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دنیای پرآب و رنگ
ســینما و فیلم همانند
جادهای است بیانتها،
نشــانهها و عالیمــی
بر ســر راه است .این
جاده جــذاب پرفریب
هوسانگیــز پــر از
چــراغ قرمزهــا و زنگهــای آگاهیدهنــده و
هوشــیارکننده است .هر چراغ قرمز عالمتی است
کــه با ما ســخن میگوید؛ ای انســان ،هنرمند،
فیلمساز لحظهای بایست و تأمل کن ،خوب بنگر
وسوسهها بســیار اســت .درنگ کن ،حواست به
اطراف باشد ،صادق باش .جاده زیباست ولی خطر
نیــز هر لحظه در کمین اســت .کدام خطر؟ خطر
خودبینی ،خودخواهی ،خودشــیفتگی ،خودفریبی،
دیگرفریبی ،بیهویتی و ...
فیلمسازی کار سختی اســت اما ما نمیدانیم
ســینما چقدر هنر است؟ وقتی فیلمساز برای ادای
ایدههایش تعداد بسیاری عوامل را درگیر میکند و
تالش میکند آنها را با ذهن و سلیقههایش همراه
کند .اگر ایدهاش کامل نباشد و در این میان یک یا
چند نفر او را درک نکنند و نفهمند و یا همدیگر را
نفهمند حاصل فیلم چقدر همان است که فیلمساز
در ذهنش بوده و میخواســته؟ و یا این اثر چقدر
به او تعلق دارد؟
ســینما و فیلم محصول مجموعهای از هنرها،
فنون ،تکنیکها ،ابزارها ،افــکار و عقاید ،باورها،
موضوع و مضمونها است .مجموعهای از عوامل
و افراد با باورهــا و نیازهای روحی متفاوت که در
محدوده زمانی خاص گرد هم جمع میشــوند و
موضوع و ایــدهای را با مضمون ویــژه در قالب
یــک فیلمنامه به تصویر و فیلــم تبدیل میکنند.
در نتیجه به جز تعامل میان کلمه عوامل دخیل در
کیفیت یک اثر و فیلم و ســریال تلویزیونی آنچه
برای تولید یک فیلم خوب و با کیفیت الزم است
یک فیلمنامه خوش فکــر با تکنیک با موضوع و
مضمونی قابل دفاع اســت« .یک فیلم خوب باید
ســه شرط داشته باشــد ،فیلمنامهای خوب داشته
باشــد ،فیلمنامهای خوب داشته باشد ،فیلمنامهای
خوب داشته باشد»؛ آلفرد هیچکاک
بیهیچ شــک و تردیدی یکــی از مهمترین و
اساسیترین ارکان هنر سینما و فیلم «فیلمنامه»
محسوب میشود .دقت و توجه به رکن اصلی یک
فیلم یعنی فیلمنامهنویسی برای هر فیلمسازی باید
جزو واجبات باشــد .در ســالهای چند دهه اخیر
به ویژه پس از ورود به هزارهی ســوم ،ســینمای
جهان به شدت با مشکل و معضل فیلمنامه دست
به گریبان است.
کمبود موضوع مناســب و نو بــرای پرداخت،
تکــراری بودن اغلب داســتانها و قصهها اعم از
داستانهای اورجینال و یا اقتباسی و سطحی بودن
و ناکارآمد و مبتذل بودن روایتها اســت که سیل
بیشماری از فیلمها و آثار ضعیف بیبنیه و خطی
را روانه و ارائه به دنیای فیلم و سینما کرده است.
به رأی نگارنده بسیاری از فعاالن و دستاندرکاران
هنر ســینما در کشور ما هم با این نظر که یکی از
اساســیترین و مهمترین مشکالت کنونی و رایج
ســینمای ایــران فیلمنامه اســت موافقاند .نبود

فیلمنامهای با موضوع و مضمونهایی با نیاز روز،
پرداختن به موضوعات دســت چندمــی عوامانه،
عدم وجود مدیریتی مناسب بر فیلمنامههای ارائه
شده و نبود آموزش صحیح درباره این مهم هر روز
به مشکالت سینمای ما میافزاید.
