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رویکــرد جوانگرایی
در ســینمای ســالهای
اخیــر و غالبــ ًا در
جشــنوارههای سالهای
گذشته به شکل وسیعی
مشاهده شــده است؛ در
نگاهــی واقعبینانه و دور
از تنگنظریهای رایج باید پذیرفت که ورود نیروها
و اســتعدادهای جوان و خالق و پرانگیزه که حرفی
تازه برای گفتن دارند ،در قالب فیلمســازان نوپا و به
اصطالح جشــنوارهای آن (فیلــم اولی) در یک نگاه
کلی رویکرد و اتفاق خوبی بوده است.
آنچه مسلم اســت یک فیلمساز نوپا که جرأت پا
گذاشــتن به عرصه دنیای حرفهای سینما (البته جدا
از ســوابق کارهای تجربی اجتماعی یا فعالیتهای
قبلی در زمینه ســینما و تلویزیــون و فیلم کوتاه) در
نوعی جاهطلبــی هنرمندانه میخواهد تواناییهایش
را در نخســتین گامهایش نشان دهد و به رخ کشد
و نگاه جســورانهتری بــه دنیای پیرامــون خود و
التهابهــا و بحرانهای اجتماعی این زمانه داشــته
باشــد .اما باید بــه این نکته و موضــوع مهم توجه
داشــت که عرصه هنر ،که سینما یکی از شاخههای
جــذاب و پرمخاطــب و تأثیرگــذار آن به شــمار
میآید؛ مثل پدیدههــای دیگر چون عرصه و دنیای
ورزش نیســت که رویکرد جوانگرایی گســترده و
بیحد و اندازه راهحل مناسب و نسخه سالمتبخشی
برای فرار و بیرون آمدن از رکود و بحران و دستیابی
به شرایطی متفاوتتر باشد.
در سینما ســوای از لزوم بها دادن به تجربههای
پربار فیلمسازان و کارگردانان نسل قدیمی و میانی و
رقابت و میدان دادن به فیلمسازانی در محدودههای
ســنی گوناگون که دیدگاه ،جهانبینی و ســایق
متفاوتی دارند اهمیت بســزایی دارد .این زاویه دید و
دیدگاه اشتباه و غیرحرفهای است که برخی مخاطبان
و منتقدان با مشــاهده آخرین فیلمهای چند فیلمساز
مطرح نســل قدیمی و میانی نتیجهگیری کنند؛ که
دیگر پیشکسوتها و قدیمیهای این سینما به دلیل
کهولت سن دیگر حرفی برای گفتن ندارند و به آخر
خط رسیدهاند.
اگر این با تجربههای سینمای کنونی در مراجعه و
بررسی کارنامه سینماییشان دارای آثار برتر و قابل
بحثــی بودهاند و برخی از آنها بــا تالش برای خود
موقعیت شــخصی حرفهای در سینمای ایران دست
و پا کردهانــد؛ پس هنوز هم میتوان امیدوار بود که
آن ذوق و اســتعداد و درک و شــعور هنری و نگاه
جامعهشناسانه در آنها وجود داشته باشد.
این امری طبیعی اســت که آثار همه هنرمندان
و بــه خصــوص فیلمســازان در مقاطــع مختلف
دوران فعــال بودن و ســنی آنها در یک ســطح و
یک انــدازه نباشــد و به لحاظ کیفــی تفاوتهایی

