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زمانــی که از ســاخت نخســتین فیلم بلند
سینمایی حرف میزنیم ،دقیق ًا در مورد چه چیز
و چه اثــری صحبت میکنیــم و فیلمی با چه
مشخصاتی مدنظر است؟ ساخت نخستین فیلم
بلند سینمایی مهمترین تالش و کار فیلمسازان
جوان و فیلم اولی است که در یک برهه زمانی
به این نتیجه رســیدهاند ،که برای ادامه حیات
حرفهای و تصویری خود برای ســاختن فیلم بلند سینمایی تالش کنند؛ به
همین دلیل باید هر چه توانایی فنی دارند به کار گیرند تا برای نخســتین
فیلمشــان اتفاقی خوب شــکل بگیرد که هم خودشان از نتیجه تالششان
خرســند شوند و هم کلیه عوامل تولید و دخیل در سرنوشت فیلم بتوانند به
کیفیت کارشــان ببالند و مهمتر از همه بتوانند نظر منتقدان و مخاطبان را
به فیلم خود جلب کنند .فیلمســازان تازه کار برای رسیدن به چنین منظور
و هدفــی باید اثر و فیلمی متفاوت بــا ایده و پیام و محتوایی قابل بحث و
غیرتکراری ارایه کنند .به همین لحاظ میبایست موضوع و مضمونهایی
را انتخــاب کنند که پرداختن به آن از ضرورتهــا و نیازهای فرهنگی و
اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جامعه باشند.
در غیر این صورت فیلم ســاختن بر اساس موضوع و مضمونهایی که
نتیجه و خروجی آن خنثی باشــد ،گذشته از اینکه سرمایهای که به سختی
برای ساختن یک فیلم اول تهیه شده را از بین خواهد برد بلکه یک فیلم
خنثی نمیتواند قدم محکم و استواری برای یک فیلمساز فیلم اولی باشد.
بــا بررســی محتوایی تولیدات ســینمایی ایران در یــک دهه اخیر به
این نتیجه میرســیم که اغلب فیلمســازان تازه کار به ســراغ سوژهها و
مضمونهایــی رفتهاند که غالب ًا از موضوعهایی بودهاند که پرداختن به آنها
نیاز جامعه امروزی ما بوده اســت و تاکنون سینماگری به آن نپرداخته و یا
اگر موضوعهایی هم که قب ً
ال به آنها پرداخته شده و فیلمهایی ارایه گردیده
یــا به دلیل عدم پژوهش و نیز عــدم واقعگرایی عقیم ماندهاند و به عمق
نرسیده و فقط در حد طرح یک مسأله باقی ماندهاند.
یکی از موضوعاتی که در ســینمای ایــران از زوایای مختلف و با نیات
متفاوت فیلمســازان به آن پرداختهاند موضوع قتــل و نزاعهای فردی و
خانوادگــی و اجتماعی بوده اســت که به دنبــال آن بحث قصاص مطرح
شــده است .موضوعی که طرح و اجرای آن در عالم واقع هم برای خانواده
مقتول و هم خانواده قاتل مسایل و دردسرهای حقوقی و قانونی از زوایای
مختلف به دنبال داشــته است و پیچیدگیهای حقوقی و قضایی و اجرایی
این قانون خود موجب سوءاستفادههای غیرانسانی و غیراخالقی متعددی را
هم بر طرفین و حتی قانونگذار خواهد داشت .به همین دالیل این موضوع
و مضمون همچنان در میان موضوعهای اجتماعی مهم و حســاس ،هنوز
هم بکر و نیز پرداختن به آن یکی از نیازهای اجتماعی جامعه ما اســت که
فیلمســازان جوان و حتی باتجربه میتوانند با پژوهشهای عینی و واقعی
بر روی پروندههای قضایی مربوطه بــه این موضوع قضایی از درون آنها
ســوژههای قابل پرداختی را به فیلمنامــه و حتی مجموعههای تلویزیونی
تبدیل کنند.
فیلم «جاندار» به کارگردانی و نویســندگی حســین امیری دوماری و
پدرام امیری بر اســاس موضوع و مضمون قصاص و مسایل و مشکالت
حاشــیهای آن ساخته شــده اســت .یعنی موضوع و انتخابی سخت برای
ساختن فیلم اولشان .موضوع و مضمونی که پرداختن به آن سهل و ممتنع
است.
