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روزنه
دوشنبه  21دی 1394

در ســالیان اخیر با گســترش روزافزون اســتفاده کودکان و نوجوانان از
اینترنــت و فضای مجازی ،عواقب جبران ناپذیری بــرای خانواده و فرزندان
ایجاد شــده اســت؛ از جمله اعتیاد اینترنتی ،افزایش تعــارض بین والدین و
کــودکان ،افت تحصیلی و افزایش تعــداد کودکانی که به بلوغ زودرس دچار
شــده اند؛ اما دلمان به این خوش بود که حداقل تنها رســانه ای که ســهم
قابل مالحظه ای در پر کردن اوقات فراغت خانواده ها دارد؛سینما است؛ چرا
که از یک طرف رســانه ای اســت که قابل کنترل است و از طرف دیگر با
انتخاب مستقیم والدین همراه است؛ اما متاسفانه در سالهای اخیر و به دالیل
مختلف؛ هنر هفتم نتوانســته اســت به خوبی انتقال دهنده ارزشها و فرهنگ
آرمانی این مرز و بوم خصوصا در بخش سینمای کودک باشد؛ تهیه کنندگان
آثار کودک در کشــاکش درآمد و جذابیت فــروش ،جذابیت برای کودک یا
جذابیت برای سرپرســت کودک و نیز مســئولیت در برابــر جامعه و آینده و
شناخت نیازها ،انتخابهای آسانی درپیش ندارند.
دوران نوجوانی را دوران تنش و طوفان زندگی تعریف كرده اند .دورانی كه
نوجوان در بحران هویت دســت و پا می زند .این تضادها هم به تشــدید این
تنشــها كمك می كند و نوجوان در “آنچه كه هست”“ ،آنچه كه باید باشد”
و “آنچه كه می خواهد باشــد” سرگردان می ماند .در اثر تشدید این بحرانها،
نوجــوان عواطف متزلزل پیدا می كند ،رضایت الزمه برای یك زندگی موفق
را از دســت می دهد ،اصالت و هویت خود را به فراموشــی می سپرد و معیار
ثابت اخالقی را از دست می دهد.
فیلمهــای غیر اخالقی نــه تنها یك معضل اجتماعــی بلكه یك معضل
فرهنگی است ،با القاء بار ضد ارزشی خود  ،جامعه را به سمت مخالف رشد و
اصالح ســوق می دهد .پخش و انتشار اینگونه فیلمها خیانتی در حق كودك
و در طیفی وسیع تر برای جامعه محسوب می شود.
فیلــم بچگیتو فراموش نکن که امروزه در ســینماهای کشــور در ژانر
بــه اصطالح کمدی به روی پرده رفته اســت؛ بازتاب همین عدم هماهنگی
پیامهایی اســت كه فیلمهای مبتذل و جامعه با هم دارند و به نوجوان تلقین
می شود.
اگر چه داســتان فیلم حکایت کمدی گونه به دلبستگی یک دختر و پسر
خردسال می باشد؛ که در اثر مصرف یک بستنی جادویی؛ عاشق هم می شوند
و در پی این عالقه؛ پسر بچه داستان به خواستگاری دختر  6ساله می رود؛
اما مطرح کردن آن در یک فیلم برای مخاطبینی با رده های ســنی کودک و
نوجوان بدون آگاهی از روان شناسی کودک و نوجوان و در سینمایی از جنس
تماشاچی ایرانی ،فهیم و دارای ارزشهای اخالقی و با قصه ای اینچنین بدون
مایه یک بی تدبیری ســت که می تواند بیش از پیش سینمای ایران را دچار
یک بی هویتی فرهنگی گرداند و زنگ خطری برای آســیبهای اجتماعی که
در ادامه بحث خواهد شد؛ داشته باشد.
در روابط بین فردی ،دنیای ذهنی کودک با دنیای ذهنی بزرگسال متفاوت
است .کودک کودک است .کودک ماهیتی کام ً
ال متفاوت از بزرگساالن دارد،
بــه عبارت دیگر کودک یک بزرگســال خالی و کوچک نیســت .اگر کودک
را بزرگســالی کوچک بدانیم ،همیشــه میخواهیم او را پر کنیم در حالی که
کودک ماهیت خودش را دارد .وقتی کودک ماهیت خودش را دارد ،قاعدت ًا این
بزرگسال است که به سمت کودک میرود و کودک هم مقتضیات و نیازهای
خاص خــود را دارد کــه آن را نیازهای تحولی و مربوط به رشــد میدانیم.
نیازهای تحولی نیازهایی اســت که برای شکل گرفتن شاکلهی کودک برای
رسیدن به جوانی الزم است .نیازهای تحولی در همهی کودکان هم هست .ما
وقتــی کودک را در معرض محرکهایی میگذاریم که این محرک برای این
سن نیست ،نیازهای جدیدی را ایجاد میکند که متناسب با صالحیت زیستی
بچهها هم نیســت .مث ً
ال صحنهی پورنو ( )Pornoرا نگاه میکند در حالی
که میل شــهوانی ندارد ،این تصویرسازیها موجب رسش زودتر غدد جنسی
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سال بیست و یکم

