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ســینمای ملی و بومی ایران دههها اســت
از یک نــوع بیمــاری و ضعف مفــرط پنهان
و آشــکار ســاختاری رنــج میبرد بــه طوری
که همه دســتاندرکاران آن اعــم از مدیران،
سیاســتگذاران ،فیلمســازان و کارگردانان و
تهیهکنندگان و  ...به آن اذعان داشــته و دارند.
این ضعف اساســی ســینمای ایران عدم وجود
فیلمنامههای با کیفیت و مناســب برای فیلمســازی اســت .این ضعف و
کمبود ناشــی از علل و عوامل متعددی است که ترکیب آنها با هم باعث
عقب ماندگی و ضعف تکنیکی نخســتین عنصر مورد نیاز جهت فیلمسازی
یعنی فیلمنامه را در ساختار سینمای ملی ما را رقم زده است.
وجود خــط قرمزهای موضوعی و مضمونی یکــی از این عوامل مهم
اســت چرا که ذهــن فیلمنامهنویس را فقط محدود بــه برخی از موضوع
و مضمونها خواهــد کرد .نبودن ایدههای بکر جهت طراحی و نوشــتن
فیلمنامه از دیگر عوامل مهم و زمینهســاز این ضعف اســت ،عدم تالش
فیلمنامهنویســان جهت خلق ایدهها و برداشــتها از موضوع های متنوع
موجود و پتانســیلهای فرهنگی و جغرافیایی ،اجتماعی و سیاسی موجب
شــده است که اغلب فیلمها بر اســاس فیلمنامههایی کم و بیش شبیه به
هم به لحاظ موضوعی و مضمونی ساخته شوند از سوی دیگر کپیبرداری
و حاضریخوری فیلمنامهنویســان ســینمای ایــران از روی فیلمنامهها
و آثار ســینمایی داخلــی و خارجی یکی از رویکردهای آســان و انتخابی
فیلمنامهنویســان و فیلمسازان سینمای ایران جهت فیلمسازی است .عدم
توان علمی و ذهنی و کمبود اطالعات مورد نیاز ایدهپردازی و قصهنویسی
و سواد اجتماعی و تاریخی و جامعهشناختی از دیگر عوامل ضعف فیلمنامه
و عدم وجود فیلمنامه خوب و با کیفیت در سینمای ایران به شمار میرود.
بیماری مزمنی که با وجود آگاهی اغلب دســتاندرکاران این سینما کمتر
کســی در عمل به فکر آسیبشناســی و درمان آن اســت به همین دلیل
ســالیانه در سینمای ایران و ویترین این ســینما یعنی جشنواره فیلم فجر
مخاطبان عام و خاص شــاهد نمایش فیلمها و آثاری هســتند که ضعف
آشــکار و اصلی آنها ضعف فیلمنامه اســت اما اصو ًال بــا وجود این همه
پیشزمینههای مورد نیاز چون کالسهای آموزش فیلمنامهنویسی و وجود
این همه اساتید کوچک و بزرگ در زمینه فیلمسازی و فیلمنامهنویسی باز
هم میبینیم این معضل مشکل و ضعف اساسی سینمای ما یعنی کمبود و
عدم وجود فیلمنامه با کیفیت و مناسب همیشه پررنگ بوده است و همین
موضوع مهم و اساسی با تغییر نسلهای فیلمسازان بازتولید و بازتولید شده
و همچنان ســال به سال سدی اســت جلو ارتقاء کیفی و پویایی سینمای
ملی که ارتفاعش اضافه میشود.
یک فیلم و نمایش و یا یک ســریال تلویزیونی با کیفیت و قابل پسند
مخاطب عام و خاص باید یک فیلمنامه و نمایشــنامه خوب داشــته باشد
بیتردید یکی از مهمترین و اساســیترین عوامل و بنیان ســینما و فیلم،
فیلمنامه است دیدگاه صحیح و توجه به رکن اساسی فیلمنامهنویسی برای
هر فیلمساز و کارگردان از اصول واجب فیلمسازی است.