این فیلم در ســی و هفتمین جشــنواره فیلم فجر به نمایش در آمد و
مورد اســتقبال مخاطبان عام و خاص قرار گرفت .در اختتامیه جشــنواره
ســی و پنجم وقتی نام فیلم «نسبت خونی» به عنوان بهترین فیلم کوتاه
اعالم شد ،ســازندگان جوانش برای طیف گستردهتری از مخاطبان سینما
به نام آشــنایی بدل شدند؛ دو فیلمسازی که همکاریشان را از هنرستانی
در کرمان آغاز کرده و با تحصیل در رشــته کارگردانی دانشــگاه ســوره
عالقهشــان را پی گرفته بودند و چند ســال بعد فیلمهــای کوتاه «قنات
شهر خاموش» و «سکوت کن» آنها در جشنوارههای مختلفی چون جشن
تصویر سال و جشــنواره فیلم کوتاه تهران درخشــیدند و نام حسین امیر
دوماری و پدرام امیری بیشتر بر سر زبانها افتاد.
این دو فیلمســاز جوان در مورد رویکرد و اهداف فیلمسازیشان چنین
گفتهاند« :شاید در فیلم دیدن تفاوت سلیقه داشته باشیم ،ولی در فیلمسازی
بعد از این همه ســال همکاری به خواستهها و سلیقه مشترکی رسیدهایم
ســینمای اجتماعی که بتواند با طیف گستردهای از مخاطبان ارتباط برقرار
کند برای ما جذاب است».
«جاندار» یک اهمیت ســینمایی هم دارد .این فیلم نخســتین حضور
جوانهــای دهه هفتادیها در جشــنواره فجر بوده اســت .دو کارگردان
«جاندار» متولد  73هســتند .رکوردی که قب ً
ال در اختیار ســعید روستایی
فیلمساز متولد  68بود و توسط دو کارگردان «جاندار» شکسته شده است.
حضور بازیگران و چهرههای شاخص سینمای ایران از نکات قابل توجه
این فیلم بوده اســت .بازیگرانی که علیرغم توانانیهایشــان در بازیگری
و ارایه نقشهایشــان بــه صورت بداههپردازی در مراحــل پیش تولید به
شــیوه فیلمسازان احترام گذاشته و به مدت یک ماه و نیم در پالتو تمرین
داشتهاند و سپس با آشنایی و درک نقشهایشان به ایفای نقش پرداختهاند.
بازیگرانی چون فاطمه معتمدآریا (مادر خانواده) ،حامد بهداد (پســر بزرگ
خانواده) ،باران کوثری (دختر خانواده) و مســعود کرامتی (پدر خانواده) که
نقشهای اصلی فیلم را به عهده داشتهاند به اضافه بازیگران کمتر شناخته
شده که همگی بازیهایی مطابق با نقشهایشان ارایه و به اجرا گذاشتهاند.
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«جاندار» کمیتی با کیفیت

الیههای زیرین وحشت در زندگی مردمان جامعه ما

معصومه دهقان پیشه

این فیلم بــا توجه به موضوع و مضمون ،با قصــهای که روایت کرده
نام و عنوانی مناســب با محتوای پیامهــای نهایی فیلم دارد .آن هم برای
فیلمی که در مورد جســم و جان و روح و روان آدمهاست .در جامعهای که
مناســبات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سیاســی آن بستری مناسب
دارد .برای رشــد و خودنمایی خشــونتها ،خودخواهیها ،بیاعتمادیها و
بیاعتباریها جامعهای سرشــار از انگیزه و بهانههای مختلف برای نشان
دادن خشــونتها ،همه آدمها میخواهند در خشــونت سهم داشته باشند.
همه آدمها انتفامگیرند و نه بخشــنده .و همه دوست دارند به نوعی با داد
و فریاد و غوغاســاالری خودی نشــان دهند و همه آدمهای جامعه به هر
بهانه و به هر بهایی حتی با به خطر انداختن جان و مال و آبروی آدمهای
دیگر میخواهند خودشــان را ثابت کنند که متأســفانه این خودبینیها و
خودخواهی آگاهانه و ناآگاهانه منجر به درگیریهای خونین و قتل میشود
و به دنبال آن مطرح شدن قصاص و سوءاستفادههای حاشیهای و احتمالی
آن.