فیلمنامهنویســان ســینمای ما به جای اینکه
مبلغین فرهنگ ملی -مذهبی ما باشند و سعی در
باال بردن ســطح آن کنند با رویکرد و پرداختن به
مبتذلترین و نازلترین داســتانها و سطحیترین
موضوعــات در قالــب مضمونهــای موجــه و
عوامفریب در پایین آوردن ســطح شعور و سلیقه
سینمایی مردم متأسفانه یکی از نقشهای اصلی و
مهم را به عهده دارند.
هر چند صاحبنظران و اهالی ســینما ،فیلمنامه
را اثــری خام تصور میکنند که تا وقتی به تصویر
تبدیل نشود به طور مستقل ارزش چندان ندارد اما
هستند فیلمنامههایی که کام ً
ال مخالف این رأی و
نظر را ثابت میکنند .کدام عالقمند و سینمادوست
حقیقی است که از خواندن فیلمنامههای درخشان
«اندره تاکوفســکی»« ،کریستف کیشلوفسکی»،
«پیرپائولو پانولیتــی» یا «میکل انجلو آنتونیونی»
لذت نبرد حتی اگر فیلمهای این کارگردانان بزرگ
را نیز ندیده باشد.
بنابراین هر چند هدف از نوشــتن فیلمنامه در
حقیقت برنامه و مســیری روشن برای کارگردان
اســت تا او را در به تصویــر در آوردن آن کمک
و یاری دهــد اما جدای از آن هــر چه ظریفتر،
عمیقتر و دقیقتر باشد ،به طور قطع با به تصویر
درآمدن آن توسط کارگردان زبده و کاربلد خود را
پررنگتر جلوه خواهد داد .بهترین کارگردانان هم
نمیتوانند بر اساس فیلمنامهای ضعیف حتی اثری
متوسط بسازند ،اما کارگردانی متوسط میتواند از
روی اثری درخشان کاری قابل قبول ارائه دهد.
فن و هنر فیلمنامهنویســی را میتوان اینگونه
تعریف کرد« :درک و شــناخت کامل زبان سینما،
اجزای تشکیلدهندهی آن و نقش هر یک از اجزاء
در زنجیرهی تهیه و تولید فیلم و همچنین فراهم
آوردن شرایطی که استفاده از حداکثر این امکانات
را ممکن ســازد ».فیلمنامهای میتواند دارای پایه
و اساس استواری باشد که نویسندهی آن از دانش
کافی دربارهی سینما برخوردار باشد .هر چه وسعت
و دامنهی این دانش وســیعتر باشــد کار برای او
حساستر و حوزهی دید و زاویه آن وسیعتر خواهد
بود .از خواندن بسیاری فیلمنامهها میتوان فهمید
که نویسنده درکی از شرایط تولید در سینما ندارد
یا نمیداند که برای رساندن فالن منظور و نشان
دادن فالن احســاس از چه ترفندی باید استفاده
کند یا اصو ًال امکان ســاخت چنین اثری با توجه
به محدودهی ســاخت آن و امکانات سینمایی هر
کشوری وجود دارد یا خیر.
چه بســیار ســوژههایی که در ابتدا در ذهن و
بــه ظاهر جــذاب و اجرایی بودهاند امــا به دلیل
پرداخت بد نویسنده و عدم درک امکانات سینمایی
برای تولیدشان در گوشه گنجهها خاک میخورند.