در ســالهای اخیر سینمای جهان در سطح کالن به ویژه سینمای ملی
خودمان با توجه با اصلی که گفته شد به شدت دچار کمبود فیلمنامه قوی
و کام ً
ال پرداخته شــده که از حد یک ایده فراتر رفته باشــد روبهرو است و
کمبود موضوعهای ناب و بکر دســت مالی شده برای پردازش و پرداخت،
تکرار بودن بسیاری از موضوعها و مضمونها و ساختار قصهها و سطحی
و نازل بودن روایتها اســت که تعداد بســیاری از فیلمها و ســریالهای
تلویزیونی بیرمق و به صورت خطی و سفارشی به بازار بیحساب و کتاب
رسانههای تصویری و تلویزیون و سینما روانه میشود.
به عقیده بســیاری از صاحبنظران و دلســوزان سینمای ملی ،سینمای
ما نیز از این نظر مســتثنی نیســت و حجم زیــاد فیلمنامههای کمرمق و
قصههای طراحی شــده صرف بر اساس مشکالت و مسایل روز آن هم در
سطح بازگو کردن الکن موضوع ،دستمایه قرار دادن موضوعهای تکراری
نخنما و دســت چندمی عامهپســند و عدم سختگیری و مدیریت صحیح
در تصویب و بررســی کارشناســانه فیلمنامهها و نیز ورود اشــخاص غیر
متخصص به این عرصه مهم بدون داشــتن اندوختههای علمی و آموزشی
و نداشتن دیدگاه و پشــتوانههای هنری و سینمایی هر سال به مشکالت
سینمای ما میافزاید.
فیلمنامهنویســان ســینمایی و تلویزیونی ما به جای اینکه گوشــهها و
خصوصیــات فرهنگ ملی و بومی و تاریخی خودمان را با برداشــتهای
به روز دســتمایه کار قرار دهند و به منظور باال بردن نکات کیفی و مثبت
آن تالش کنند با رویکرد به نازلترین داســتانهای غیربومی و دستمایه
قــرار دادن ســطحی موضوعهایی که با فرهنگ ملــی مغایرت دارد با به
پایین کشاندن سطح شعور و سابقه سینمایی و تصویری مخاطبان یکی از
مقصران و متهمان اصلی این بحران هستند.
اغلب کارشناســان سینمایی ،فیلمنامه را به تنهایی اثری خام میدانند و
بر این عقیدهاند که فیلمنامه تا زمانی که تبدیل به تصویر نشــده است به
صورت مســتقل نمیتوان آن را ارزشگذاری کرد و ارزش هنری چندانی
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فیلمنامه ،آسیبشناسی ،ساختار و آموزش

ندارد اما باید ذکر کرد در تاریخ سینما فیلمنامهنویسان و فیلمسازانی بوده و
هستند که اثرشان مستق ً
ال بدون اینکه اجرای تصویری شود ،فیلمنامههای
درخشان و ارزشمندی ارایه کردهاند.
انگیــزه و هدف از طراحی و نوشــتن فیلمنامه در واقع تدوین برنامهای
است که کارگردان را در به تصویر کشیدن داستان و قصه فیلم راهنمایی و
کمک کند .فیلمنامهنویسی هنری است که اینگونه میتوان آن را معنا کرد
«شناخت و درک کامل زبان سینما و اجرای متشکله آن و تأثیر و نقش هر
یک از این اجزا در فرآیند تهیه و تولید فیلم و نیز به وجود آوردن شــرایط
الزم برای اســتفاده از امکانات و عناصر به طور صحیح» فیلمنامهنویسی
میتواند اثرش را مبنی بر پایه و اســاس محکمــی ارایه کند که از علم و
دانش کافی درباره ســینما بهره برده باشــد و هر قدر که میزان اندیشه و
دیدگاه ســینمایی و اجتماعی و جامعهشناسی کاملتری داشته باشد نتیجه
کار و اثرش با کیفیتتر و با ارزشتر است.