«جاندار» از آن فیلمهایی اســت که در همان سکانس آغازینش خیلی
ســریع با مخاطبان ارتباط برقــرار میکند .آن هم به ایــن دلیل که این
ســکانس صحنهها و پالنهایی اکشــن و بزن بزن و خشن و گستردهای
دارد .یک درگیری گروهی که معمو ًال همه مردمان جامعه کم و بیش با آن
و عوامل و انگیزههایش آشــنا هستند و معمو ًال در جامعه امروزی ما جزیی
از ناهنجاریها و زشتیها و چهره زشت به شهرهای ما است.
قصه فیلم چنین روایتی دارد .با آغاز تیتراژ و در ادامه پالن و صحنههای
سکانس آغازین مخاطبان شاهد یک مراسم عقد و عروسی هستند که طی
آن شــخصیتها معرفی میشوند؛ که ناگهان از بیرون آن و فضای کوچه
درگیری و دعوایی به متن عروسی و جشن تزریق میشود و از میان همان
صحنه پالنهای آغازین و رد و بدل گفتگوها و رخ دادن اتفاقات پشت سر
هم تناقضات میان شخصیتها با هم آشکار و نهان میشود .این تناقضات
در نمایش تصاویر رقص شــرکتکنندگان در عروســی و شخصیتهای
درگیر در نزاع و کتککاری بیرون از خانه به خوبی آشــکار است .تناقضی
که علیرغم جذابیت درگیریها و رقصیدنها به نوعی طنز هم تبدیل شده
است .از سوی دیگر در الیههای زیرینش معرفی واقعی و درستی از فضا و
فرهنگ حاکم بر کل خانواده به دست میدهد.
تدوین موازی و مناســب این صحنهها و پالنهای اکشــن و دعوای
ناخواســته تزریق شده به جشــن عروسی در ســکانس آغازین و رفت و
برگشتهای متمادی مکانی (داخلی خانه و خارجی کوچه) که ریتمی سریع
و درســت با حال و حوای این صحنه پالنها ،نشان از یک رخداد و حادثه
شوم و نگرانکننده دارد .یعنی همان قتل ناخواسته در جریان یک دعوای
گروهی که مشخص نمیشــود مقتول چگونه و به دست چه کسی کشته
شده اســت؛ و چه کسی قتل را کتمان و چه کسی به گردن میگیرد و در
نهایت تحقیقات قضایی و پلیسی و موضوع قصاص و مسایل حاشیهای آن،
به هر حال از دل دعوای ســکانس آغازین فیلم قتلی خواسته و ناخواسته
بیرون میآید که نمونه فیلمهای بســیای را به یاد میآوریم که به موضوع
قصاص و رضایت خانواده مقتول میپردازند؛ اما فیلم «جاندار» با طراحی
درســت فیلمنامه و انتخاب و چیدمان حوادث به صورت درست و دقیق به
یک قصه با پرداختی متفاوت و جذاب با زاویه دیدی نو رسیده است.
ســاختار کلی و سکانس پالنهای «جاندار» طوری طراحی و چیدمان
شدهاند که در جریان هر پالن ســکانسها شخصیتی وارد قصه شده و با
رفتار و واکنــش و دیالوگهایش قصه را پیچیدهتر و هیجاندارتر میکند.

به همین دلیل مخاطبان با تدوین و چسباندن ذهنی خود و رخدادها به هم
ترغیب میشــوند و تا پایان قصه را پیگیری کنند و نگران شخصیتهای
قصه باشند.
در قصه «جاندار» همه وقایع و رخدادهای کوچک و بزرگ بر اســاس
حفــظ آبروی خانواده چیدمان شــدهاند و ارزش و معیار خانواده در جریان
قصــه تا پایان برای حفــظ آبرو به هر قیمتی حتی بــه قیمت ریاکاری و
پنهانکاری اســت .این نگاه و شیوه حفظ آبرو به هر قیمتی از همان آغاز
فیلــم ادامه مییابد و پالن به پالن تا ســکانسهای دادگاه ادامه مییابد.
تمام اعضای خانواده برای نجات جان پســر خانواده قصد دارند با تصمیم
اشــتباه باز هم دروغ بگویند اما برخالف آنها جمال پسر خانواده برای فرار
از زیر تیغ قانون در اقدامی غیرمنتظره قرار نیســت که به دروغ متوســل
شــود و خیلی سریع به این نتیجه میرسد که حقیقت را بگوید و میگوید.
بــه طوری که مخاطبان در روند این صحنه نیــز برخالف روند و رویکرد
رخدادها شوکه خواهند شد.