با هم داشــته باشــند .پــس ناصواب اســت که با
تنگنظریهــای عقیدتــی و غیرحرفــهای راه را
بــرای حضــور فعــال آنها ســد و ناامــن نکنیم و
بــه جــای آن فضــا و امکاناتــی فراهــم کنیم تا
این دسته از فیلمســازان باتجربه و شناخته شده که
ستونهای اصلی این ســینما هستند ،بتوانند به دور
از فشــارها و پیشــنهادهای تحمیلی و دیگر عوامل
بازدارنده بر مسیر طبیعی فیلمسازی خود ادامه دهند
و در کنار خیل بسیار فیلمسازان و کارگردانان جوان
و جویای نام هجوم آورده به این سینمای بدون مدیر
و مدبــر و برنامه و صاحبنظــران و متولیان متعدد
سرمشقی برای این فیلمسازان نوپا باشند؛ تا بتوانیم
شاهد حضور توأمان همه نسلها در کنار هم باشیم.
در ایــن صــورت و بــا همین رویکــرد صحیح
اســت که میتوان به ســینمای داخلی امیدوار بود؛
که هر ســال بدون اینکه فیلمســاز یا کارگردانی به
هر دلیل واهی و غیرســینمایی از چرخه سینما خارج
شود؛ تعدادی فیلمساز نوپا و مستعد هم به این چرخه
اضافه شود .البته این امیدواری به شرطی اتفاق میافتد
کــه همانگونه که باید احترام حرفهای فیلمســازان
قدیمی و میانه حفظ شود .مخاطبان و منتقدان سینما
با ورود فیلمســازان فیلم اولــی و نوپا هم برخوردی
حرفهای داشته باشند؛ اما متأسفانه مشاهده میشود
هر سال بسیاری از این فیلمسازان فیلم اولی با اینکه
فیلمهــای قابل قبول و با کیفیت ارائــه دادهاند؛ به
دالیل مختلف از همان آغاز ثبتنام فیلم در جشنواره
و یــا به طور معمول در اکران عمومی مورد هجوم و
بیمهری قرار گرفتهاند و فیلم آنها غالب ًا در جشنواره
دیده نمیشود؛ در اکران عمومی هم شانس کمتری
برای نمایش دارند ،به همین دلیل ســاالنه تعدادی
از این فیلمســازان با از دســت دادن سرمایه خود و
تهیهکنندگان دچار سرخوردگی شده و استعدادهایی
قابل تأمل ،ناعادالنه از چرخه این ســینمای معیوب
خارج میشــوند؛ که این روند غیرســازنده و مخرب
میتوانــد یکــی از عوامل رخــوت و درجــا زدن
سینمای ایران باشد.
فیلم «نزدیکتر» نخســتین فیلم بلند ســینمایی
مصطفی احمدی یکی از کارگردانان فیلم اولی ســی
و ســومین جشنواره فیلم فجر یکی از فیلمهای قابل
بحث و گفتگــو بود؛ که برخــاف توجه مخاطبان
و منتقدین ســینما از دیــد داوران دور ماند و توجه
خاصی به نمایش آن نشد .و متأسفانه به دلیل کمبود
سالنهای سینمایی در کل کشور و نیز نداشتن نفوذ
در مدیریت ســینمایی هنوز پشت ترافیک مشکالت
نمایش عمومی مانده است.
مصطفی احمدی نخستین فیلم بلندش «نزدیکتر»
را زمانی ســاخته و پرداخته کرد که دیگر در حرفه و
فعالیت در عرصه سینما صاحب تجربههای گوناگونی
شده بود .او پس از سالها فعالیت در سینما به عنوان
دستیار کارگردان و برنامهریز و کسب تجربه در کنار
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نزدیکتر

زخمهای بیدرمان نتیجه از هم گسیختن خانوادهها

معصومه دهقانپیشه

فیلمســازانی چون مرضیه برومند ،پوران درخشنده،
محمد بزرگنیا ،فرزاد موتمــن و ابراهیم حاتمیکیا
وارد عرصه فیلمســازی شــد .به دنبال آن در زمینه
کارگردانی مســتقل نخســت تله فیلم «مکالمه» و
مینی سریال «مسافر تاریکی» را کارگردانی کرد.
«نزدیکتر» به موجب مســائل تولیدی و پس از
تولیدی دارای نکاتی قابل توجه است .نخست اینکه
این فیلم جدا از ســابقه حرفهای معتبرش در زمینه
تولید چند ویژگی دیگر هم دارد؛ که به لحاظ تولیدی
اهمیت دارند .نخست حضور شــرکت «ایران نوین
فیلم» در مقام ســرمایهگذار و تهیهکننده مالی است
که شــرکتی تبلیغاتی است و از چند سال قبل تولید
فیلم سینمایی را هم به مجموعه فعالیتهایش اضافه
کرده و تا به اینجا نتایج خوبی هم گرفته است .تولید
آثاری چون «پذیرایی ساده» مانی حقیقی و «ماهی
و گربه» شــهرام مکری ،نشان میدهد این شرکت
تنها به ســودآوری نمیاندیشد و به کیفیت نهایی و
ارزشهای هنری فیلم هم ارج میگذارد.
دومین نکته قابــل تأمل «نزدیکتر» فیلمنامه آن
اســت؛ که از بهرام توکلی فیلمســاز جوان و مستعد
چند ســال اخیر سینمای ایران اســت .البته توکلی
فیلمنامه را با همکاری هستی بروشتنی نوشته است.