بنابرایــن قبل از آنکه هر فردی اقدام به نوشــتن
فیلمنامه کند باید بر روی دانش سینمایی خود کار
کند و آن را وســعت بخشد .خواندن فیلمنامههای
درخشان تاریخ ســینما ،تأمل در ساختار داستانی
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حکایت سینمای ایران و جهان در ارتباط
با فیلمنامه

فیلمنامهنویسی حرفهای سهل و ممتنع

سعید بناکار

فیلمهای شــاخص و مطالعاتی در بــاب و مورد
اصول و اســلوب و روش فیلمنامهنویسی و حتی
شــرکت در کارگاههای فیلمنامهنویسی برای هر
فیلمنامهنویســی الزم اســت .هر چند در نهایت
هر کس باید روش خود را برای نوشــتن فیلمنامه
بیابد و نباید دســت به تقلید صــرف برند یا خود
را در چارچوبهایــی که خالقیت را از او ســلب
میکنند کلیشه ســازد .با داشتن چنین پشتوانهای
فیلمنامهنویــس با دســت پر و آگاهانه به ســراغ
مصایب و مشــکالت فراوانی که در راهش وجود
دارد میرود و البته عشــق ،عالقه و پشتکار بسیار
هم در کنار دانش او را یاری خواهد داد.
نخســتین گام برای نوشــتن فیلمنامه داشتن
ســوژه ،ایده و موضوعی مناســب است ،چه بسا
فیلمهــای بــزرگ تاریخ ســینما از دل ایدههای
کوچک بیرون آمدهاند .فیلمنامهنویس باید همواره
نگاه دقیق به اطراف خود و مســایل جامعهای که
در آن زندگــی میکنــد بیانــدازد و دائم در پی و
جســتجوی ایدههای نو و بکر باشد .ایده و سوژه
نو و خوب ،عمل و برگ برندهای اســت که نباید
از دست برود .آنچه مسلم است گام نخستین باید
محکم برداشته شود .ایده خوب همچون بذر خوب
است اما این بذر اگر ضعیف و نامرغوب باشد ،رشد
و نمو نخواهد کرد یا در نهایت نهالی است سست
و کمریشه.
اغلــب فیلمنامهنویســان ایدههای خــود را از
فیلمهــای دیگر میگیرند ایــن رویکرد جز تلف

کــردن وقت مفیــد خود و مخاطبــان یا نگارش
آثــار نازل عاقبت دیگری دربــر ندارد .چرا که هر
فیلمنامهنویس باید داســتان خودش را بنویســد!
مخاطب به محض اینکه داستان تکراری ببیند یا
کسل خواهد شد یا با بیرغبتی و بیمیلی فیلم را
خواهد دید مگر آنکه در ســاختار داستان کهنه آن
چنان تغییرات عمدهای به وجود آید که ایدهای نو
از داخل و متن آن تراوش کند.
گام بعدی که در حقیقت مشکلترین مرحلهی
کار فیلمنامهنویس اســت ،خلق شــخصیتها در
فیلمنامه است .در حقیقت این کار احتیاج به تمرین
و تحمل سختی بســیاری دارد و حوصله و زمان
بسیاری را نیز میطلبد .ترسیم و طراحی شخصیت
در فیلم و ســینما بــه نظر بســیاری از اهل فن
مشــکلترین نوع شخصیتپردازی است و دالیل
زیادی را میتوان برای آن متصور شد.
نخســت اینکه شــخصیتهای فیلمنامه باید
طی زمان بســیار کوتاه فیلم ســاخته و پرداخته
شــوند در نتیجه خصوصیات شخصی هر یک باید
فشرده شــود .فرصتی برای گزافهگویی نیست و
ضروریترین ابعاد هر شخصیت باید نمایش داده
شود.
دوم اینکه رفتارهای برونــی و غیرکالمی که
فیلمنامهنویــس برای انتقــال خصوصیات اصلی
شخصیتها برمیگزیند باید هم دقیق و هم واضح
باشــد اما این دقت و وضوح محدود است و قوهی
تخیل خواننده /تماشــاگر را به شیوهی نشانههای

کالمی برمیانگیزد.
