تماشاخانه
یکشنبه  26مهر 1394

در ســینمای ملی
مــا وجــود و توجه به
ســینمایی که زمینهی
مناســبی را بــرای
مباحــث سیاســی و
رویدادهــای تاریخی
و سیاســی فراهم کند
ضروری است .یعنی ســینمایی که دربرگیرندهی
بحث و گفتوگوی مســایل ایدئولوژیک بر محور
رویدادهای سیاسی و تاریخی و احیا کننده سینمای
صاحب اندیشه برای جانشینی سینمایی که آکنده
از احساسات سطحی و شخصیتپردازی دروغین
است بسیار مهم است .سینمای سیاسی و تاریخی
پی بردن به حقایق و چگونگی حقیقت رویدادها و
رخدادها را از طریق ایجاد تغییر و دگرگونی ســیر
میکند و ماهیت حقیقی وقایع تاریخی و سیاســی
را از واقعیات و واقعیات تحریف شــده تفکیک و
مجزا میسازد و در اختیار ذهن مخاطبین جویای
حقیقت میگذارد.
در ســینمای مــا سالهاســت کــه هنــر و
سیاســت همراهان خوبی برای یکدیگر نبودهاند.
سیاستمداران دائم ًا خواستهاند هنر و به ویژه سینما
را تبدیل به تبلیغات در جهت مســایل سیاســی و
تاریخــی مورد عالقــهی خود کنــد و هنرمندان
و ســینماگران کم و بیش و بعضــ ًا با حرکت در
جهت متضاد و مخالف آنها بیگانگی با هدفهای
تبلیغاتی و سیاستگذاری سینمایی غیر متعارف را
نفی کردهاند .فیلمی که شاهد و ناظر رویدادهاست
به هر صورتی که ســاخته میشود و در هر قالبی
اعتبار الزم را به دســت مــیآورد .ضرورتی ندارد
که دست و پای فیلمساز با تئوریهای زیباشناسی
بسته شود باید توجه داشت که فیلمساز ،متعهدانه
و به عنوان یک هنرمند حرفهای در نهایت موظف
است با صداقت و امانتداری ،همهی سعی و تالش
خود را به کار گیرد تا از پایین آمدن سطح تحقیق
و بیان یک مضمون و موضوع سیاســی و تاریخی
جلوگیری کند .هر فیلمساز که از هر نوع گرایشی
باعث پایین آمدن ســطح تحقیق و بیان و روایت
حقیقی یک موضوع و مضمون تاریخی و سیاسی
شود حتی اگر فراهم آمدن آگاهی ذهن مخاطبین
را فراهم ســازد اما در نهایت حرکت آنها را در راه
تغییر و شــرایط رهایی از موانع دســت و پاگیر از
کجفهمیهــا و درک حقیقی رویدادهــا و وقایع
سیاسی و تاریخی مهیا نسازد باید مورد بیتوجهی
قرار گیرد.
بدون شک و تردید روش اغماض و بخشندگی
و رادمــردی که تاریــخ به ایرانیان نســبت داده
اســت کام ً
ال بــا توجه به طبیعــت و خصوصیات
اخالقــی روح ایرانی قابل تغییر و تحقیق تاریخی
اســت و ایرانیان شایســته چنین عظمت اخالقی
بودهاند و این چیزی اســت که غالب ًا دیگر نژادها
اعــم از یونانیان و رومیــان و اعراب و ترکان زرد
بیاباننشــین به عنــوان دیگــر نژادهایی که در
دوران تاریخی گذشــته دائما به خاک کشــور ما
چشم ناپاک داشــتهاند فاقد آن بودهاند و یا آنچه

