا
مطالبات بلوکه شــده توسط امور مالی این شرکت میباشد که بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصهگزار گردد
ضمن ًا تضمین کمتر از مبلغ یاد شده یا سایر موارد (چک شخصی وجه نقد و )...قابل قبول نمیباشد.
 - 12شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار میباشد.
 - 13مناقصه در  2جلسه برگزار میگردد.
- 14پرداخت هزینه چاپ آگهی در روزنامه حمل و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد.
 - 15سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
/16491م الف

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

آگهی مناقصه (شماره )94-49

 - 1نام مناقصهگزار :شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا تلفن 32319374-80
تلفن امور تدارکات 32317869
 - 2موضوع مناقصه :انجام کلیه عملیات برداشت و ورود اطالعات شبکههای فشار متوسط ،ضعیف ،شبکه روشنایی در محدوده شهرستان ممسنی
 - 3زمان دریافت اسناد مناقصه :در ساعت اداری (از ساعت  7/30الی  )14/30از تاریخ  94/7/9لغایت  94/7/14به مدت  5روز کاری
 - 4مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد :فیش واریزی به مبلغ  200000ریال واریز به حساب جاری شماره  07860-74827بانک تجارت شعبه فلسطین
شیراز
 - 5آدرس محل دریافت اســناد :شــیراز خیابان معدل حد فاصل فلسطین و مالصدرا شــرکت توزیع نیروی برق استان فارس -امور تدارکات تلفن
32317869
 - 6آدرس محل دریافت اسناد :دسترســی به اسناد مناقصه از طریق شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به نشانی  www.tavanir.org.irو شرکت
توزیع نیروی برق استان فارس به آدرس  www.farsedc.irامکانپذیر میباشد.
 - 7زمان تحویل اسناد :ساعت  8صبح روز دوشنبه مورخ 94/7/27
 - 8محل برگزاری مناقصه :شرکت توزیع نیروی برق استان فارس طبقه اول دفتر معاونت پشتیبانی
 - 9زمان بازگشــایی پاکات :پیشنهادهای واصله در ساعت  10/15روز دوشنبه مورخ  94/7/27با حضور اعضاء کمیسیون مناقصه باز و قرائت میگردد،
به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند  7آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - 10ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.
 - 11تضمین شــرکت در مناقصه :مبلغ  130000000ریال که بــه صورت ضمانتنامه معتبر بانکی ،چک بانکی یا چک تضمین شــده در وجه مناقصهگزار یا
مطالبات بلوکه شــده توسط امور مالی این شرکت میباشد که بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصهگزار گردد
ضمن ًا تضمین کمتر از مبلغ یاد شده یا سایر موارد (چک شخصی وجه نقد و )...قابل قبول نمیباشد.
 - 12شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار میباشد.
 - 13مناقصه در  2جلسه برگزار میگردد.
- 14پرداخت هزینه چاپ آگهی در روزنامه حمل و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد.
 - 15سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
/16490م الف