شماره 5665

زنگ خطر هویت زودرس در کودکان و نوجوانان
(با نقد فیلم بچگیتو فراموش نکن)

حسن رهگذر

میشود و بلوغ زودرس را ایجاد میکند.
بدون شــک دو گروه مخاطبــان اصلی این فیلم کــودکان و نوجوانان
می باشــند؛ که به تفصیل به آسیبهای این فیلم بر روی این دو گروه مخاطب
می پردازیم.
آسیبهای فیلم بچگیتو فراموش نکن در سنین  5-4سال
- 1کودکان در سن  4یا  5ســالگی وارد مرحله هویت جنسی میشوند.،
آنها در این ســنین در حال آزمایش هویت جنسی خود هستند و والدین آنها
باید مراقب بازیهای آنها و تقلید پذیری آنها باشند.
- 2کودکان در این سن؛ در مرحله پیش عملیاتی ( )6-2هستند؛ یعنی یک
مرحله خودمحوری و یا به بیان ســاده تــر؛ آنچه را که خود می بینند؛ قبول
دارند و می پذیرند و قدرت تفکیک خیال و واقعیت را ندارند و باورپذیری قصه
برای کودکان امری بدیهی خواهد بود .و در حافظه انها نقش خواهد بســت.
شدت تأثیر فیلمها بر كودكان از آن جهت است كه برای كودك ،فیلم چیزی
جز واقعیت نیست .به عبارتی كودك برای فیلمها جنبه تصوری و خیالی قایل
نیســت .از نظــر او آنچه كه می بیند جزئی از زندگی واقعی اســت .خصوص ًا
هنگامی كه محتوای فیلم برای كودك جذاب و دارای كشــش باشد؛ بنابراین
آثار کودک در صورت جذابیت در ناخودآگاه کودک حکاکی میشود و در آینده
حس مطلوبی از خواندن و شنیدن دوباره آنها خواهد داشت.
آسیبهای فیلم بچگیتو فراموش نکن در سنین باالتر رشدی
با توجه به اینکه این ســنین نقطه شــروع هویت یابی است ،باید مراقب
الگوهای ذهنی آنها باشیم.
 - 1طبق تحقیقات ،تأثیر پذیری كودكان هشــت تا یازده ســال بســیار
شــدید اســت .كودك به فیلم دل می بندد ،فعاالنه در ماجراهای آن شركت