ســوم اینکه فیلم جهــان بیرونی را ترســیم
میکند یا در حقیقت جهان را آنگونه که هســت
نشان میدهد ولی شــخصیتپردازی فیلمنامه از
تشریح احساســات و افکار ذهنی شکل میگیرد؛
به عبارت دیگــر فیلمنامهنویس بایــد راهکاری
بیاید تا مضمونی ذهنــی و درونی را در چارچوبی
عینی از نمودی خارجی برخوردار ســازد .بنابراین
کار و تخصص یک فیلمنامهنویس حرفهای خلق
شــخصیتهای چند وجهی در مدت زمان بسیار
کوتاه نمایش فیلم است آن هم از طریق رفتارهای
بیرونی که احساسات و افکار ذهنی را منتقل کنند،
بیتردید چنین کاری به سادگی ممکن نیست.
اغلب آثــار فیلمنامــهای و ســینمایی که در
اصطالح به دلیل عدم کیفیت ،نصیب سطل زباله
میشوند آن دسته آثاری هستند که شخصیتهای
سطحی و تک بعدی دارند ،تحرک و پویایی ندارند
و در حقیقــت در حد و قواره یک تیپ هســتند و
هرگز به شخصیت نزدیک نشدهاند .تیپها تنها به
درد داستانهای اسطورهای و قهرمانانه میخورند
یا فیلمهای فانتزی و تخیلی که تازه در ســینمای
مدرن آنها هم دارای پیچیدگیهای یک شخصیت
کامل شــدهاند و همین موضوع اســت که حتی
یــک کار فانتزی را به اثری متفاوت و جذاب بدل
میکند .شخصیتها با توجه به موقعیت اجتماعی
نحوهی زندگی حتی نوع پوشیدن لباس و فرم قیافه
باید کنشهایی داشــته باشند که معرف کاراکتر و
شخصیت آن باشــد و چون فیلمنامهنویس زمان
اندکی در اختیــار دارد باید از تصاویری گویا برای
بیان منویات درونی شخصیت خود استفاده کند.
عاملی که باعث خواهد شــد شــخصیتهای
یک فیلمنامه قوی و مســتحکم باشــند شناخت
فیلمنامهنویس نسبت به شخصیتهای داستانش
اســت .هر چه این شناخت عمیقتر باشد فیلمنامه
از چفت و بست بیشتری برخوردار خواهد شد.
فیلمنامهنویــس نباید از یاد ببــرد که هر یک
از اجــزای فیلمنامه مثل حلقــهای از یک زنجیر
اســت که اگر یکی از حلقهها نباشد و یا شل باشد
به راحتی کل زنجیر را تحت تأثیر خود قرار خواهد
داد و با چالشــی کوچک و ناچیز این ســاختار از
هم خواهد پاشــید .گام سوم و پراهمیت خلق یک
فیلمنامه دارای ساختار صحیح و درست ،دیالوگها
و گفتگوهای میان شــخصیتها است عاملی که
میتوانــد فیلمنامهنویــس را بــه اوج ببــرد و یا
به طور کامل از مسیر منحرف سازد .فیلمنامهنویس
اگر شــخصیتهای داستان خود را خوب و عمیق
بشناسد به طور قطع به دنبال زبانی مناسب برای
آنها خواهد گشــت زبانی که معرف شــخصیت و
حتی منویات درونی او باشــد .گفتوگو (دیالوگ)
باید چهار عملکرد اصلی داشته باشد:
 - 1خــط داســتانی را به درســتی پیش ببرد
 - 2ابعــادی از شــخصیتها را معرفــی کند که
بــه طریق دیگر نمود نــدارد  - 3جزئیات حوادث
گذشــته را شــرح دهد  - 4حال و هوای فیلم را
تعیین و گفتوگوها باید طوری با مهارت نوشــته
شــوند که به طور طبیعی و متناســب با موقعیتی
باشند که افراد در آن قرار دارند .نخستین جمالت
و گفتگوها قوت و یا ضعف فیلمنامه را مشــخص
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میکند و در حقیقت استعارهای است از کل فیلم.