بنابراین اصل هر فرد با اندیشه و دیدگاه سینمایی قبل از اینکه بخواهد
فیلمنامه بنویســد حتم ًا باید دانش ســینماییاش را ارتقاء بخشد و به آن
وسعت دهد برای رسیدن به این اصل مهم نخست آموزش در کالسهای
فیلمنامهنویسی معتبر و شــرکت در کارگاههای نوشتن فیلمنامهنویسی و
یادگیــری راه و روش صحیح فیلمنامه نوشــتن الزامی اســت .دوم اینکه
بــا مطالعه و خواندن فیلمنامههای شــاخص تاریخ ســینما و نیز دیدن و
مطالعه و کالبدشــکافی ساختار فیلمهای شایسته و درخشان سینما حافظه
تصویریاش را باال ببرد و با کســب این پیشنیازها و نیز عالقه و عشق و
پشتکار بسیار میتوان امیدوار بود که با تالش و ممارست و تدام آن نتیجه
کار و خروجی آن فیلمنامههای با کیفیتی باشد .نخستین گام برای خلق و
نوشــتن یک فیلمنامه ،انتخاب و داشتن ایدهای قابل طرح و مناسب است.
بزرگی و پیچیدگی و کوچکی موضوع و ایده مهم نیســت بلکه قابل بحث
و ناب بودن آن مهم است.
فیلمنامهنویس همیشه باید نگاهی هوشمندانه و دقیق به محیط زیست
و اطراف خود و به مســایل اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی داشته
باشــد و در صورت مشــاهده ایده و موضوعی ناب آن را یادداشت کند تا
در اثر گذشــت زمان و تغییر شــرایط ،چگونگی آن ایده فراموش نشــود.
اغلب فیلمنامهنویســانی که صاحب اندیشــه و اندوخته سینمایی و علمی
در زمینههای مختلف نیســتند موضوع و ایدههای اولیه خود را از دیگر آثار
سینمایی میگیرند (میدزدند) این نوع بهرهگیری از آثار دیگران که روشی
غیراخالقی و غیرحرفهای است جز اتالف انرژی و از بین بردن زمانهای
مفیــد و ارایه فیلمنامهای ضعیف و ســطحی ثمر دیگــری ندارد حال اگر
فیلمنامهنویس صاحب تفکر و اندوختههای علمی و سینمایی باشد قصه و
داستان و ایدههای خودش را به فیلمنامه تبدیل میکند.
نتیجه و خروجی یک فیلمنامه ضعیف با ایدهای تکراری فیلمی اســت
تکــراری که مخاطب رغبت دیدن آن را ندارد و یا اگر نادانســته و ناآگاه

سعید بناکار

مجبور به دیدن آن شــود برایش جز کســالت و رخوت چیزی به ارمغان
نخواهد آورد.
اما یک فیلمنامه با ایدهای ناب و نو زمینه یک موقعیت و موفقیت مادی،
معنوی ،هنری را برای نویســندهاش فراهم خواهد کرد .دومین گام که در
واقع یکی از اساسیترین و مشکلترین مرحله تالش فیلمنامهنویس برای
طراحی ساختار یک فیلمنامه با کیفیت میباشد طراحی و خلق شخصیتها
اســت .به عقیده اغلب کارشناســان این فن ترسیم و خلق شخصیتها در
فیلمنامه و ســینما به دالیل زیاد یکی از حساسترین مراحل تهیه و تولید
یک فیلمنامه اســت .شخصیتهای فیلمنامه باید در کمترین زمان ساخته،
پرداخته و نمایشی شــوند و خصوصیات شخصیتی به نوعی فشرده گردند
و به مهمترین ابعاد هر شــخصیت اشــاره کــرد و از بعدهای غیرضروری
چشمپوشــی کرد اما باید در نظر داشــت که این اصل باعث نمیشود که
شــخصیتهای خلق شده سطحی و تک بعدی باشــند الگو و رفتارهای
بیرونــی و غیر گفتگویی و کالمی که فیلمنامهنویس برای نشــان دادن و
نقل خصوصیات اصلی شــخصیتها انتخاب میکند باید شفاف و دقیق و
با ظرافت باشد.