ولی در هــر حال نمیتوان از تأثیر نــام او بر ایجاد
کنجکاوی مخاطبان گذشت .چرا که این نخستین بار
است که فیلمنامهای از این کارگردان جوان (توکلی)
مبنا و اســاس کار فیلمسازی و کارگردانی دیگر قرار
میگیرد.
آنچــه مهــم و قابل توجه اســت نتیجــه کار و
خروجی آن اســت که باید دید این فیلم بیشتر شبیه
آثار ســینمایی فیلمنامهنویس بوده اســت یا اینکه
«نزدیکتر» محصول خوشفکری و نگاه زیباشناسانه
حرفهای و منحصر به فرد مصطفی احمدی است.
این کارگردان جوان در نخســتین گام خود برای
قرار گرفتن در جایــگاه جذاب اما پرخطر کارگردانی
به ســراغ قصهای چندالیه رفته ،که شخصیتهای
اصلی و تعدادی ماجراهای فرعی و گفته نشــده که
خــود به تنهایی خاصیت و پتانســیل یک موضوع و
مضمون فیلم را دارند.
همین نکته حســاس و به ظاهر ،نشــان میدهد
گام نخســتین و تالش او با چه جســارتی حســاب
شده همراه بوده است .آن هم در شرایطی که اغلب
فیلمســازان نوپا و جوان که چنین شــرایطی دارند،
سعی میکنند با انتخاب داستانی که گنجایش و البته
شخصیتهای محدود و کمتری داشته باشند؛ بروند،

تا در نتیجه در نخســتین گام بتوانند حاشــیه امنی
برای فعالیتها و فیلمهای بعدی خود داشــته باشند.
ساختار اصلی قصه «نزدیکتر» را یک درام خانوادگی
شکل میدهد که روایتگر زندگی و درباره خانوادهای
از هم گســیخته است ،که پس از مدتها آن هم به
دالیلی خاص دور هم جمع میشوند.
نزدیکتر داستان هشــت شخصیت اصلی از افراد
یک خانواده اســت که هر یک از دیدگاه خود نسبت
به عملکردشان در گذشته و ارتباطات خانوادگی حق
دارند و محور و بهانه حضور این بارشان در کنار هم
یکی از اعضای همین خانواده اســت؛ که همه فکر
میکنند دورافتادگی و از هم گسیختگی کل خانواده
بر گردن اوست.
او شخصی است که برخالف این فشارها شهامت
تغییر و جرأت مواجه شــدن با حقیقت را یافته است
و این جســارت و خودآگاهی را کسب کرده است که
به جای اصالح دیگران با انداختن تقصیر مشکالتش
به گردن بقیه خود مسئولیت اشتباهاتش را بپذیرد.
علی شــخصیت اول فیلم با بازی (صابر ابر) مابه
ازاهای نادری در جامعه و خانوادههای امروزی دارد.
علی از آن دست آدمهای آرمانی است که مشابهش
با تمام ابعاد وجودی در جامعه کمتر پیدا میشــود .و
ما بــه کلی عادت کردهایم که آنهــا را نبینیم و کم
بشماریم و دایم بر باور ناصحیح خودمان نسبت به آن
پافشاری کنیم و تغییرپذیری و تغییرخواهی آنها را که
در حقیقت قابل تحسین است؛ نمیبینیم.
احمدی در «نزدیکتــر» ضمن کنترل تمام اجزاء
تشــکیلدهنده فیلــم و برای دور شــدن از نمایش
صریح و بیپرده برخــی معضلهای اجتماعی چون
مهاجرت ،خیانت ،اعتیاد ،دروغ و  ...بررسی و کنکاش
معضل بزرگتری را در دستور و متن اثر خود قرار داده
اســت .و آن هم اشاره و توجه به عدم گفتگو و بحث
سالم و بدون پیش قضاوتی میان یک جامعه و حتی
در میان اعضاء نزدیک یک خانواده است.
در حقیقــت کارگــردان در «نزدیکتــر» اینگونه
بــه مخاطبــان خــود نشــان و القــا میکنــد که
عدم گفتوگوی صحیح و به موقع در حل مشکالت
و حتــی بیان نیات قلبی میتواند زندگی خانوادهها و
نسلهای مختلف را دســتخوش ناکامیها و فراز و
نشیبی غیرقابل مهار قرار دهد.
آنچه مســلم و پرواضح اســت ،آدمهای امروزی
بــا اینکه میداننــد زندگیشــان در تناســبها و
جایگاههــای گوناگون به یکدیگر وابســته اســت
و در چارچوبهایــی چــون خانــواده ناگزیــر از
همزیستی با تعامل باال هســتند اما سعی نمیکنند
راه ارتبــاط صحیــح با یکدیگــر را بلد شــوند؛ و
در نتیجــه با حــرف زدن ،بیشــتر از یکدیگر دورتر
میشــوند تا نزدیکتر ...در این میان هر شــخصیت
عاملی اســت برای توصیف این وضعیت دشــوار و
تأثیری که بر ساختار خانواده و جامعه میگذارد.