گفتوگوها هر چه در فیلم بیشتر باشند ریسک کار
برای فیلمنامهنویس بیشــتر خواهد شد مگر آنکه
آن قدر دقیق و قوی باشــند که هرگونه تردیدی
را برطــرف کنند و شــعارزدگی به طور قطع یکی
از آفات وجود گفتگوهای زیاد در فیلمنامه است.
گام چهــارم و ضلــع محیطی ایــن چارچوب
بــه وجود آوردن کشــمکش در فیلمنامه اســت.
در حقیقــت رویارویــی شــخصیتها و حوادث
فیلمنامه ســتون فقرات آن محسوب میشود .هر
رویارویی و کشــمکش موفق باید قبل از هر چیز
دو یا چند شــخصیت درگیر را طــوری کنار هم
قرار دهد که بتوانند کشــمکش به وجود بیاورند.
رویارویی موقعیتی خیالی بوده و به میزان خالقیت
فیلمنامهنویس بســتگی دارد .هرچــه تنشها و
چالشها غافلگیرکنندهتر ،تازهتر و جذابتر باشند
بیننده را بیشــتر به خود جلب میکنند در حقیقت
نقاط عطف داستان و فراز و فرودها همه بر اساس
همین کشمکشها شکل میگیرند.
هدفمند بودن رویارویی شــخصیتها نکتهی
مهمی اســت کــه هرگــز نباید فراموش شــود.
در بســیاری فیلمها شــاهد صحنههــای زاید و
رویاروییهــای بیموردی هســتیم کــه هیچ بار
معنایی بــه فیلم اضافه نمیکننــد و تنها موجب
افت کیفــی فیلم و پرت شــدن بیجهت حواس
تماشاگر از داستان میشــوند .رویارویی با تعیین
هدفها شروع میشود بعد کشمکش اضافه شده
و با حادثه به پایان میرسد .رویارویی و کشمکش
عامل ایجاد تنش در تماشــاگر اســت .فاصلهی
زمانی نباید در طول کشمکشها آن قدر طوالنی
شود که تماشــاگر خوابش ببرد نه آن قدر نزدیک
به هم که دچار سرگیجه شــود .گفتوگوها نباید
جای کنشها را در فیلمنامه بگیرند ،بلکه بگذارند
حوادث به جای آنها داســتان را جلو ببرند تا جایی
که میشــود باید کنشها را طوری ســازماندهی
کرد که برای بیننده ســؤال به وجود آورند؛ نباید
همه اطالعات را ناگهان در اختیار او قرار داد .اگر
غیرحرفهای و ناشــیانه این کار انجام شود ممکن
است خطرناک باشد و حتی یک فیلمنامه جدی را
به سمت و سوی یک کمدی سوق دهد! در هر حال
هر چــه ترتیب و نحــوهی آرایــش رویاروییها
و حــوادث ماهرانهتر کــه باشــد کار جذابتر و
نتیجهاش درخشانتر خواهد بود.
آنچه در این مقاله در مورد فیلمنامه نگارش شد
تنها نکاتی مهم در مورد هنر فیلمنامهنویسی بود و
در حقیقت بیشتر توجه به ساختار بود و نه ظرایفی
که در این کار باید مدنظر داشت .فیلمنامهنویسی
هنری اســت که ذوق و عالقه فراوان میطلبد و
نویسنده مدام باید در راه آزمون و خطا گام بردارد
تا آثار درخشان و حرفهای را خلق و ارائه کند.
فیلمنامهنویسی حرفهای است که به هیچ وجه
تفریحی و ساده و یا عرصه سمبلکاری نیست .به
رأی نگارنده ارزش کارها و تالشهای انسانها با
میزان اندازه ســادگی و لذتبخشی آنها سنجیده
نمیشود .هر چه کار ســختتر و پیچیدهتر باشد
ارزش بیشتری پیدا میکند ،گر همه اینکه این کار
و تالش نادیده گرفته شود اما در نهایت تأثیراتش
ماندگار خواهد بود.