تصاویر فیلم ،جهان بیرونی را ترسیم و نشان میدهد اما شخصیتپردازی
فیلمنامه از تشریح احساسات و افکار ذهنی و دنیای درونی شکل میگیرد
به این معنی که فیلمنامهنویس از طریق روش و راهها و ابزارهایی که میسر
اســت باید تالش کند تا مضمونی ذهنی و درونی را در چارچوبی و کادری
تصویری دیداری و نمایش خارجی و بیرونی تبدیل کند.
بنابرایــن کار و وظیفه فیلمنامهنویس خلق شــخصیتهای چند بعدی
در مدت زمان بســیار کوتاه نمایش فیلم اســت آن هم از طریق و نمایش
رفتارهای بیرونی که احساســات و افــکار ذهنی را به مخاطب انتقال دهد
بیتردید چنین کاری به سادگی امکان ندارد زیرا که میبینیم بیشتر آثاری
که از لحاظ کیفی نازل و سطحی میباشد آثاری هستند که شخصیتهایی
سطحی و تک بعدی دارند پویایی و تحرک در آنها دیده نمیشود و در واقع
در اندازه یک تیپ بوده و اصو ًال به شــخصیت نزدیک و تبدیل نشــدهاند.
عاملی که سبب خواهد شد شــخصیتهای یک فیلمنامه قوی و برجسته
باشــند درک و شــناخت عمیق فیلمنامهنویس نســبت به شخصیتهای
داستانش است و این شناخت هر اندازه عمیقتر باشد فیلمنامه از انسجام و
ارتباطات بیشــتری بهره خواهد برد به عنوان مثال؛ شخصیتها با توجه به
موقعیت اجتماعی و طبقاتی ،شــیوه زندگی و نوع لباس پوشیدن و شکل و
قیافه باید رفتارهایی داشــته باشند تا معرف شخصیت آنها باشد و به دلیل
اینکه نویســنده فیلمنامه زمان کمی دارد باید از تصاویری گویا برای بیان
خصوصیات درونی شــخصیت خود اســتفاده کند فیلمنامهنویس باید دایم
شــخصیتهایش را مورد کنکاش و ارزیابی قرار دهد و رفتارها و کنشها
و واکنشهای آنها را در طول داستان حتی در وقایعی که در فیلم تأثیری
چندان ندارند برای خودش روشن کند تا بتواند شخصیتها را هر چه بیشتر

به واقعیت نزدیکتر کند.
بایــد در نظر داشــت که هر یک از اجزای تشــکیل دهنــده فیلمنامه
حلقههایی به هم پیوســته هســتند و اگر یکی از این حلقهها نامنسجم و
سست باشد تمام اجزای دیگر را هم تحت تأثیر منفی قرار خواهد داد.
ســومین و پراهمیتترین مرحله خلق یک فیلمنامــه ،دیالوگگذاری
و نوشــتن گفتگوهای مابین شخصیتها اســت عاملی که میتواند یک
فیلمنامه را به اوج برســاند و یا در مقابل راه و هدف اصلی مضمون و پیام
فیلمنامه را به انحراف کشاند .نویسنده اگر شخصیتهای خلق شده خود را
بشناسد بیتردید زبان خاص و مناسبی برای آنها پیدا خواهد کرد ،بیانی که
منجر به معرفی این شخصیتها به طور کامل و صحیح به مخاطب باشد.
برای رســیدن به این هدف باید به چهار عامل در نوشــتن گفتگوها توجه
کرد و به آن اهمیت داد.
