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یکی از موضوعات
و مشــکالت اساسی
جامعــه امــروزی ما
مشــکل و بحــران
بــازار کار و کمبــود
فرصتهــای شــغلی
است .بحران و مشکل
بــزرگ و پیچیدهای که عامل اصلی و زمینهســاز
دیگر مشــکالت اقتصادی و اجتماع و سیاســی
کنونی است .آنچه به عنوان کار در فرهنگ عامی
و رایج ما فرصت شــغلی خوانده میشود ،هر فرد
عادی و یا متخصــص اقتصادی و اجتماعی برای
آن تعریفی شخصی و مطابق با سلیقه و جهانبینی
و ایدئولوژی سیاسی خود تعریفی برای آن دارد.
آنچه مســلم است معنی کار در تمام مدلهای
اقتصــادی در جهانبینــی سیاســی و اقتصادی
به معنای تولید و دستآورد آن محصولی است که
در نتیجه کار به دســت میآید؛ اما همین تعریف
کلی هم در جامعه ما تعبیرات و معناهای متفاوت و
مختلفی دارد و کار و فرصت شغلی برای هر کس
با توجه به تعلیم و تربیت خانوادگی و اجتماعیاش
متفاوت اســت .کار در کارخانه ،کار در مزرعه ،کار
در معدن ،کار در اداره ،یا کار پشــت میزی و غیره
و یا کار آســان و کار ســخت و کار خصوصی یا
دولتی و یا شــغل و کار مفید و کاذب ،در هر حال
امروزه آنهایی که نه سرمایهای دارند و یا ارثی به
آنها نرســیده ،تحصیلکرده ،متخصص و بیسواد،
کمسواد غیر متخصص به دنبال فرصت شغلیاند
هر کار که باشــد تا از طریق آن امرار معاش کنند
و به معنایــی و به رای خود زندگــی کنند .اما با
توجه بــه اینکه این مهم تابع یک اصل اقتصادی
یعنی عرضه و تقاضا و یــا بودن و نبودن فرصت
شغلی است .مشــخص و آشکار اســت با چنین
شــرایط و فضایی که امروز بر بازار کار و یا همان
فرصت های شــغلی جامعه ما مستولی است یکی
از اصلیتریــن چالشهای پیش روی دولتمردان
ایجاد و خلق کار و فرصتهای شــغلی است که
میتواند دیگــر چالشهای پیش روی جامعه را از
بین ببرد و یا ضعیفتر کند.
ســینمای رایج ایران در طول زمــان بیش از
سه دهه گذشــته دایم در ســایه نوعی خاص از
نئورئالیســم به عنوان طرز فکــری آرمانگرایانه،
متعهدانه و مطلوب و شــیوه بیانی ســینمایی بر
این اســاس به حیات خود ادامه داده اســت و با
رویکردهای چپگرایانه خود آگاهانه و ناخودآگاه و
نوعی تلقی همانندسازی روشنفکری با ایدئولوژی،

آن هم بر اســاس همان یگانــه مدلی که همین
امروزه هم برقرار است سینمای ما را بر مدار خود
میچرخاند و همواره ســینمای ایــران را در تور و
بندهای خود مهار کرده و فرصت تنفس و رشد و
نمو برای هیچ نوع طــرز تفکر و جلوهای دیگر از
جهانبینی باقی نگذاشته است.
رئالیســم اجتماعی ســینمای ایران و باز تولید
تکــراری باورپذیر کردن واقعیت طبقه متوســط
و زیــر متوســط چنانکه در کلیت آثار ســینمایی
ایران دیدهایم و کماکان تجربه میشــوند همواره
و دائم از اصلیترین عنصر و تحســین شدهترین
مؤلفهها و شاخصههای یک فیلم سینمایی ایرانی
قابــل قبول بــوده و بر الگوی فرضــی آن تأکید
شــده و میشود و متأســفانه تنها رقیب و حریف
قابل بحث و قدرتمندش یعنی کمدیها و شــبه
کمدیهای ســطحی و مبتذل و وجــدان دردآور
که چــون گیاهان انگلــی و هــرز از در و دیوار
این ســینمای بیدر و دروازه باال رفته و شــناخته
میشــود البته منظور این نیست که نباید کیفیت
یک اثر سینمایی را بر اساس میزان ارزشگذاری
و وفاداری و تأثیرپذیریاش از رئالیســم و واقعیت
اجتماعی نسنجید.