*

می كند ،دنباله وقایع را با ذهن خالق خود حدس می زند و با قهرمانان فیلم-
خصوص ًا شخصیت های محبوبش  -منطبق می شود .در این سنین قهرمانان
فیلم از نظر كودك قوی ترین انســان ها هســتند .كودك نســبت به بدی و
خوبی فیلمنامه یا آنچــه كه می خواهد در ذهن او القا كند آگاهی ندارد .تنها
ماجراهای فیلم را واقعی می پندارد و آنچه را می بیند چیزی جز واقعیت نمی
داند .آنچه مهم است اتفاقات و آدم هاست :این كه هنرپیشه چه كار می كند و
در برخورد با ماجراها چه واكنش هایی از خود بروز می دهد.
كــم كم با ورود به دنیای نوجوانی و بلوغ ،چیزی كه در درجه اول اهمیت
قرار می گیرد خصوصیات آدم هاســت .رفتار ،حركات ،شیوه لباس پوشیدن،
آرایش مو و  ...هنرپیشه آنقدر مهم می شود كه نوجوان سعی می كند از نظر
ظاهــری خود را با او هماهنگ كند ،و برای او اهمیتی ندارد كه رفتار و كردار
هنرپیشه محبوبش مغایر با ارزش ها و فرهنگ خاص جامعه باشد .این مسئله
در حد افراطی خود ،به پرستش هنرپیشگان منجر می شود.
 - 2در این ســنین؛ چون به مرحله تفکر انتزاعی نرسیدهاند ،ممکن است
کارهایی را انجام دهند که با عقل ســلیم در تضاد است .مث ً
ال بعد از تماشای
پرش فردی از صخــره آن را تکرار کنند؛ یا بعد از دیدن فیلم مذکور(بچگیتو
فراموش نکن) و با دیدن هر دختر خردســالی به سمت وی کشش پیدا کرده
و یــا حتی از والدین تقاضای دوســتی با وی نمایند .همانطور که تماشــای
فیلمهای خشن میتواند الگوی ذهنی کودکان را بر اساس پرخاشگری شکل
دهد .اما از طرفی ارزشها و فرهنگ جامعه با خواسته های آنها همسو نیست؛
بنابراین نوجوان در اثر این تفاوتها ،احســاس ناكامی كرده ،بین خواسته های
خود و آنچه جامعه و سیســتم ارزشــی حاكم بر آن از او می خواهد تعارض
می بینــد و همین احســاس ناكامی و تعارض عاملی برای نزدیك شــدن به