 - 1گفتگوها خط داســتانی را به درســتی به پیش ببرند - 2 .بعدهای
دیگری از شــخصیتها را که از طریق دیگر نمیتوان معرفی کرد نشــان
و معرفی کند - 3 .جزییات حوادث را شــرح دهد - 4 .حال و هوای فیلم
را تعیین کند .گفتگوها باید به اندازهای با مهارت نوشــته شوند که به طور
طبیعی و متناســب با موقعیت و شرایطی باشند که شخصیتها در آن قرار
دارند اما چون فیلم یک رســانه تصویری اســت گفتگوها در هر حال باید
بســیار کوتاه و خالصه باشند .نخستین گفتگوها قوت و ضعف فیلمنامه را
نشــان داده و تأثیرگذاری آن را مشخص میکند و در حقیقت نمونهای از
کل فیلم است.
اصو ًال از گنجاندن گفتگوهایی که پیام خاصی دارند باید خودداری کرد
متذکر میشود که یکی از آســیبهای جدی سینمای ما بیان و گنجاندن
آشــکار و واضح پندهای اخالقی و پیامهای اجتماعی از زبان شخصیتها
است.
با ســاخت و تولید فراوان اینگونه فیلمها و گنجاندن پیامهای سریع و
واضح اخالقی گل درشت مخاطبین هرگز پذیرای اینگونه نصایح و پندها
نخواهند شــد پیامها باید در البهال و الیههــای مختلف فیلم و با ظرافت
شــکل بگیرند تا مخاطب به اندازه درک و شعورش آن را بفهمد و کشف
کند .جای دادن پیامهای سنگین و گفتگوهای زیادی و غیرقابل هضم به
نیت رســیدن به هدفهای اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی فیلمنامه را دچار
شعارزدگی و مخاطب را کسل و از چنین فیلمهایی گریزان میکند.
مرحلــه پایانی شــکلگیری یک فیلمنامه به وجود آوردن کشــمکش
و چالشهای میان شــخصیتها اســت در حقیقــت چالشها و رویارویی
شــخصیتها و حوادث و گرهفکنیها و رویارویی شــخصیتها از ارکان
اصلی فیلمنامه به شــمار میرود .هر رویارویی به جا و موفق قبل از هر اثر
دیگر باید دو یا چند شــخصیت مقابل هــم و درگیر را چنان کنار هم قرار
دهد که کشــمکش منطقی را میان آنها به وجود آورد این موضوع بستگی
به اندازه خالقیت نویســنده فیلمنامه دارد زیرا که رویارویی یک موقعیت
خیالی است .هر قدر چالش و تنشها غافلگیرکننده و جذابتر و تازه و بکر
باشند مخاطب را بیشتر به خود جلب میکند در حقیقت زمان و نقاط عطف
و اوج و فراز و فرودها همگی بر پایه همین کشــمکشها شکل میگیرند.
هدفگذاری رویارویی شخصیتها نکته مهمی است که نباید آن را سبک
شــمرد و فراموش کرد .در غالب فیلمها شاهد صحنههای اضافه و زاید و
رویارویی بیموردی هستیم که بار معنایی ،محتوایی و پیامی به فیلم اضافه
نمیکنــد و فقط باعث افت و نزول کیفی فیلم و منحرف شــدن بیدلیل
حواس و دقت مخاطب از داستان و پیام اصلی فیلم میشود.
کشمکش و رویارویی عامل اصلی تنش و اثرگذاری در مخاطبین است.
فاصله زمانی میان کشــمکشها نباید آنقدر طوالنی شــود که مخاطب به
خواب رود و نه آنقدر نزدیک هم باشــند که دچار ســرگیجه و سردرگمی
شوند .کشمکشها و کنشها جای خود را نباید به گفتگوها دهند.