یکی از نقــاط قوت فیلم فرآیند تدریجی دادن اطالعات قصه و معرفی
شخصیتها به مخاطب در طول زمان فیلم است.
و نویســنده فیلمنامه برای معرفی شــخصیتهای این خانواده بســیار
حساب شده طراحی ردهاند و برای معرفی شخصیتها و گذشتهشان طوری
عمل کردهاند که اطالعات مربوط به آنها در طول فیلم پخش شــده است
و در صورت ضرورت معرفی آنها از طریق دیالوگ صورت گرفته تا همواره
در طول فیلــم موضوع و اطالعاتی برای غافلگیــر کردن مخاطب وجود
داشته باشــد .به عنوان مثال وقتی که در روند و موضوع درگیری خانواده
موضعگیری مادر (معتمدآریا) و برادر بزرگتر (حامد بهداد) با پدر (مســعود
کرامتی) و همینطور برادر کوچکتر (علی شــادمان) کام ً
ال متفاوت اســت،
اینجاست که مخاطب بر اساس یک دیالوگ تازه متوجه میشود که نسبت
خانــواده آن طور که فکر میکرده ،نیســت .به همین دلیل مخاطب وقتی
متوجه میشــود که مادر خانواده در واقع نامادری خانواده از پسرش دفاع
میکند و برادر کوچکتر از خواهر تنیاش ،قضاوتش نسبت به همه اعضای
خانــواده تغییر میکند .به طوری که هــر دو طرف کام ً
ال حق میدهد و با
آنها همدلی میکند و تازه متوجه میشــود که بحرانی که خانواده دچارش
شــده یک بحران پیچیده و جدی اســت که همین موضوع شوق را برای
دیدن ادامه فیلم بیشتر میکند.
در واقــع نامادری خانواده (معتمدآریا) از پســرش دفاع میکند و برادر
کوچکتــر از خواهر تنیاش؛ همین موضوع اســت که پیچیدگی بحران به
وجود آمده را تشدید کرده و مخطاب نمیتواند رخدادها و گروههای بعدی
قصه را حدس و گمان بزند .این مورد یکی از نکات سینمایی و پراهمیت در
«جاندار» است که در اغلب فیلمها و مجموعههای تلویزونی ایران معمو ًال
مشاهده نمیشود .در این فیلم همه شخصیتهای اصلی و فرعی در طول
قصه نسبت به رخدادها و وقایع قصه بیتفاوت نیستند و بر اساس قضاوت
و موقعیتشــان در قصه اقدام به واکنش میکننــد به همین دلیل منفعل
نبودن و تأثیرگذاری در روند شکلگیری و تکمیل قصه مخاطب این حس
را ندارد که آنها اضافی هســتند .به عنوان مثال شخصیتها کمرنگتری
چون برادر کوچکتر و اســما دختر خانواده (بــاران کوثری) نیز هر کدام با
واکنشهای شخصی خود برای اهداف مشخصی و خانوادگیشان واکنش
نشــان میدهند و تأثیرگذاری و نقششان در روند قصه و شکلگیری آن
همچون دیگر فیلمهای ایرانی صرف ًا محدود به ارایه دیالوگ نیســت و اگر
فرض ًا هر کدام از شــخصیتهای اصلی و کمرنگتــر و فرعی را از قصه
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حذف کنیم؛ ساختار کلی قصه به هم میریزد.
این موضوع نشــانگر این مهم اســت که فیلمنامهنویسان «جاندار»
شــخصیتهای فرعی و اصلی فیلم را با وســواس و پرداختی کامل طرح
و پرداخت و به اجرا گذاشتهاند.