از آثــار و نمونههــای ســینمای جهانی و آثار
رئالیسم دیگر کشورهای صاحب سینما که بگذریم
در همین سینمای ایران بودهاند و هستند کارگردان
و فیلمسازانی که با تکیه و اهمیت دادن همه جانبه
به واقعیتهای زندگی طبقه متوسط جامعه ایرانی
در جزییتریــن و ریزتریــن عناصــر فیلمنامه و
کارگردانی آثاری ارائه دادهاند و خوش درخشــیده
و در ســینمای ایران برای خود جایگاهی به دست
آوردهاند؛ اما نکتــه مهم و ظریف و با اهمیت این
اســت که دغدغه فکری اغلب فیلمسازان ایرانی
طرفــدار و مدعی رئالیســم اجتماعی بدون اینکه
دســت خود را رو کنند بیش از نقش سینما و ذات
تصویر کردن واقعیتهای اجتماعی مطرح کردن
مســائل اجتماعی و طبقاتی است و آثارشان قبل
از اینکه برای مخاطبین راســتین سینما جذاب و
لذتبخش باشد کسان و اشــخاص و مخاطبانی
را جــذب میکنند که دغدغههایی از همین جنس
دارنــد ،و برای چنین فیلمســازانی مفهوم و نفس
سینما در نگاه و مرحله نخست اهمیت ندارد البته
از این دسته فیلمسازان انتظاری بیش از این نیست
زیــرا آنها محصــول همین دوران و شــرایطند و
نه تنها در کشــورمان در هیچ کشور جهان سومی
که با اســتفاده از ســینما و بحرانهای کوچک و
بزرگ اجتماعی و پیوند آنها با قضا و قدر و مشیت
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سال بیستم

پشت این فیلم دریایی از حقیقت
تلخ است
«چهارشنبه  19اردیبهشت»

سعید بناکار

الهی و موج ســواری بر آن کسی توقع سینمایی
سالم و پویا با بالندگی و رشد را ندارد.
بر اساس همین رویکرد و طرز فکر و دغدغهها
ساالنه تعداد بسیاری فیلم در سینمای ایران تولید
و به بهانه ســاختن فیلم هنری و جشــنوارهای به
جشنوارهی فیلم فجر و جشنوارههای خارجی ارائه
میشود که با همین ساختار و همین قالب و روش
ساخته شدهاند.
فیلم «چهارشنبه  19اردیبهشت» به کارگردانی
وحید جلیلوند از فیلمســازان فیلم اولی جشــنواره
سی و سوم فجر سال گذشته یک نمونه شاخص و
ساخته شده بر اساس همین طرز تلقی از سینمای
رئالیسم و واقعگرا است.
وحید جلیلوند نام آشنایی است اما نه در عرصه
ســیما بلکه مخاطبان تا قبل از ســاخت نخستین
فیلمش او را به عنوان بازیگر و گوینده میشناختند.
جلیلونــد در بازیگــری آخریــن بار در ســریال

«یادآوری» به کارگردانی حجت قاســمزاده اصل
بازی کرده است .سریالی که در سال گذشته چند
بار از کانال برونمرزی ســیما به عنوان نخستین
ســریال تولیدی واحد برونمرزی صدا و ســیما
پخش شد.
فیلمنامه «چهارشــنبه  19اردیبهشت» را وحید
جلیلوند با همکاری علی زرنگار و حســین مهکام
نوشته است .فیلمنامهای که بدون هیچ حاشیهای
تصویب و به مرحله اجرا گذاشــته شــد .این فیلم
در ردیــف آثار اجتماعی قــرار دارد و به نوعی به
عنوان یک تراژدی اجتماعــی هم میتوان آن را
بررسی کرد.
این فیلم ایده و موضوع و مضمونی قابل بحث
و بــه روز دارد .یک قالــب تصویری کلی و جامع
درباره فقر اقتصادی ،فســاد اقتصادی و اجتماعی،
تعصب ،جهل ،نیاز و شــوربختی طبقه متوسط و
فرودســت و هر آنچه به عنوان مســائل جاری و

مشــکالت و دغدغهها و مطالبــات اجتماعی ،که
همه مردم در همه جــا از جمله اماکن عمومی و
خصوصی تا ادارهجــات و کارخانهها و مهمانیها
و جشــنها و مراسم مذهبی و غیره از آن صحبت
میکنند.
موضوع و مضمونهایی متنوع و غیر متجانس،
با اینکه ریشهای مشترک دارند پیچیده و تنیده شده
در هم موضوع و مضمونهایی که خود به تنهایی
میتواند ســوژه یک فیلم باشــند .البته کارگردان
برای پیوند دادن این همه مســایل و موضوعها با
هم از راهکارهایی اســتفاده برده است که معمو ًال
در سینما رایج هســتند .جلیلوند برای سینمایی و
تصویری کردن کلیت قضایا و موضوعات و نمایش
همزمان و توأمان دغدغههای فکری ذهنیاش به
روش معمول از راهکارهایی چون روایت متقاطع و
تکرار موقعیت و تغییر زاویه دید هم استفاده کرده
اســت تا حال و هوای بصیری غنیتری مطابق یا
رئالیســم موضوع و مضمون ایجاد کند تا کیفیت
تصویری و سینمایی اثرش را باال ببرد.