نویســنده باید با ظرافت و دقت حوادث را به شــکلی طراحی کند که
آنها چرخهای داســتان را به حرکت در آورند باید کشمکشها را به شکلی
طراحی و ســازماندهی کرد که ذهن مخاطب را به چالش بکشاند و جواب
ســؤالهای به وجود آمده در ذهنش که همان فرود و به نتیجه رساندن و
پایانبندی فیلم اســت را در ذهنش و همگام با پایان فیلم پیدا کند .نباید
همه اطالعات مربوط به داســتان فیلم و شخصیتها را ناگهانی در اختیار
مخاطب گذاشت .اگر به طور غیرحرفهای این کار انجام شود ممکن است
کل فیلمنامه دچار مخاطره شــود و یک ایده و موضوع بکر و مناسب را به
اثری ضعیف و بیخاصیت تبدیل کند به هر حال هر اندازه ترتیب و شکل
آرایش رویاروییها و حوادث ماهرانه باشــد و به موقع و زمان مناســب به
نتیجهگیری و حل شــدن برسند (همان گرهگشایی یا فراز در مقابل فرود)
شاهد اثری درخشان تر و جذابتر خواهیم بود .در نهایت این مقاله و تحلیل
آموزشی نگارنده متذکر و یادآور میشود که این نکات مهم و اجمالی تنها
بخش مهمی در مورد آموزش و هنر فیلمنامهنویسی و چالشهای کوچک
و بزرگ پیش روی یک نویسنده فیلمنامه است.
هنر و حرفه فیلمنامهنویســی به هیچ عنوان ســاده و تفریحی و تفننی
نیســت و تنها راه رسیدن به نتیجه مطلوب تمرین بسیار و مطالعه بسیار و
پشتکار زیاد است و تفکر حرفهای را میطلبد.

ثبتی و دادگستری
آگهی قرار تحریر ترکه
در خصوص درخواســت معصومه جعفری با وکالت
فاطمــه بیات فــارس و لیال خوش حــرف مظفر
به خواســته تقاضای تحریر ترکه بدین شــرح که
متقاضی اعالم نموده مرحوم محمدحسین عباسیان
فرزنــد ابراهیم به شــماره شناســنامه  1662در
تاریــخ  78/12/11به موجب گواهی فوت شــماره
0812482ف 14/در اقامتگاه دائمی خود شهرســتان
شــیراز فوت نموده و وی ورثه متوفی میباشد و
تقاضای تحریر ترکه متوفی را نموده است با توجه
به مراتب فوق و بررسی مجموع محتویات پرونده
و با احراز ذینفع بودن متقاضی و در اجرای مقررات
بند  3ماده  11قانون شــوراهای حل اختالف و مواد
 208 ،207و  210قانون امور حسبی قرار تحریر ترکه
متوفی صادر و حسام معصومی عضو اصلی شورا به
عنوان عضو مجری تعیین میگردد .مقرر است دفتر
وقت اجرای قرار به گونهای که فاصله بین انتشــار
آگهــی و روز اجرای قرار کمتر از یک ماه و بیشــتر
از سه ماه نباشــد تعیین و کلیه ورثه یا نمایندگان
قانونی آنها و بستانکاران و مدیونین به متوفی و هر
کس به طریقی حقی به ترکه دارد از طریق انتشار
آگهی در یکی از روزنامههای کثیراالنتشــار دعوت
گردند .ضمن ًا کلیه ورثه و اشخاص ذینفع که نشانی
آنها در پرونده منعکس میباشد از طریق اخطاریه
دعوت گردند.
ضمن ًا وقت رســیدگی مورخ  97/12/26ساعت 10
روز یکشــنبه ابالغ و به طرفین و وراث ابالغ گردید
که در شیراز -بلوار جانبازان روبروی شهرک صدا و
سیما مجتمع شماره یک شعبه  16برگزار میگردد.