هر چه قصه فیلم گسترش بیشــتری پیدا میکند سکانس به سکانس
تنشهای ناشی از بحران شدت میگیرد .به عنوان مثال در سکانس حمل
کــردن و بار زدن جهیزیههای اســما و ماجراهایی که در حیاط خانه و در
کوچه رخ میدهد؛ تنش میان نعیم پســر بزرگ خانــواده (حامد بهداد) و
شــوهر اسما بر سر بار زدن و یا نزدن وســایل باال میگیرد .به طوری که
نعیم مینیبوســش را جلو درب خانه میگذارد که مانع اسبابکشــی شود
و درگیــری و تنش میان اعضا خانواده را باال میبــرد .به دنبال آن حتی
مخاطب متوجه میشود که اسما نیز پیش از آنکه نعیم (حامد بهداد) را خبر
کرده باشــد ،همانطور که برادر کوچکتر شــوهر خواهرش را از کل بحران
بــه وجود آمده برای خانواده باخبر کرده اســت .گره اصلی و اوج تنش به
ســکانس از فیلمبرداری مربوط میشود که یاسر (جواد عزتی) که برادرش
در درگیری به قتل رســیده اســت به خانه بحرانزده آنها میآید ،آن هم
زمانی که پســر کوچکتر خانواده در زیرزمین خانه حبس شده تا از درگیری
با یاسر جلوگیری شود .از سویی برگهای که یاسر به عنوان وکیل زن برادر
مقتولش و قصاص او در دســت دارد .بحران و تنش در خانواده را باال برده
و کل افراد خانواده را در موضع ضعف قرار میدهد .از ســوی دیگر وقتی
اســما با شــوهرش میآید تنش به اوج خود میرسد .این باال بردن سطح
تنش نشان از درک درســت فیلمنامهنویسان و کارگردانان فیلم نسبت به
شخصیتهای فیلم و تنشهای ناشی از این بحران به وجود آمده در عالم
واقعیت دارد.
یاســر با وکالت از همســر برادرش بحث قصاص را مطرح مینماید و
حتی مبلغ خونبها را قبول ندارد و فقط یک شــرط برای گذشــت از خون
برادرش میگذارد و آن هم طالق گرفتن اسما از شوهرش که تازه ازدواج
کردهاند و ســپس به عقد او (یاســر) درآمدن اینجاســت که تازه مخاطب
متوجه میشــود که بحران اصلی و کشته شــدن یک نفر (برادر یاسر) به
گذشــتهای برمیگردد که زمانی یاســر قبلتر به خواستگاری اسما آمده و
برای ازدواج با او هر شرطی را پذیرفته اما اسما و خانوادهاش حاضر به این
وصلت نبودند .یعنــی انگیزه و کینه خام که هیچ منطق و درک صحیحی
پشتوانه آن نیست.
به معنایی عدم درک و فهم ناصحیح از یک رســم و رسوم فرهنگی و
خانوادگی و اجتماعی که نتیجه آن میتواند مثبت باشــد یا منفی .رسم و
رسومی در مورد امر خواستگاری ،عشق و عاشقی و دوست داشتن و ازدواج
و مسایل حاشیهای آن ،که در میان رسم و رسوم و فرهنگ عمومی غالب
طبقــات اجتماعی نگاهی خاص به آن وجود دارد .جواب منفی شــنیدن و
اثــرات منفی و مثبت ناشــی از این امر (خواســتگاری نافرجام) هیچوقت
بهانه درستی و مجوزی نیســت جهت درگیری و نزاع و قتل و اسیدپاشی
و تبعات آن.
به همین دالیل میتوان نتیجه گرفت که فیلمســازان جوان ما موضوع
و مضمون مناســبی را برای نخستین فیلمشــان انتخاب کردند .موضوع و
قصهای که پتانســیل یک نگاه غمخوارانــه و همهگیر را دارد .موضوع نه
چندان بکر که فیلمسازان بدون نگاه شتاب زده و سطحینگری و شعاری
مطرح و تعریف و بررســی کردهاند؛ و داستانی پرســشگر را به شیوهای
کالســیک روایت و به تصویر کشیدهاند .قصهای درباره حال حاضر جامعه
ایران ،که طبقه متوســط و ســطح پایین آن زندگیشان مبتال و سرشار از
اضطراب و هیجان کاذب و استرس و خشونت دسته جمعی است.
صحنه پالنهای نزاع و درگیری سکانس آغازین فیلم به خوبی پرداخت
و اجرا شــدهاند و بازیگران هیچ کدام در این صحنهها غلوآمیز و مصنوعی
بازی نکردهاند؛ به ویژه ســه بازیگری که همیشــه با بازیهای شــاخص
برونگرا شــناخته شــدهاند .یعنی معتمدآریا ،حامد بهداد و باران کوثری که
بازیهای مناسب با نقششان ارایه کردهاند و با توجه به اینکه فیلمسازان
اشراف کاملی بر شخصیتهای خلق شده خود داشتهاند ،بازیهای درستی
از این بازیگران با تجربه گرفتهاند.