در قرون و عصر جدید غرب و شــرق و اعراب در
قالب کشورهای مختلف منطقهای و فرامنطقهای
به خاک و فرهنگ ما تجاوز کردهاند فاقد آنند.
ایرانیان باستان از همان دوران آغازین مدنیت
و تأسیس نخســتین دولتهای تاریخ بشریت که
خود بنیانگذاران آن بودند (هخامنشــیان) چنانچه
مورخــان غیر خــودی کــه از همــان نژادهای
مهاجم بودهاند گفتهانــد و تأکید کردهاند .مخالف
با آنچه دوســت میداریــم و مخالف با آنچه مایه
افتخاراتمــان میدانیم؛ معنی مخالف با عشــق و
زیبایی و ستایش آزادی و نیایش روح و نیز احترام
به آرا و عقاید و خاک و سرزمین و مذهب دیگران
نبوده است .بلکه آنچه تاریخ گذشته و حال نشان
میدهد ما به هیچکدام از ســرزمینها و مرزهای
دیگران تهاجم نکردهایم بلکه به انواع مختلف و در
دوران مختلف مــورد تهاجم قرار گرفتهایم و فقط
از حریم و مرز و خاک و نوامیسمان دفاع کردهایم
و غالبــ ًا از حقــوق حقه خود در قبــال متجاوزین
گذشتهایم! اما آنچه باعث تأسف است اینکه همه
هنرمندان و به ویژه سینماگران و مدیران سینمایی
در دوران مختلف صدارتشان فراموش کردهاند که
قرار بود ســینما و تلویزیون ما در حد یک دانشگاه
باشد .یعنی نه در حد دانشگاههای سراسری که به
مردم مدرک تحصیلی میدهند بلکه در آن حد که
دانش و آگاهی مردم را در تمام ســطوح باال ببرند
تا حداقل در برابر دشــمن خارجی و ترفندهایش
شکننده نباشند.
برخالف آنچه ذکر شد میبینیم ساختار سینما
و تلویزیــون مســیر خود را گم کرده اســت و در
حال حاضر با ساخت ســریالهایی که مایه و آثار
ســینمایی در قالبهای مختلف به ویژه در زمینه
تاریخی و سیاســی آن هم بــدون هیچ پژوهش
کافی و وفــاداری به اهل حقایــق و رخدادهای
موضوعی و مضمونی آثــاری را با هزینهکردهای
بســیاری و خارج از واقعیت ارائه میکنند که جز
تخدیر روح و فکر مردم هیچ ثمره دیگری ندارد.
تردیــدی نیســت در همین ســاختار معیوب
و چرخه ســمبل کار بســیاری از فیلمســازان و
کارگردانانی هستند که مشــغول فعالیت هستند؛
که نــه میدانند و نــه مایل هســتند بدانند که
به عنوان هنرمند و فیلمســاز چه نقش مهمی در
باال بردن ســطح آگهی عمومــی مردم در تمامی
سطوح دارند .اما فیلمســازان مستقلی هم هستند
کــه آگاهانه و با شــناخت از جریانات اجتماعی و
سیاسی و رخدادها در این حوزهها تالش میکنند
تا اثری قابل بحث و گفتگــو ارائه کنند که کمتر
به آن پرداخته شده است .در مقابل متأسفانه آنچه
از ذائقه کلی مردم جامعه پیداســت و آنهم دالیل
بسیار دارد که اشاره به آن در این مقوله نمیگنجد
اینکه مردم ما نســبت به فرهنــگ خود و ایرانی
بودن خود بیتفاوت و بیانگیزه شدهاند و حاضرند
آثار ســینمایی هالیوودی در هــر درجه کیفیتی و
نیز آثار ســاخته شده سینمایی و تلویزیونی داخلی
مربوط به تاریخ گذشــته و معاصر کشورهایی که
هیچ غرابت فرهنگی و همگرایی سیاســی ندارند
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«روایتهای پراکنده از یک واقعه»

مزار شریف
فیلمسازی زیر شلیک خودی و غیرخودی

سعید بناکار

با اشــتیاق تماشــا کنند که این موضوع بســیار
قابل کنکاش و بررسی است.
یکی از فیلمهای ســاخته شــده در مورد یکی
از بزنگاههــا و رخدادهای سیاســی دوران معاصر
کشــورمان فیلم «مزار شــریف» بــه کارگردانی
عبدالحســین برزیده است که با شعار (هیچ جنگی
بــه نفع هیچ مردمی نیســت) یکــی از فیلمهای
قابل بحث و گفتگو در ســی و ســومین جشنواره
فیلــم فجر بود که عــاوه بر اســتقبال منتقدان
توانست سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن فیلم
را بــرای «بهزاد عیدی» و دیپلــم افتخار بهترین
جلوههای ویژه بصری برای «امیررضا معتمدی»
به دست آورد.
عبدالحســین برزیــده متولــد  1339آبــادان
فارغالتحصیل کارگردانی از دانشکده سینما و تئاتر
فعالیت هنریاش را از دوران کودکی و با بازی در
نمایشهای مدرســهای آغاز کرده است و در سال
 67با بازی در فیلم «در جستجوی قهرمان» پا به
عرصه ســینما گذاشته اســت .مزار شریف پس از
«دکل»« ،پرواز خاموش» و «روایت ســه گانه»
چهارمین فیلم برزیده است .برزیده در مزار شریف
به سراغ موضوع و مضمونی بکر رفته است .واقعه
و رخداد تروریســتی مزار شــریف برگی از تاریخ
تاریــک روابط سیاســی میان دو کشــور ایران و