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

کنار سمندریان بسیار پررنگ است .او در کنار همسرش در
زمان حیات نقش مهمــی در آموزش جوانها ایفا کرده و
به دلیل اینکه به آموزش هم نگاهی حرفهای داشت بیشتر
از بعد آمــوزش در زمینه انتقال اخــاق حرفهای و آداب
بازیگری حرفهای و تربیت جوانها با اســتاد ســمندریان
همکاری میکردند.
هما روســتا در آغاز ورود به عرصه سینما نگاهی تقریب ًا
منفی به سینمای آن دوران داشت؛ آن هم به این دلیل بود
کــه معمو ًال هنرمندان تئاتر ایران با توجه به نوع ســاختار
ســینمایی و نوع شــیوهی بازیگری ســینمای آن دوران
کمتر بــا آن رابطه برقرار میکردند و یــا اگر در پروژهای
سینمایی شرکت داشــتند به همین نوع نگاه منفی بود که
کمتر میتوانســتند با ســایر عوامل تولید ارتباط حرفهای
برقرار کنند و اســاتید تئاتر آن دوران غالبا بد میدانســتند
که بازیگران تئاتر به ســینما بروند و در یکی از آن فیلمها
بازی کنند.
در میــان اهالــی تئاتــر ایــن شــعار منفــی و
بــاور غلط وجود داشــت که میگفتنــد« :بازیگران بد در
فیلمهای این سینما بازی میکنند ».و دلیل دیگر هم این
بود که بازیگران تئاتری غرور نابهجایی داشــتند .البته این
نگاهی کام ً
ال اشــتباه بود؛ که هما خیلــی زود متوجه آن
شــد و چون به ســینما هم بســیار عالقمند بود به همراه
شوهرش تمام فیلمهای مهم اروپا و آمریکا را میدیدند؛ به
ویژه فیلمهای کارگردانان هنریســازی چون «برگمان»،
«هیچکاک»« ،ویسکنتی» و  ...از سوی دیگر دوران موج
نو در سینمای ایران آغاز شده بود .همین فیلم دیدنها بود
که باعث عالقمندی بیشتر و گرایش هما به سینما شد.
در اولیــن گام فعالیــت در ســینما بــرای کارگردانی
شایســته و آشــنا به کار در تاریخ ســینمای ایران یعنی
«ســاموئل خاکچیــان» و در فیلــم (دیوار شیشــهای/
 )1350جلــو دوربیــن ســینما رفــت .او کــه تئاتــر را
به طور عملی و حرفهای میشــناخت و ذات ًا بازیگر غریزی
بود؛ تکنیکهای بازیگری در سینما که با فیلم دیدن بسیار
به صورت تئوری از «بهرام بیضایی» یاد گرفته و بلد شده
بود را در کنار «ســاموئل خاکچیان» و با راهنماییهای او
به خوبی به اجرا گذاشت .اما چه حیف که دوران شکوفایی
بازیگری او در سینما همانند برخی از شایستههای عرصهی
سینما که با شوک و وقفهای به دلیل طلوع انقالب اسالمی
مواجه شد؛ به نوعی به سرخوردگی تبدیل گردید.
بازگشــت هما به عرصهی بازیگری ســینما و تئاتر با
وقفهای شــانزده ســاله روبرو شــد .او اولین بار در بعد از
انقالب اسالمی در فیلم «گزارش یک قتل »1365 /برای
(محمدعلی نجفی) ایفای نقش کرد و توانســت بازگشتی
موفقیتآمیز داشــته باشد .به دنبال آن «پوران درخشنده»
او را برای نقــش اول فیلم «پرنده کوچک خوشــبختی/
 »1366برگزید که او در این فیلم از ســوی تمام منتقدان
و مخاطبان عام و خاص مورد تقدیر و ستایش قرار گرفت
و در ششــمین جشــنواره فیلم فجر به بازی درخشانی به