10

قصــه و ماجرای اصلی و محــوری فیلم جریان
مواجهه و روبرویی چالشانگیز با علی اســت .او که
دیگر تغییر کرده و حاال عوض شــده؛ و دیگرانی که
گویی در نبــود او با انداختن تقصیــر همه جزییات
زندگیشــان به گــردن او و بیمســئولیتی در قبال
گناهان و مشکالتشان به زندگیشان ادامه میدادند،
آنها که برای مواجهه با کســی که آمده تا گذشته را
جبران کند ،آمادگی الزم را ندارند؛ و تربیت نشدهاند؛
و شــعور الزم برای پذیرش و تقســیم اشتباهات را
ندارد.
گرمی نبودن علی برایشــان فرصتی بوده اســت
برای تنفس مصنوعی آرامش و ادای رهایی از عذاب
وجدان و حاال مجبورند تا کمی روبرو شوند که برای
آشتیجویی آمده و سر خم کرده است.
«نزدیکتــر» دســتورالعملی درباره گذشــتن از
آرمانها و سلیقهها نیســت؛ فقط یادآوری این نکته
اســت که مردم جامعه در همه جا به ویژه در خانواده
به هم فرصت بازگشــت و بخشیدن بدهند ،تا همه
بتوانند کنار یکدیگر بنشینند و فرصتهای خوب در
کنار هم بودن را با نبستن چشمها و ندیدن همدیگر
از دست ندهند.
بازیگران انتخابی و فهرست بازیگران «نزدیکتر»
توجه هــر مخاطبی را برمیانگیــزد .صابر ابر ،پگاه
آهنگرانی ،نازنین فراهانی ،پارســا پیروزفر ،ســتاره
اســکندری و فراز مدبری در نقــش مادر خانوادهاند.
ایــن بازیگران در کنــار هم (برخــاف رویه دیگر
فیلــم اول که بــرای هرچه پررنگتــر کردن وجه
فیلم و کارگردانی) با هدف ایجاد کشــش و جذابیت
از طریق اجــرای بازیگری بودهانــد .بازیگرانی که
هر کدامشــان پــس از ورود به داســتان و معرفی
مختصر و موجز از سوی کارگردان الیه یا الیههای
مختلف داســتان اصلی را کنار میزنند تا تماشاگر را
بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهند.
مهتاب (با بازی زیرپوســتی و کنترل شــده پگاه
آهنگرانی) برای روبرو شــدن بیواسطه با دروغهای
همســر آیندهاش علی (صابر ابر) قدم به خانه مادری
او میگــذارد .جایــی که تمام پردههــا دریده و فرو
میریــزد؛ و واقعیت تلخ ارتباطات علی و خانوادهاش
هویدا و عیان میشود.
البتــه باید اشــاره کــرد ،کارگــردان برخالف
ســایر نقشهــا هیــچ اطالعاتــی از گذشــته
شــخصیتمحوری داســتان (مهتــاب) در اختیــار
مخاطــب نگذاشــته اســت کــه ایــن میتواند از
نقاط ضعف کلی فیلم باشد.
در نهایــت بایــد اشــاره کــرد ،کارگــردان
«نزدیکتــر» در گام نخســت خود از پــس اجرای
یــک فیلمنامــه پیچیــده و چنــد الیه بــه خوبی
برآمده اســت؛ و جــدا از بازیهای یک دســت و
بــا کیفیت و یکنواخت ،کارگردانی شایســتهای را از
خود ارائه کرده 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  139460311005001710هیأت 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
مجتبی نمایانی فرزند علی به شــماره شناسنامه  759صادره از نیریز
در یکباب خانه به مســاحت  99/65مترمربع پــاک  30فرعی از 4741
اصلی مفروز و مجزی شــده از پــاک  4741اصلی واقع در نیریز بخش
 22فارس خریداری از مالک رســمی وراث عبداهلل خزائی و مهین حاتمی
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 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 تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/24 :
/19240م 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  139460311005001707هیأت 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 فاطمه خیری فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه  230صادره
از نیریز در یکباب خانه به مســاحت  300مترمربع پالک  405فرعی از
 7334اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  405فرعی از  7334اصلی
واقــع در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالکین رســمی داداهلل
افتخاری و زهرا اربز افغانی 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 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 اول94/8/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/25 :
/19241م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی

آگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده  120آیین نامه قانون ثبت بخش 12
فارس داراب
یوسف یزدانپناه با تســلیم دو برگ استشــهادیه که در دفتر اسناد
رســمی شــماره  78داراب تنظیم گردیده مدعی است که تعداد یک
جلد ســند مالکیت مربوط به پالک  2145/29واقع در قطعه  2بخش 12
فــارس داراب ذیل ثبت  6603صفحه  585دفتر  41امالک به شــماره
چاپی  150623به نام ایشــان ثبت و ســند مالکیت صادر شده به علت
جابجایی مفقود گردیده اســت و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت
المثنی نموده است مراتب طبق ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت
آگهی میشــود و هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده و
یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار
آگهی به ثبت محــل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند
مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی
نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت المثنی
سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /438م الف
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک داراب
احمد انتظار

آگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده  120آیین نامه قانون ثبت بخش 12
فارس داراب
مریم رستمی با تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی
شماره  78داراب تنظیم گردیده مدعی است که تعداد یک جلد سند
مالکیت مربوط به پالک  4622/5298واقع در قطعه  6بخش  12فارس
داراب ذیل ثبت  30472صفحه  104دفتر  187امالک به شــماره چاپی
 977122د 91 -به نام ایشان ثبت و سند مالکیت صادر شده به علت
جابجایی مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت
المثنی نموده اســت مراتب طبق ماده  120اصالحی آیین نامه قانون
ثبت آگهی میشــود و هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معاملهای
کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس
از انتشار 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 نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره
ثبت المثنی ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم
خواهد کرد.
 /439م الف
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک داراب
احمد انتظار

آگهی حصر وراثت
علیمحمد سعادتینیا دارای شناسنامه شماره  23متولد  1332به شرح
دادخواســت به کالســه  9409988836100621از این شورا درخواست
گواهی حصــر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ولیاهلل
ســعادتینیا به شناســنامه  6700038091در تاریخ  94/7/11در اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگــی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند
از پدر و مادر به نامهای:
 -1کلثوم هاشمی به شماره شناسنامه  75صادره از حوزه ارسنجان مادر
متوفی
 -2علیمحمد ســعادتینیا به شــماره شناســنامه  23صادره از حوزه
ارسنجان پدر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضــی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شــورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /19180م الف
مجتمع شوراهای حل اختالف آباده طشک