افغانستان اســت که پتانسیل بحث و بررسیهای
گســترده سیاســی و فرهنگی داشــته است .اما
به نظر میآید عدهای خواســته یا ناخواسته تالش
کردهاند جریان شــهادت فرزنــدان ایران زمین و
کارکنان متعهد کنسولگری جمهوری اسالمی در
مزار شــریف که میتوانستند در موقع حادثه جان
خود را بردارند و فــرار کنند اما برای مصالح نظام
ماندند و با شجاعت به شهادت رسیدند ،همچنان
مسکوت بماند و هیچگاه پرده از حقایق این واقعه
برداشته نشود.
برزیده در مزار شریف تالش کرده است عالوه بر
قصهگویــی زوایای جدیدی از آن واقعه را افشــا
کند تا هر چند ادای دینی کوچک به خانوادههای
شــهدای آن واقعه شــود که مهجور و ناشناخته
ماندهاند و تا قبل از ساخته شدن مزار شریف هیچ
گمانهزنی و تلقی درســتی از نحوه کشــته شدن
و شــهادت و عاملین این کشــتار در اذهان مردم
وجود نداشته است و هیچ مســئول و سیاستمدار
و هنرمند و ســینماگری در مــورد این موضوع و
موارد مهم دیگر همچون دیگر تجاوزات بیمنطق
و کــور متجاوزین به فرهنگ و خاک و مرز و بوم
از آن صحبــت نمیکنند و نکردهانــد .اما همین
که فیلمسازی خواســته و یا ناخواسته ،آگاهانه و
غیرآگاهانه ،بــا هدف و بیهدف در مورد آن فیلم