آگهی مزایده
دایره اجرای احکام حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری
داراب در نظر دارد به موجب پرونده اجرایی کالسه  7/1/940262یک
قطعه زمین مســکونی مفروز فاقد پالک ثبتی و به شماره قطعه 29
واگذاری موقت از بنیاد مســکن به شــماره /4/93/5956ص مورخ
 93/11/28به مساحت عرصه  519/29مترمربع فاقد اعیانی و انشعاب
آب ،برق و گاز واقع در بخش  12فارس روستای سنگ چارک (شهرک
جدید) متعلق به آقای عیســی عســکری فرزند علی را با قیمت پایه
 250000000ریال به مزایده گذارد لذا مراتب آگهی تا هر کس مایل به
شرکت در مزایده باشد در تاریخ  94/7/28رأس ساعت  10صبح در
محل اجرای احکام دادگستری داراب حضور یابد.
شرایط مزایده
-1مزایده در حضور نماینده محترم دادســتان ،از قیمت کارشناسی
شروع و شخص یا اشخاصی برنده مزایده اعالم میشوند که باالترین
قیمت را پیشنهاد نمایند.
-2هر کس مایل به خرید باشــد میتواند ظرف پنــج روز از تاریخ
مزایده جهت اطالعات بیشتر به اجرای احکام حقوقی مراجعه نماید.
-3ده درصد قیمت آن از شــخص برنده نقــدا ً دریافت میگردد
مابقی پس از  20روز از تاریخ مزایده میبایســت پرداخت گردد در
صورتی که برنده مزایده از پرداخت قیمت یا برداشتن مورد مزایده
خــودداری نماید مبلغ مذکور (ده درصد) پس از کســر هزینههای
اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
 /397م الف
رئیس شعبه اول اجرای احکام حقوقی داراب
سید محسن موسوی
آگهی حصر وراثت
غالمعباس رنجبر فرزند جمال دارای شناســنامه شــماره  22فســا
فدشکویه به شرح دادخواســت به کالسه  94/654ح ش مرکزی از
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان مرحوم جواد رنجبر به شناسنامه شماره  30فسا در تاریخ
 94/6/12در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وراث حینالفوت
آن مرحوم منحصرند به:
 -1مریم رعیتپیشه به شناســنامه شماره  8فسا فدشکویه (همسر
دائمی متوفی)
 -2غالمعباس رنجبر فرزند جمال به شناســنامه شــماره  22فســا
فدشکویه (پدر متوفی)
 -3محمد رنجبر فرزند جواد به شناسنامه شماره  2473847206فسا
 -4حسین رنجبر فرزند جواد به شناسنامه شماره  2560568489فسا
(پسران متوفی)
 -5زینب رنجبر فرزند جواد به شناسنامه شماره  2560518627فسا
(دختر متوفی) و الغیر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت
آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال
گواهی صادر خواهد شد.
 /536م الف
شورای حل اختالف حوزه مرکزی فسا
امور حصر وراثت
خرم احسانی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311010002371مورخ  94/6/29هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی داراب تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی آقای محســن ظهرابی فرزند اصالن به شــماره شناسنامه
 3032به شــماره ملی  1817341057صادره از آبادان در ششــدانگ
یکباب گاراژ به مساحت  1051مترمربع پالک  37فرعی از  2135اصلی
مفروز و مجزا شــده از پالک  2135اصلــی قطعه  2واقع در بخش 12
فارس داراب خریداری از مالک اولیه باواسطه از آقای مهدی خضرایی
محرز گردید حقوق ارتفاقی ندارد .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 داشــته باشند
میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود
را به اداره تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تســلیم 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 اول94/7/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/27 :
 /402م الف
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک داراب
احمد انتظار
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عنوان بهتریــن بازیگر نقش اصلی جایزه گرفت و از او به
دلیل اجرای بازی حرفهای و مناسب نقش اصلی و کلیدی
فیلم که تاکنون در هیچ فیلمی مشــابه آن دیده نشده بود؛
تقدیر شد.
در ســال  1368در فیلــم «تمــام وسوســههای
زمیــن» بــه کارگردانی همســرش (حمید ســمندریان)
عهــدهدار نقــش اصلــی فیلــم شــد .ایــن فیلــم در
زمــان خودش فیلــم قابــل بحثی بــود؛ امــا منتقدان
به سادگی و دالیلی چند با غرضورزی از کنارش گذشتند
و موج منفی علیه آن فیلم باعث شد که چهرهای شاخص
و با استعداد چون ســمندریان از سینما فراری شود و هما
همچون همســرش دوبــاره به صحنهی تئاتر بازگشــت
و بــا توجه به اینکه در این عرصــه کارگردان و بازیگران
حق انتخــاب دارند و با ارتباطــی تنگاتنگ و قدم به قدم
و با اطمینــان به یکدیگر کیفیت اثر را بــاال میبردند اما
در ســینما  80درصد در اختیار کارگردان اســت و بازیگر
بایــد کورکورانه تمام نظرات کارگــردان را به اجرا بگذارد
و با احتیاط و شــک و ترید و وســواس نقشهای بعدی
ســینماییاش را انتخاب کند .نتیجه این وســواس آن شد
که در فیلم «مســافران» (بهــرام بیضایی )1370 /نقش
کلیــدی را به عهــده بگیرد که بازیش در مســافران هم
به عنوان یکی از یادگارهای بازیگری او در ســینما مطرح
شد و جزو بهترین تجربههای کارنامهاش قرار گرفت.
مســافران به دلیل بازی درخشــان بازیگــران و ریتم
مناسب و سنجیدهاش ،نوآوری در فیلمنامه و پیام و روایت
به عنــوان یکی از هنریترین فیلمهای ســینمایی ایران
مطرح است.
هما روســتا یکی از مهمترین نقشها و شــمایلهای
زنانه ســینمای جنگ را ارائه کرده است .بازی او در فیلم
«از کرخه تا راین» (حاتمی کیا )1370 /فراموشنشــدنی
اســت .تأثیر عاطفی و شــخصیت او در فیلــم بر غریبه و
آشنا و تمام دوستداران ســینمای ایران مشخص است .و
مخاطبــان را متقاعد میکند که بــه نحوی و زاویه دیدی
متفاوت به جنگ و تأثیــرات آن بر آدمهای مختلف نگاه
کند .مخاطبان با دیدن بازی او در این فیلم تحت تأثیر رنج
و مظلومیت شــخصیت فیلم که نمادی از دیگر رزمندگان
بود قرار میگیرند.
این کارگردان و بازیگر تئاتر و ســینما در طول دههی
 ،70دیگــر آن رغبــت فعالیت همیشــگیاش در تئاتر را
نداشــت و ک ً
ال در این ســالها به چند تئاتــر و فیلم «دو
همسفر )1370 /و «کودکانی از آب و گل »1372 /و «زن
امروز »1375 /و «لژیــون »1380 /و «رفیق بد»1386 /
دیگــر در هیچ اثری بازی نکــرد و علتش هم این بود که
دیگر با توجه به مســائل و فضایی که برای کل ســاختار
سینمایی و تئاتری به وجود آمده و حاکم بود و دیگر نقش
مناســبی برای نوع بازیگری او تعریف نشد تا پایان عمر با
سینما بیگانه ماند .اما نقشهای فراموشنشدنی او همیشه
در یادها خواهد ماند.