فیلم «جاندار» به لحاظ طراحی فضاها و میزانســن و دکوپاژ و تدوین
کیفیتی نسبت ًا موفق داشته است و کارگردانان نهایت تالش خود را در این
راستا بیش از توان و تجربهشان به نتیجه رساندهاند .به طوری که فیلمشان
یک ســر و گردن از آثار برخی دیگر از فیلمســازان مدعی سینمای ایران
باالتر قــرار میگیرد .به عنوان مثال در یک ســوم آغازین فیلم که قصه
فضای به ظاهر خوش آب و رنگ دارد بازیگران در میزانســنی صمیمیتر
و نزدیکتــری ایفای نقش میکنند و هر چه بــه پایانبندی فیلم نزدیکتر
میشــویم شخصیتها (بازیگران) با توجه به فشــار وارده روحی و روانی
متن قصه از هم دور شده و به طور جداگانه از خود واکنش نشان میدهند.
در هر صــورت «جاندار» با تمــام ضعفها و قوتهایش فیلمی اســت
برای جامعهی امروز ما که دیو و شــیطان درون آدمهایش در حال رشد و
تأثیرگذاری بیشتری در همه امور زندگیشان است.
جامعهای از آدمهایی که میخواهند با هر زحمت و مشــقتی که شــده
فقط زنده بمانند و نه زندگی کنند و «جاندار» این شــمایل واقعی درونی
و بیرونــی پــوچ و پوک آدمهای آن را به خوبی تعریــف ،تصویر و روایت
کرده اســت .از این زاویه فیلم «جاندار» در واقع به عنوان فیلم اول این
کارگردان جوان قابل بحث و گفتگو است.
فیلمی با نگاهی اخالقگرایانه و فرهنگساز و قدمی محکم برای بهتر
شناخته شدن بیشتر.

آگهی
هیات 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  139860311028000054مورخ  98/6/28هیأت اول
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیبکوه
تصرفات مالکانه ،بالمعارض متقاضی علی پورکریم فرزند محمدنبی
به شماره شناســنامه  1031کد ملی  2571507370صادره از حوزه 4
فسا ششــدانگ باغ به مساحت  43664مترمربع به پالک  860فرعی
از  3857اصلــی واقع در قطعه  4بخش ده فــارس حوزه ثبت ملک
شــیبکوه خریداری شده با قولنامه عادی از ملکی خود متقاضی محرز
گردیده است .لذا به جهت عدم دسترســی به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت بــه فاصله  15روز آگهی میشــود 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 اول98/8/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/8/26 :
 /578م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیبکوه
احمدرضا جعفرپور فسایی

هیات 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  139860311028000053مورخ  98/6/28هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیبکوه تصرفات
مالکانه ،بالمعارض متقاضی علی پورکریم فرزند محمدنبی به شماره
شناسنامه  1031کد ملی  2571507370صادره از حوزه  4فسا ششدانگ
باغ به مســاحت  43141مترمربع به پالک  859فرعی از  3857اصلی
واقع در قطعه  4بخش ده فارس حوزه ثبت ملک شــیبکوه شهرستان
فسا (زاهدشهر) خریداری شده با قولنامه عادی از ملکی خود متقاضی
محرز گردیده اســت .لذا به جهت عدم دسترســی به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور ســند 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 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 اول98/8/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/8/26 :
 /577م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیبکوه
احمدرضا جعفرپور فسایی

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  139860311036001845مــورخ  98/7/7هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 4
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محمدزمان عزیزی ســعدی فرزند
حکمتاله به شماره شناسنامه  928صادره از شیراز در اعیانی ششدانگ
یکباب ســاختمان به مســاحت  277/48مترمربع احداثی در یک قطعه
زمین وقفی پالک  21فرعی از  938اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک
 938اصلی واقع در بخش  3شــیراز که برابر با اجارهنامه اوقافی با حق
احداث اعیان به اجاره متقاضی برگزار شده ،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 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 اول98/8/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/8/26 :
/9173م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  4شیراز
شاپور زارع شیبانی

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  139860311001001484مــورخ  98/7/11هیأت اول
موضوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی فریــده زارع فرزند رمضان به
شماره شناسنامه  9و کد ملی  2299293558صادره از شیراز در اعیانی
ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  82/18مترمربع پالک  47فرعی از
 1318اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  30فرعی از  1318اصلی واقع
در بخش چهار شــیراز خریداری از مالک رسمی چراغ نجفزاده 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 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 اول98/8/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/8/26 :
/9172م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه  1شیراز
حمید کشاورز