اضطــراب و بیماری روانی خواهد بود .گاهی این تضادها از حد تفاوت و تضاد
درون و بیــرون فراتر مــی رود .به این معنی كه وجدان اخالقی كه بیشــتر
تحت تأثیر سیســتم ارزشی حاكم بر محیط است چیزی می طلبد و هنرپیشه
به عنوان الگوی رفتاری كــه در اینگونه فیلمها معمو ًال برخالف فطرت پاك
و خداجوی انســان حركت می كند ،رفتــاری متفاوت را طلب می كند .در اثر
همین تعارض ها پیوند فرد با زندگی واقعی بریده می شــود .نه می تواند آنچه
كه خودش می خواهد باشــد و نه آنچه جامعــه از او انتظار دارد .در نتیجه نه
شخصیت قابل قبولی برای خود دارد و نه برای جامعه.
 - 3تماشــای برنامههایی که با مقتضیات ســن کودک؛ هماهنگ نباشد؛
موجب بلوغ زودرس کودکان میشود ،به طور معمول تغییرات مربوط به بلوغ
باید در اوایل و اواسط نوجوانی یعنی در فواصل بین  11تا  16سالگی رخ دهد.
گاهی تغییرات جســمانی و فیزیکی مربوط به بلــوغ در زمانی پیش از انتظار
روی مــی دهند که به آن بلوغ زودرس می گوینــد .عواملی از جمله وراثت،
تغذیه و ورزش ،ســامت بدن ،تجربیات خانوادگــی و محیط بر زمان بندی
بلــوغ تاثیر می گذارند .این عوامل مــی توانند زمان بلوغ کودکان را به تاخیر
انداخته یا موجب بلوغ زودرس شــوند .در این میان استفاده از اینترنت توسط
کودکان یا تماشــای برخی فیلم های خاص (نامرتبط با سن کودک) بر برخی
از این عوامل تاثیرگذار اســت؛ بلوغ جسمانی در غیاب بلوغ شناختی هنگامی
که کودک زودتر از زمان طبیعی به بلوغ می رســد ،گرچه از لحاظ جســمانی
تغییرات مربوط به بلوغ (افزایش ســریع قد و وزن ،رســش جنســی و  )...را
مشاهده می کنیم اما او هنوز از لحاظ ذهنی و شناختی به بلوغ نرسیده و این
ممکن است خطرات بسیاری را برای کودک در پی داشته باشد .درست است
که جســم کودک به جسم یک فرد بزرگســال نزدیک شده ولی او از لحاظ
ذهنی و شــناختی هنوز قدرت تشخیص یک فردی که به بلوغ عقلی رسیده
را دارا نیســت و به راحتی فریب می خورد .کودکان با بلوغ زودرس ،از لحاظ
جســمانی با همساالن خود هماهنگی ندارند .به همین جهت اغلب مضطرب
هســتند و اعتماد به نفس ندارند .این تفاوت جســمانی می تواند در مدرسه و
اجتماع مشکالتی را برای آن ها فراهم آورد .این گونه کودکان گاهی به دلیل
تفاوت های جسمانی از طرف دوســتان طرد شده ،به تنهایی و گوشه گیری
محکوم می شــوند .این تغییرات جســمانی بر خلق و خو و تعامل کودکان با
والدین تاثیرگذار اســت و معموال با افزایش اختالفات بین والدین و کودکان
همراه اســت .از نظر علمی ثابت شده یکی از عوامل تحریک و ترشح غدد و
هورمون های جنسی“ ،نگاه” است .با اینکه کودک هنوز به بلوغ نرسیده است
اما با نگاه کردن به اینگونه تصاویر و فیلم ها تصویر ســازی هایی در ذهن او
ایجاد می شود .و هر بار به یادآوری این تصاویر موجب فعالیت بیشتر و سریع تر
غدد جنسی می شود .تحریک و ترشح سریع تر غدد جنسی ،رسش زودهنگام
غدد جنسی را به دنبال دارد و موجب بلوغ زودرس می شود.
نتیجه گیری:
امیدواریم همانطور که تا کنون شــعار همیشگی پیشگیر ی بهتر از درمان
است سرلوحه برنامه های فرهنگی تمام دلسوزان حوزه فرهنگ بوده ،این بار
نیز سیاستگذاران حوزه فرهنگی و خصوصا سینما؛ با بهره گیری از متخصصان
علمی و کارشناســان تعلیم و تربیت و روانشناسان و جامعه شناسان مجرب؛
فیلم های فاخر؛ و در ضمن ســرگرم کننــده برای کودکان و نوجوان تدوین
نماینــد و از طرفی ،والدین گرامی با آگاهی از حربه های فرهنگی دشــمن و
با کســب دانش از نیازهای کودکان خود؛ به صورتی مناســب و کنترل شده
مواظــب خطرات احتمالی اســتفاده از فن اوریهای مدرن باشــند و در زمینه
سینمای کودک؛ حداقل خودشان یک بار به تماشای آگاهانه فیلم اقدام ورزند
و آموزش به کودکان را سرلوحه امور تربیتی خود قرار دهند.
به امید داشتن جامعه ای سالم با کودکانی شاد و سالم.
* دکترای علوم تربیتی

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
برابــر رأی شــماره  139460311001033445مــورخ  94/10/3هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی علمدار راهپیمــا فرزند ناصر به
شــماره شناسنامه  1741صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  125/50مترمربع پالک  47فرعی از  1667اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  1فرعی از  1667اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از
مالک رسمی حسنعلی حکمت 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 اول94/10/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/6 :
/25946م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

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  139460311001020721مورخ  94/7/28هیأت سوم
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 1تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی گلنــاز زارع مویدی فرزند
سلبعلی به شماره شناسنامه  4صادره از بیضا در ششدانگ یکباب
خانه به مســاحت  214/15مترمربع پالک  7497فرعی از  2083اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  2083اصلی واقع در بخش  4شــیراز
خریداری از مالک رســمی علیرضا دهقانی محرز گردیده است .لذا
بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت 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 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 اول94/10/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/6 :
/25945م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