آگهی احضار متهم
بدینوســیله به مصطفی حق بجانب فرزند حســن فع ً
ال مجهولالمکان که
به اتهام خیانت در امانت در پرونده کالســه  940531شعبه سوم دادیاری
دادســرای عمومی و انقالب فســا تحت پیگرد بوده جهــت ابالغ نظریه
کارشناســی ظرف یک هفته پس از انتشار آگهی در این شعبه حاضر شوید
و عدم حضور به منزله قطعیت نظریه کارشناســی و صدور تصمیم مقتضی
خواهد بود.
 /521م الف
شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب فسا
آگهی ابالغ اجراییه
به موجب اجراییه شــماره  116مورخ  94/4/8صادره از شعبه دوم شورای
حل اختالف داراب که طی دادنامه شماره  )94/4/8( 218شعبه دوم شورای
حل اختالف قطعیت یافته محکوم علیه حســین همتی فرزند اماناله محکوم
اســت به پرداخت  9000000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  150000ریال بابت
هزینه دادرسی در حق محکوم له (مهدی جباری) بدینوسیله ابالغ میشود
که ظرف ده روز از تاریخ آگهی نســبت به اجــرای مفاد اجراییه اقدام و اال
برابر مقررات حکم مزبور اجرا خواهد شد.
 /400م الف
شورای حل اختالف شعبه دوم داراب
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه متهم شیرزاد اسدپور فرزند شیروان در پرونده کالسه 940800
ب  20از سوی این دادســرا به اتهام خیانت در امانت موضوع شکایت علی
یوســفی تحت تعقیب میباشــد و ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم بودن
محل اقامت وی میســور نگردیده بدینوســیله در اجرای ماده  174قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب سال 93
مراتــب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه پس از درج آگهی در روزنامه در
شعبه  20بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شیراز به منظور پاسخگویی و
دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد.
/15001م الف
بازپرس شعبه  20دادسرای عمومی و انقالب شیراز
غالمرضا محمدی
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه ســعید فرید فرزند پرویز به اتهام خیانت در امانت موضوع
شــکایت فاطمه معصومی فرزند جهانمیر در پرونده کالسه  9/940800ب
این شــعبه از طرف این دادســرا تحت تعقیب میباشد و ابالغ احضاریه به
واسطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشــان میسور نگردیده بدینوسیله در
اجرای ماده  174قانون آیین دادرســی کیفــری مراتب به نامبرده ابالغ تا
به منظور پاســخگویی و دفاع از اتهام انتسابی ظرف یک ماه از تاریخ انتشار
آگهی حاضر گردد پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشــار این آگهی تصمیم
غیابی اتخاذ میگردد.
/14986م الف
بازپرس شعبه  9دادسرای عمومی و انقالب شیراز
موسوی فراز
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوسیله به مجتبی ترابی فرزند عباس مجهولالمکان که آدرس و نشانی
از نامبرده در دست نیست ابالغ میگردد به موجب دادخواست تقدیمی
ناصر جاهدی فرزند محمد به طرفیت شــما به خواســته انتقال رســمی
ششدانگ خودرو پراید به شــماره انتظامی  829م  37ایران  69به کالسه
 94/368ح شورا اول فسا ثبت و برای مورخ  94/8/18ساعت  18عصر تعیین
وقت شده است مراتب در اجرای قانون و به درخواست خواهان یک نوبت
در جراید محلی و کثیراالنتشار فارس درج و آگهی میشود تا خوانده ضمن
اطالع از وقت رسیدگی به شورای حل اختالف حوزه اول فسا واقع در میدان
غدیر اول خیابان شاهزاده قاسم در یکی از روزهای یکشنبه یا سهشنبه عصر
بین ساعت  4الی  6/5عصر مراجعه و ضمن دریافت نسخه ثانی دادخواست
و ضمائم از حقوق خود دفاع نماید.
 /538م الف
دبیرخانه حوزه اول شورا فسا
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه بهــرام جهانپناه به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین از
طرف این دادسرا تحت تعقیب میباشد و ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم
بودن محل اقامت ایشان میســور نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به
نامبرده ابالغ تا پس از درج آگهی در شعبه  16دادیاری دادسرای عمومی و
انقالب شیراز به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی در پرونده کالسه
 940751حاضــر گردد پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشــار این آگهی به
موجب مواد  217و  218قانون مذکور تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/14989م الف
دادیار شعبه  16دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
دوبحری