ســاخته و به گفته خودش بر اســاس تحقیقات و
کنکاش مجدد به مواردی از حقایق این مســئله
و فجایعی که در کنسولگری مزار شریف به وجود
آمد توجه میکند و بخشــی از مظلومیت تحمیل
شــده تاریخی ملت ما را نشان میدهد ،بالفاصله
در نمایش نخستین ،در جشــنواره مورد هجمه و
رفتار غیر حرفهای و ســینمایی قــرار میگیرد و
در زمان اکران عمومی هم بــا محدودیت زمانی
و دیگر مشــکالت اکران روبرو میشود .در واقع
با اینکه فیلم مزار شــریف دیدگاه یک فیلمساز و
کارگردان در مورد یک واقعه سیاسی و تاریخی را
به تصویر کشــیده اما پرداختن به این واقعه که از
چگونگی رخ دادن آن مردم جامعه تصویر حقیقی
در ذهن ندارند و هنوز مجهوالتی در مورد آن است
بسیار ضروری بوده است.
برزیده بر اساس تئوری و تحقیقات و پژوهش
خــود در متن فیلــم این خط را دنبــال میکند و
به نوعی طالبــان را از انجام چنین واقعه هولناکی
تبرئــه مینمایــد و ادعا میکند کــه آنها در این
موضوع نقشــی نداشــتند و در فیلم نشــان داده
میشــود و بــه مخاطب القا میگــردد که دولت
پاکستان مقصر اصلی ماجرا بوده است و در نهایت
فیلم ایــن نتیجهگیری را به دســت میدهد که
مســئله و فاجعه با طراحی و اقدام دولت انگلستان
بوده است؟!
در چند ســال اخیر در میان تولیدات سینمایی
ایــران چندمیــن فیلــم پرهزینــه و بر اســاس
فیلمنامههایی بــا موضوع و مضمون مســائل و
مشکالت کشورهای افغانستان و پاکستان ساخته
شدهاند که داستان آنها درباره مشکالت مردم این
کشور بوده اســت اما این فیلم غالب ًا از ضعفهای
کیفی و کمی و تکنیکــی و نیز عدم بیان صحیح
سینمایی برخوردار بود ه با اینکه بعداً مدعی شدهاند
جذابیت بکر ســوژه و تحقیقات و پژوهش اساسی
کار آنها بوده است.
در مورد مزار شــریف هم همین رویکرد وجود
دارد و برزیده و عوامل تولیدش مدعیاند ســوژه
بکر موضوع و تحقیقات و پژوهش و کشــفهای
جدیدی که درباره این موضوع داشتهاند و با تکیه
بر این عناصر و عوامل ترغیب به ساختن این فیلم
شدهاند .اما آنچه مهم اســت باید دید نتیجه این
تحقیقــات و گمانهزنیها چگونه به زبان ســینما
و تصویر تبدیل شــدهاند و آیا نتیجه دریافتها و
پژوهشهایشــان را توانستهاند در قالبی دراماتیک
تبدیل بــه تصویر کننــد و آیا با آنچــه که ابزار
ســینمایی نامیده میشــود موفق به بیان صحیح
موضوع و مضمون مورد نظرشــان شدهاند تا این
باورپذیری را در ذهن مخاطب به وجود آورند.
برزیده غالب ًا در اکثر بحــث و گفتگوهایش در
مورد مزار شــریف با بیان این نکتــه که زوایای
جدیدی چــون ادعای رســیدن نیروهای طالبان
بعد از حمله به ســفارت و افشــای بخشهایی از
پشــت پرده ماجــرا و مطرح کــردن آنها در متن
فیلمنامه برگی از تاریخ را دوباره بررســی میکند
فیلمــش را فراتر از یک اثــر هنری میداند .حال
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این ســؤال در ذهن مخاطبین عــام و خاص به
وجود میآید که با وجود خشــونتهایی که از بدو
پیدایــش طالبان و تا به امروز ســراغ داریم و نیز
کشتار و فجایعی که امروزه در گوشه و کنار جهان
و به ویژه کشورهای مسلمان منطقه خاورمیانه از
همفکران این گروه که رویکردی مشــابه دارند و
کم و بیش در مورد مذهب و سیاســت صاحب و
دنبالهرو یک نوع جهانبینی ایدئولوژیک هســتند
چگونه میتوان آنها را تبرئه کرد و یا شریکی برای
جرم و انجام فجایع آنها متصور شد.
آنچــه در حقیقــت این موضوع جریــان دارد
این اســت که وجــود گروههای تنــدرو و دیگر
حکومتهای خودکامه کشــورهای منطقه ریشه
در تاریخ قرون گذشــته و معاصر و سیاســتهای
استعماری کشورهای فرامنطقهای چون انگلستان
و روســیه و غیره دارنــد که برای حفــظ منافع
اقتصادی و سیاســی خــود به فراخــور ابزار روز
هر زمان در قالبی و چهرهای دست به سیاستهایی
فجیــع و جنایتکارانه میزند تــا همچنان منافع
غیر مشــروع و غیر انسانی کشورهای متبوع خود
را تأمین کند.
اما آن نیرو و عاملی که میتواند این سیاستها
را خنثی و یا به حداقل برساند وجود حکومتهای
مردمســاالر و ملی در اینگونه کشــورها است که
با رهبری آگاهانه و بر اســاس سیاست علمی روز
منافع مردم خود را حفظ کنند.
انتخاب فهرســت عوامل و بازیگران فیلم طبع ًا
از روی شــناخت کارگردان نسبت به سابقه قبلی
آنها بوده اســت .برزیده بــرای اجرای نقشهای
مزار شــریف بازیگرانی را مورد استفاده قرار داده
اســت که عالوه بر توانایی بازیگری در نقشهای
متفــاوت و متعارف کمتر از آنهــا در چنین قالبی
استفاده شــده است .حسین یاری به عنوان ایفاگر
نقش اول فیلم در قالب یک چهره و گریم متفاوت
و نــو که تاکنــون از او دیده نشــده نقش خود را
بســیار باورپذیر ارائه کرده است و بازی او یکی از
نکات قوت فیلم است.
اجرای فیلمنامه مزار شــریف سختیهای ویژه
خودش را داشته است که از مهمترین آنها انتخاب
و فراهم کردن فضاها و لوکیشنهای تعریف شده
و گاه ًا واقعی در کل متن داســتان اســت .گروه
تولیدی برزیده برای ساخت مزار شریف با ایجاد و
ســاختن دکورهایی برای خلق فضاهای داخلی در
یک ســوله بزرگ اقدام کردهاند و نیز برای اجرای
سکانسهای خارجی ،کوهســتان الموت و بیابان
اطراف آن را که شــباهتهایی به منطقه جریان
داستان داشته است ،مورد استفاده قرار دادهاند.
فیلم «مزار شریف» در یک نگاه چنین به نظر
میرسد که به لحاظ سوژه بکر آن و شرایط ساخت
و اجرای آن شــباهتی با دیگر تولیدات ســینمای
ایران ندارد و حاصل کار ســینماگرانی اســت که
خواستهاند برگی از صفحات پرفراز و نشیب تاریخ
معاصر کشــورمان را با نظر خود مورد بررسی قرار
دهند نتیجه تالشی است که رأی ملزم و نهایی در
مورد این رخداد سیاسی و تاریخی نمیتواند باشد.