فیلــم «چهارشــنبه  19اردیبهشــت» روایتی
متعارف اســت از یــک فیلمنامه غیــر متعارف با
ساختاری اپیزودیک با ساختار روایتهای متقاطع
که در نهایت به هم پیونــد میخورند .روایتی که
در دو دهه اخیر نمونههایی فراوان دارد اما روایت
آن زیاد شبیه نمونههای پرکاربردش نیست .فیلم
یک اثــر دردمندانه اجتماعی اســت که با پرهیز
از اغــراق و با همان تکیه بر طرح داســتانیاش
میتوانست پرســش ها و ابهامات را به وجود آورد
تا در نهایــت مخاطب در ذهن خود به جواب آنها
برسد .کارگردان عالوه بر به وجود آوردن فضاهای
رئال و واقعی ،استفاده هوشمندانهای نیز از فضاها
و لوکیشــن های واقعی برده است که مکمل آنها
دیالوگهایی ســنجیده و کارشــده و به شــدت
متقاعدکننــده و منقلب کننده هســتند که فضای
مــورد نیاز خلق یک رئالیســم اجتماعی را فراهم
کردهاند.
قصه فیلم در آغاز چنین روایت شده است :یک
آگهی غیر متعارف در بخش نیازمندیهای روزنامه
همشــهری جمعیت زیادی را در روز مشخصی به
خیابان میکشــد ،دخالت پلیس مردم را متفرق و
غائلــه را در ظاهر مهار و به پایان میرســاند اما
ماجراهایی در ادامه اتفاق میافتد.
همه ســعی و تالش کارگردان در کل روایت
فیلم بر این هدف اســتوار بوده که ســه موقعیتی
را کــه برای روایت موازی به کار گرفته در نهایت
با پیوندی منطقی و درســت به سرانجام برساند.
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البته در بین بســیاری از اطالعات و موقعیتهای
ارائه شــده عناصری هستند که کمترین نقشی در
ســاختار روایت کلی فیلم دارنــد و صرف ًا به نیت
تحرک کردن حســی و عاطفی مخاطبان به کار
گرفته شدهاند و توانستهاند مخاطبان را در هنگام
تماشــای فیلم با دیدن تنگناها و فقر و بدبختی و
شوربختیهای آدمهای روی پرده همذاتپنداری
کند.
کارگــردان با توجه به ایده خــوب فیلم موفق
شــده با ایجاد مقایســه و تناظر میان دو شــکل
و فــرم از رفتار اجتماعی در آغــاز و انتهای قصه
مخاطب را بــه تفکر درباره ماهیت عادات و آداب
اخالقی جامعه وا دارد .جزییات داستانی و توصیف
موقعیتهــای دراماتیک فیلم و روایت سلســله
درهم تنیده وقایع فیلم نشــانگر تضادهای درونی
و بیرونــی اخالقیات اجتماعی جامعه امروز و نگاه
و زاویه دیــد عمومی به پدیدههــا و بحرانهای
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی را به تصویر کشیده
و به این نظر و رأی رسیده که برخوردها و مواجه
شدن عموم مردم با این پدیدهها و بحرانها بیشتر
منفعتطلبانه و خویشــتنخواهانه است .جامعه از
انســانهای تکثیرشــده از یک نمونه الگووار که
ادعــای کمالگرایی اخالقــی و معنویت دارد اما
در مقابل هم نوع خود که از ســر نیاز به ســوی
آنها دســت دراز کرده هیچ مسئولیتی نمیپذیرد و
البته همین انســانها در زمانی که بوی منفعت و
خودکامگی به هوا بلند میشــود با زیر پا گذاشتن
همه چارچوبهای تعریف شده اخالقی و اجتماعی
در اول صف ،جلوی همه مدعیان قرار میگیرند.
تالش جلیلوند در نخســتین فیلمش در زمینه
بازیگری از بازیگرانش ســتودنی است و نشان از
کاربلدی و تســلط او بــر روی کارگردانی دارد و
خودش هم در سکانســی کوتاه که جلوی دوربین
ظاهر شــده نقش یک معلول ناتوان را پذیرفتنی
ارائــه کرده اســت .امیر آقایی ،نیکــی کریمی و
آفرین عبیســی بازیهایی دیدنی دارند .اما بازی
درخشان فیلم از آن ســحر صمدپور بازیگر جوان
و ناشناختهای است که اندوه و درماندگی دختری
بیپناه را با تأثیرگذاری بســیار اجرا کرده اســت.