آگهی
خواهان /شــاکی لیال خوشخلق دادخواســتی بــه طرفیت خوانده/
متهم هاشــم عساکره به خواســته طالق به درخواست زوجه تقدیم
دادگاههای عمومی شهرســتان فســا نموده که جهت رسیدگی به
شــعبه  4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فسا واقع در استان فارس
شهرستان فســا ارجاع و به کالسه  9309987310400346ثبت گردیده
که وقت رسیدگی آن مورخ  94/9/10ساعت  10/30تعیین شده است.
به علــت مجهولالمکان بودن خوانده /متهم و درخواســت خواهان/
شــاکی و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی
و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از
جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده /متهم پس از نشر آگهی
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود
نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق
جهت استماع شــهادت شهود در جلسه دادگاه حاضر گردد و چنانچه
شهود معارضی دارد در جلسه دادگاه حاضر نماید.
 /662م الف
منشی شعبه  4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فسا
عزیزی

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  139460311005001374هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی
احمد صادق فرزند علیاصغر به شــماره شناسنامه  26صادره از مشکان
در یکباب خانه به مساحت  147/52مترمربع پالک  14فرعی از  4256اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  4256اصلی واقع در نیریز بخش  22فارس
خریداری از مالک رســمی وراث میرزا مهدی بقا محرز گردیده اســت.
لذا بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله  15روز آگهی
میشود در صورتی که اشخاص نســبت 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 تســلیم 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 اول94/8/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/25 :
/19242م 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  139360311017000455مورخ  93/3/21هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خرامه تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی اصغر قبادی فرزند الماس به شــماره شناســنامه  26صادره از
کربال در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  442/53مترمربع تحت پالک
 2181فرعــی از  216اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  1فرعی از 216
باقیمانده قطعه یک بخش  5فارس واقع در خرامه روســتای کوه خیاره
خریداری باواسطه از مالک رســمی نوازاله رنجبر فرزند کاکاخان محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز 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 تســلیم و پس از اخذ رســید،
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 ســند مالکیت صادر خواهد شد در هر حال
صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/26 :
 /19244م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرامه
شاپور زارع شیبانی
آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوسیله اعالم میشــود مرضیه جوادی دادخواستی به خواسته مطالبه
مهریه به طرفیت ســید مجید سیدی فرزند ســید خلیل تسلیم دادگاه
عمومی داراب نموده که به این شعبه ارجاع و به کالسه  940960ثبت و وقت
رســیدگی مورخ  94/9/10ساعت  9/30تعیین شده به علت مجهولالمکان
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت آگهی میشود تا خوانده از
تاریخ انتشــار این آگهی ظرف یک ماه به دفتر این دادگاه واقع در بلوار
دانشجو مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و
ضمائم را دریافت نموده و در وقت یاد شده جهت رسیدگی حاضر گردد
در غیر اینصورت وفق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/448م الف
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی داراب
نوراله اقبال

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  139460311005001717هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
شهباز بنان فرزند عبداله به شماره شناسنامه  12583صادره از نیریز
در یکباب خانه به مســاحت  200مترمربع پالک  4فرعی از  3830اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  1فرعی از  3830اصلی واقع در نیریز
بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی وراث محمد زردشت 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 مــدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از
اخذ رســید ،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 اول94/8/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/25 :
/19243م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311010002367مورخ  94/6/29هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی داراب تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی آقای غالمرضا جاهدیان فرزند ماشاءاله به شماره شناسنامه
 179به شماره ملی  2491108021صادره از داراب در ششدانگ یکباب
خانه به مســاحت  170مترمربع پالک  13فرعی از  670اصلی مفروز و
مجزا شــده از پالک  665الی  670اصلــی قطعه یک واقع در بخش 12
فارس داراب خریداری از مالک اولیه باواسطه از اکبر موحدنژاد 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 ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به 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
صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/25 :
 /436م الف
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک داراب
احمد انتظار
آگهی حصر وراثت
ماه طلعت کریمی فرزند عباس دارای شناســنامه شــماره  3متولد
 1336ارسنجان به شرح دادخواست به کالسه  /94/79ح /ش 4 /از این
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان حسین محمودی فرزند حسن به شناسنامه  129متولد 1367
ارســنجان در تاریخ  92/5/27در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1نامبرده باال با مشخصات ذکر شده (مادر متوفی) و الغیر.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی
مینماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد
از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی
صادر خواهد شد.
 /2473م الف
رئیس شورای حل اختالف خبریز
عسکر زارعی