 /21429م الف
شعبه  16شورای حل اختالف مجتمع شماره یک
شیراز

آگهی حصر وراثت
ولی جعفری دارای شناسنامه شــماره  83متولد 33/5/17
به شرح دادخواست از این شــورا درخواست گواهی حصر
وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه
ورزیــان نوبندگانی به شــماره شناســنامه  54در تاریخ
 97/3/1در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضی با مشــخصات فوقالذکر ولی جعفری به شماره
شناسنامه  83متولد  33صادره از فسا فرزند متوفیه
 -2مختار جعفری نوبندگانی به شماره شناسنامه  94صادره
از حوزه فسا فرزند متوفیه
 -3بهادر جعفری نوبندگانی به شماره شناسنامه  33صادره
از حوزه فسا فرزند متوفیه
 -4آمنه جعفری نوبندگانی به شماره شناسنامه  95صادره از
حوزه فسا فرزند متوفیه
 -5شــهدخت جعفری نوبندگانی به شماره شناسنامه 213
صادره از حوزه فسا فرزند متوفیه
 -6شمســی جعفری نوبندگانی به شــماره شناسنامه 119
صادره از حوزه فسا فرزند متوفیه
 -7حمزه جعفری نوبندگانی به شماره شناسنامه  9صادره از
حوزه فسا فرزند متوفیه
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای
یک نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی
اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفیه نزد آنها است ظرف
یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی به شورا تقدیم نمایند بدیهی
اســت پس از انقضاء مهلت وفق مقــررات اتخاذ تصمیم
خواهد شد.
 /21431م الف
رئیس شعبه  48مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو
شیراز
محمود ایمانی

آگهی حصر وراثت
شهره سرشــناس دارای شناسنامه شماره  780متولد شیراز به
شرح دادخواست از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان علیرضا سرشناس به
شماره شناســنامه  574در تاریخ  96/8/15در اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند
از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2زهره سرشــناس به شماره شناسنامه  327صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفی
 -3مینا سرشناس به شــماره شناسنامه  7894صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفی
 -4بهاره سرشناس به شماره شناسنامه  2282106415صادره از
حوزه شیراز فرزند متوفی
 -5حمیدرضا سرشناس به شماره شناسنامه  16896صادره از
حوزه شیراز فرزند متوفی
 -6محمدمهدی سرشــناس به شماره شناسنامه 2280259801
صادره از حوزه شیراز فرزند متوفی
 -7حاجیه شهبازی اردکانی به شماره شناسنامه  5273صادره از
حوزه شیراز همسر متوفی
 -8آمنه سرشناس به شماره شناسنامه  45367صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفی
 -9غالمرضا امیری نسب به شــماره شناسنامه  752صادره از
حوزه شیراز فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضی
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.
 /21425م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز

آگهی فقدان سند مالکیت
جواد مروت با تســلیم دو برگ استشهادیه محلی مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به
موازی ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین تحت پالک  5325/24واقع در استهبان بخش 13
فارس که به نام نامبرده ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی  500825صادر و نامبرده تقاضای صدور سند
المثنی نموده اســت مراتب طبق ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود و هر کس نسبت
به ملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد تا ده روز پس از
انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم
نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت
سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /297م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان
احمد انتظار
آگهی حصر وراثت
فاطمه قربان پور دارای شناســنامه شماره  759متولد  56/7/1به شرح دادخواست به کالسه  710/97از
این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان شاهگل قاسمی به
شــماره شناســنامه  24در تاریخ  97/7/5در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت
آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر به شماره شناسنامه  759صادره از داراب فرزند
 -2روحاله قربان پور به شماره شناسنامه  2480034046صادره از حوزه داراب فرزند متوفیه
 -3صفر قربان پور به شماره شناسنامه  660صادره از حوزه داراب فرزند متوفیه
 -4عبدالمهدی قربان پور به شماره شناسنامه  9صادره از حوزه داراب فرزند متوفیه
 -5عصمت قربان پور به شماره شناسنامه  2491277115صادره از حوزه داراب فرزند متوفیه
 -6زهرا قربان پور به شماره شناسنامه  52صادره از حوزه داراب فرزند متوفیه
 -7نوازاله قربان پور به شماره شناسنامه  10صادره از حوزه داراب همسر متوفیه
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شخص یا
اشــخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفیه نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به
دادگاه تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /687م الف
شورای حل اختالف شعبه جنت شهر داراب