قابل ذکر است برخالف همه اشکاالتی که به ویژه
در ســاختار کلی فیلمنامه بوده ،جلیلوند توانسته تا
اندازهای آنها را بیاثر کند که قابل تقدیر است اما
بر اســاس اصول اولیه فیلمسازی مسئول نواقص
کلــی و جزیی در کل ســاختار یــک فیلم اعم از
فیلمنامه و کارگردانی و دیگر عناصر تشکیلدهنده
فیلم ،کارگردان آن است.
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نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
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هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311015001576مورخ  94/7/13هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی جلیل ابراهیمی فرزند کاکاخان به شماره شناسنامه
 192صادره از ارسنجان در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 163/80
مترمربع پالک  5478فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک
 1047فرعــی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرســتان
ارسنجان خریداری معالواسطه از طرف سکینه اسکندری احدی از ورثه
عباس اسکندری مالک رسمی 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 اول94/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/4 :
 /2439م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311015001598مورخ  94/7/14هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانــه بالمعارض متقاضی مــژگان رحیمی فرزند محمدحســین
به شماره شناســنامه  17صادره از ارســنجان در ششدانگ یکباب
ساختمان به مســاحت  321/10مترمربع پالک  5482فرعی از  10اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  1250فرعی از  10اصلی واقع در قطعه
یک بخش  5فارس شهرستان ارسنجان خریداری معالواسطه از حاج
بابا رحیمی مالک رســمی محرز گردیده اســت .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 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 اول94/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/4 :
 /2445م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311015001557مورخ  94/7/11هیأت موضوع
قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعــارض متقاضی محمــد نعمتالهی فرزند علیمحمد به شــماره
شناســنامه  113صادره از ارسنجان در ششــدانگ یکباب ساختمان به
مساحت  243/20مترمربع پالک  5476فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  1358فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس
شهرستان ارسنجان قسمتی از سند رسمی مشاعی شماره  10282مورخ
 55/4/11دفتر  28ارسنجان انتقالی از طرف حسنعلی نعمتالهی مالک
رسمی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند 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،
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 اول94/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/4 :
 /2428م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311015001616مورخ  94/7/15هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی علیرضا نعمتالهی فرزند عزیز به شماره شناسنامه
 6404صادره از ارســنجان در ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت
 222/80مترمربــع پالک  5484فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شــده
از پــاک  1255فرعــی از  10اصلی واقع در قطعه یــک بخش  5فارس
شهرستان ارســنجان خریداری معالواسطه از مظفر معظم احدی از ورثه
ابوالقاســم معظم مالک رسمی 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 اول94/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/4 :
 /2449م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311015001551مورخ  94/7/11هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی طوطی نظری فرزند رحیم به شــماره شناسنامه 4
صادره از ارســنجان در ششدانگ یکباب مغازه مشتمل بر طبقه فوقانی
به مســاحت  104/95مترمربع پالک  5474فرعــی از  10اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  1083فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش
 5فارس شهرســتان ارسنجان خریداری معالواســطه از وراث اسکندر
اسکندری مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبــت به فاصله  15روز آگهی میشــود 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 اول94/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/4 :
 /2430م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  139460311015001582مــورخ  94/7/13هیأت
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی زهرا رحیمی فرزند حســین به شــماره
شناسنامه  7028صادره از ارســنجان در ششدانگ یکباب ساختمان
به مســاحت  318/75مترمربع پالک  5480فرعی از  10اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  656فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش
 5فارس شهرستان ارسنجان خریداری معالواسطه از عزیز اسکندری
مالک رســمی 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 داشــته 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
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 اول94/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/4 :
 /2432م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311015001579مورخ  94/7/13هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی زهرا حسنشاهی فرزند احمد به شماره شناسنامه
 354صادره از ارسنجان در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 58/20
مترمربع پالک  5479فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک
 987فرعــی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرســتان
ارسنجان خریداری معالواسطه از حسین ابراهیمی احدی از ورثه نجف
ابراهیمی مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشــار 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 ،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 اول94/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/4 :
 /2434م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311015001573مورخ  94/7/13هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی ابوالقاســم ابراهیمی فرزند غالمحســین به شماره
شناســنامه  1075صادره از آباده در ششــدانگ یکباب ســاختمان به
مساحت  160/38مترمربع پالک  5477فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  1115فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس
شهرستان ارسنجان خریداری معالواسطه از جهان اسکندری احدی از ورثه
فتحاله اسکندری مالک رسمی 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 اول94/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/4 :
 /2437م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