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  139460311005000931هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک نیریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
نادعلی کریمپور فرزند محمدکریم به شــماره شناسنامه  2صادره از
داراب در یکباب خانه به مســاحت  240/24مترمربع پالک  79فرعی از
 3553اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  3553اصلی واقع در نیریز
بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی زینالعابدین عابدتاش محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند
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 ،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 اول94/7/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/26 :
/15049م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی

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  139460311005000944هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی رضا شــکوفه فرزند محمد به شماره شناسنامه  1صادره از
نیریز در یکباب خانه به مســاحت  278/47مترمربع پالک  3فرعی
از  1008اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1008اصلی واقع در نیریز
بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی سید جعفر طباطبایی محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتــب 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 آگهــی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و
پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/26 :
/15048م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی

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  1394603110005000842هیــأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبــت ملک نیریز تصرفــات مالکانه
بالمعارض متقاضــی نرجس خاتون صمدی فرزند خلیل به شــماره
شناســنامه  14048در یکباب خانه به مساحت  73/20مترمربع پالک
 2884فرعی از  3331اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  771فرعی
از  3331اصلــی واقع در نیریز بخش  22فــارس خریداری از مالک
رسمی محمدمهدی متقیپیشــه 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 باشــند 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 ،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 اول94/7/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/26 :
/15047م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی

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  139460311005000919هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریــز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
مسعود زردشت فرزند محمد به شماره شناسنامه  176صادره از نیریز
در یکباب خانه به مســاحت  206/55مترمربع پالک  18فرعی از 2344
اصلــی مفروز و اصلی  2344واقع در نیریــز بخش  22فارس خریداری
از مالک رســمی رضا کامرانی 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 اول94/7/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/26 :
/14983م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی

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  139460311005001380هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک نیریز تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی خلیل فرخ فرزند حسین به شــماره شناسنامه  91در یکباب
خانه به مساحت  71/79مترمربع پالک  15فرعی از  3615اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  3615اصلی قطعه  4واقع در نیریز بخش 22
فارس خریداری از مالک رسمی غالمحسین زردشت 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 مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را بــه 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 اول94/7/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/26 :
/14982م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی

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  139460311005001376هیــأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک نیریز تصرفــات مالکانه
بالمعارض متقاضــی فلکناز فریدونی فرزند تهمتن آقا به شــماره
شناســنامه  95صادره از بوانات در یکباب خانه به مساحت 125/80
مترمربع پــاک  14فرعی از  487اصلی مفــروز و  487اصلی قطعه
یک واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی زینب
معماری محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص
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 تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواســت 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 اول94/7/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/26 :
/232م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی

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  139460311005001386هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریــز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
نگهدار زارع فرزند مهدی به شــماره شناســنامه  4صادره از نیریز در
یکباب خانه به مساحت  223/8مترمربع پالک  80فرعی از  3553اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  3553اصلی واقع در نیریز بخش  22فارس
خریداری از مالک رسمی محمدابراهیم عابدتاش 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 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 مــدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/26 :
/14984م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی
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 اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311027000551مــورخ  94/4/23هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سروستان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضــی محمدصادق صادقیان فرزند محمدرضا به
شماره شناسنامه  712صادره از سروستان در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  204/84مترمربع پالک  978فرعی از  40اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  40اصلی واقع در قطعه یک بخش  9فارس حوزه ثبت ملک
سروستان خریداری شده با قولنامه عادی از مالکین رسمی وراث مرحوم
ســید میرمحمد جهاد محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم
مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود و 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
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/26 :
 /71م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سروستان
احمدرضا جعفرپور فسایی