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  139460311001030570مــورخ  94/9/17هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی فاطمه خلیلی فرزند اسمعیل به
شماره شناســنامه  312صادره از المرد در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  252/89مترمربع پالک  7496فرعی از  2083اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  2083اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری
از مالک رســمی علیرضا دهقانی 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 اول94/10/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/6 :
/25944م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

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  139460311001033434مورخ  94/10/3هیأت اول 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 زهرا دشتکیپور فرزند باقر به شماره شناسنامه 671
صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  147/13مترمربع
پالک  7493فرعی از  2083اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 2083
اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی سلیمان دهقانی
محرز گردیده اســت .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 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 ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/10/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/6 :
/25943م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

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  139460311001023410مــورخ  94/8/28هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محمدنبی امیری ســنگری فرزند
امیر به شماره شناســنامه  1139صادره از سپیدان در ششدانگ یکباب
خانه به مســاحت  265/42مترمربع پالک  11436فرعی از  2139اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  4114فرعی از  2139اصلی واقع در بخش 4
شیراز خریداری از مالک رســمی کوکبالملوک امامی 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 ،دادخواســت خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/10/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/6 :
/25951م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

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  139460311001023604مــورخ  94/9/1هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی رقیه برزوئی فرزند اســمعیل به
شماره شناســنامه  15634صادره از نیریز در ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  224/15مترمربع پالک  11438فرعی از  2139اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  4198فرعــی از  2139اصلی واقع در بخش 4
شیراز خریداری از مالک رسمی جمال امامی محرز گردیده است .لذا
بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه 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 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 اول94/10/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/6 :
/25950م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

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  139460311001033491مــورخ  94/10/3هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی علیاصغر مرادی فرزند گنجعلی
به شماره شناسنامه  4صادره از بوانات در ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  290/89مترمربع پالک  7495فرعی از  2083اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  2083اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از
مالک رسمی اماناله مرادی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود 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 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 اول94/10/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/6 :
/25949م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

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
برابــر رأی شــماره  139460311001034852مــورخ  94/10/10هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی مژگان پیــشرو فرزند صدراله
به شــماره شناسنامه  1590صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  110/52مترمربع پالک  1337فرعی از  2144اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  2144اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک
رسمی عبدالرحیم کشــتکاران 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 اول94/10/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/6 :
/25947م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

آگهی ابالغ اجراییه
به موجب اجراییه شماره  940287مورخ  94/10/5صادره از شعبه دوم شورای حل اختالف فسا که قطعیت یافته است زهراسادات طباطبائی فرزند
سید جواد به پرداخت مبلغ چهارصد هزار تومان بابت اصل خواسته و پرداخت  15000تومان هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه
و هزینه نشر آگهی در حق محکوم له جواد دهقان محکوم گردیده است بدینوسیله به نامبرده ابالغ میشود ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی
نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نماید در غیر اینصورت در جهت اجرای حکم مزبور وفق مقررات اقدام خواهد شد.
/888م الف
شورای حل اختالف شعبه دوم فسا

آگهی ابالغ اجراییه
به موجب اجراییه شماره  94/457مورخ  94/10/5صادره از شعبه دوم شورای حل اختالف فسا که طبق دادنامه شماره  94/458قطعیت یافته است
حســین زینلزاده فرزند حبیباله به پرداخت دو میلیون و چهارصد هزار تومان بابت اصل خواســته و خســارت تأخیر تأدیه و حقالوکاله و هزینه
دادرســی در حق محکوم له جواد دهقان محکوم گردیده است بدینوسیله به نامبرده ابالغ میشود ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی نسبت
به اجرای مفاد اجراییه اقدام نماید در غیر اینصورت در جهت اجرای حکم مزبور وفق مقررات اقدام خواهد شد.
/887م الف
شورای حل اختالف شعبه دوم فسا