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  139460311198000828مــورخ  94/6/10هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرقان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی بهروز زارع فرزند قنبر به شماره شناسنامه
 2749صادره از زرقان در یکباب ســاختمان خدماتی رفاهی به مساحت
 6372/38مترمربع پالک فرعــی از اصلی  163واقع در بخش  5زرقان
روســتای بند امیر که جهت آن پالک فرعی فرعی  936منظور گردید
خریداری از مالک رســمی رحیم دیلمی 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 اول94/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/3 :
 /16829م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک زرقان
ابراهیم حفار

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  139360311005003975هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبــت ملک نیریز تصرفــات مالکانه
بالمعارض متقاضی علیرضا خدیوی فرزند محمد به شماره شناسنامه
 16232صادره از نیریز در یکباب خانه به مساحت  118/74مترمربع
پالک  32فرعی از  1861اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2فرعی از
 1861اصلی واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی
حسین جاللیان 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 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 اول94/8/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/18 :
/294م 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  139460311005001094هیأت 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
اماناله رحیمی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه  10صادره از نیریز
در یک کارگاه به مســاحت  298/08مترمربــع پالک  11فرعی از 3871
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  3871اصلی واقع در نیریز بخش 22
فارس خریداری از مالک رسمی حسین ابولقاسمی محرز گردیده است.
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 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 انقضــای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/18 :
/300م 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  139360311005004975هیــأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبــت ملک نیریز تصرفــات مالکانه
بالمعارض متقاضی مجید عابری فرزند محمدباقر به شماره شناسنامه
 209صادره از نیریز در یکباب خانه به مساحت  205مترمربع پالک 2
فرعی از  3245اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  3245اصلی واقع
در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی محمدباقر عابری
محرز گردیده اســت .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 داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
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 اول94/8/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/18 :
/301م 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  139460311005001088هیــأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبــت ملک نیریز تصرفــات مالکانه
بالمعارض متقاضی هادی مبارکی فرزند حسین به شماره شناسنامه
 1163صادره از نیریز در یکباب خانه به مســاحت  188/54مترمربع
پالک  323فرعی از  3789اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 127
فرعی از  3789اصلی واقع در نیریز بخش  22فارس مشهور به کوی
آبادزردشــت خریداری از مالک رسمی ناصر صالحی 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 اول94/8/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/18 :
/295م 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  139460311005000917هیأت 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
محمدحسین امیری فرزند احمد به شــماره شناسنامه  397صادره از
نیریز در  4/5دانگ از ششــدانگ یکباب کارگاه به مســاحت 254/89
مترمربــع پالک  7فرعی از  3871اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک
 3871اصلی مشــهور به زمین برنجی واقــع در نیریز بخش  22فارس
خریداری از مالک رسمی سهام ثبت نشده ورثه کربالیی کوچک و ورثه
خواجه علی و لطفاهلل بالمناصفه 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 اول94/8/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/18 :
/298م 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  139460311005001765هیــأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک نیریز تصرفــات مالکانه
بالمعارض متقاضی نجمه ثاقبی فرزند عباس به شــماره شناسنامه
 493صادره از نیریز در یکباب خانه به مســاحت  103/82مترمربع
پالک  14فرعی از  231اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  8فرعی
از  231اصلی واقع در نیریز بخش  22فارس انتقالی از سهام مشاعی
خود متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود 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 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 اول94/8/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/18 :
/306م 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  139460311001010085مورخ  94/5/4هیأت دوم موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی مسیب حیدری فرزند تمراس به شماره شناسنامه 7
صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  140/33مترمربع
پالک  20552فرعی از  1792اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 295
فرعی از  1792اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی
فرجاله امیری محرز گردیده اســت .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 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 اول94/8/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/18 :
/16878م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

