
    معصومه طاهری
آثار هنرمند بوشهری گمنام اما فعال را تقریباً همه ما در فضای مجازی 
و حقیقی دیده ایم ولی کمتر کس�ی او را مي شناس�د. استادی وارسته 
و متواضع که چون در تهران نیس�ت دیده نمي ش�ود و به دور از چشم 
باندبازی ها و رفیق بازی های برخی مس�ئوالن فرهنگ�ی از مهم ترین 
خالقان آثار هن�ری برای اهل بیت)ع( اس�ت. علی بحرینی هنرمندی 
از شهرس�تان بردخون واقع در اس�تان بوشهر اس�ت که البته حدود 
۳۰ سالی مي شود به ش�هر برازجان مهاجرت کرده که به قول خودش 
مهاجرتی ناقص بود. استاد بحرینی در کنار نقاشی، هنر خوشنویسی 
را هم ت�ا مدرک عالی ب�ه ممتاز ادامه داده اس�ت و از نویس�ندگی هم 
بس�یار لذت مي برد و کتابی تح�ت عنوان »ش�اید صدا کنی م�را« را 
س�ال ۸۴ به چاپ رس�انده و کتاب »برکه آیینه ها« را ه�م آماده چاپ 
دارد. فرصتی پی�ش آمد تا با ای�ن هنرمند بوش�هری گفت وگو کنیم.

    
 چطور شد وارد دنیای هنر نقاشی شدید؟

نمي دانم از کجا شروع شد. تا یاد دارم من  و نقاشی یکی بودیم و هیچ گاه از هم 
جدا نشدیم و در طول زندگی از نقاش��ی غفلت نکرده ام اما من در منطقه ای 
محروم پا به عرصه هنر گذاشتم که اصاًل پیش��ینه ای نداشت. در این راه هم 

خیلی سختی کشیدم اما چون عالقه داشتم منصرف نشدم.
تا آنجا که اطالع دارم همیشه ساکن برازجان بودید. این برای آدم 

حرفه ای مثل شما سخت و محدودکننده نیست؟
سؤال جالبی اس��ت؛ حتی برازجان هم زادگاه من نیست. ۳۰ سال پیش برای 
پیشرفت کار هنری به برازجان آمدم که نسبت به شهر خودم )بردخون( امکانات 
نسبتاً بیشتری داشت ولی االن که از پس این سال های رفته نگاه مي کنم مي بینم 
کوچم ناقص بوده است. کاش همان وقت به تهران رفته بودم. بدون  اغراق مي گویم 
خاستگاه واقعی هنر تجسمي  در ایران عمدتاً پایتخت است. آنجا امکانات زیادی 
وجود دارد. هنرمندانی که در مرکز فعالیت مي کنند شناخته شده اند و مشغول 
کار هستند اما امثال من در شهرهای کوچک به دلیل نبود امکانات و عدم حمایت 

ناخواسته فسیل شده اند.
بوشهری ها با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ارتباطات 

خوبی دارند. چرا در این کشورها نمایشگاه نزدید؟
برگزاری نمایشگاه و مراوده ای در این س��طح رایزن قوی می خواهد. متأسفانه 
استان بوشهر نتوانسته با کشورهای حاشیه خلیج فارس ارتباط فرهنگی ایجاد 
کند و به همان فعالیت های تجاری سنتی بسنده کرده است. در خود استان هم 
ظرفیت های خوبی برای تقویت بنیه هنرمندان داریم اما مسئوالن امر هیچ گونه 

دغدغه ای ندارند حتی در تهران بنده را بیشتر مي شناسند تا در استان خودم.
کارهای کربالیی شما مسحورکننده اند. خیلی ها آنها را دیده اند 

اما کمتر کسی اسم شما را مي داند. دلیل این امر چیست؟
ما از مرکز کش��ور فاصله داریم و قطعاً همین امر باعث مي ش��ود که کمتر 
دیده شویم. من مجموعه عاشورایی فصل سرخ را ۱۵ سال پیش اجرا کردم. 

االن خودم بر آن مجموعه نقد جدی دارم. به همی��ن خاطر در حال اجرای 
مجموعه ای جدید هستم که در اندازه ۲×۳ متر و با نگاهی دقیق و شخصی 
و با توجه به مقاتل معتبر در حال اجراس��ت. ان شاءاهلل مورد رضای حضرت 

سیدالشهدا)ع(  قرار بگیرد.
به نظرتان چرا جایی برای بورس�یه نخبگان هنری و حمایت 
از افراد مس�تعد هنوز وجود ندارد در حالی که دس�تگاه ها و 

سازمان های زیادی به نام حمایت از هنر وجود دارد؟ 
این را باید از نهادهای فرهنگی پرسید که چرا طرح هایی از این دست که طرح ملی 

و دینی محسوب  مي شوند را مورد حمایت قرار نمي دهند.
آیا این عدم مهاجرت به خاطر عدم حمایت بوده یا خودتان از 

سفر بیم داشتید؟
از سفر بیم نداشتم اما هیچ گونه حمایتی در کار نبود. من بعضی جاها گفته ام 
اگر خوب و به موقع از من حمایت مي شد مي توانستم در هنر ملی جایگاهی 
خوب داشته باش��م اما همان طور که مي دانید نهادها و مؤسسات بسیاری 
هس��تند که هزینه های فرهنگی دریافت مي کنند اما هر وقت ما رفتیم به 
سراغ شان تا حمایتی کنند مي نالند که نداریم یا حمایتی این گونه برای ما 
تعریف نشده است! برای مجموعه دینی »مهر و ماه« تمام نهاد های فرهنگی 
و هنری را س��ر زدم تا برای خرید وسایل باکیفیت که متأسفانه قیمت شان 

باالست کمک بگیرم اما هیچ نهادی کمک نکرد و این مجموعه به هزار زحمت 
و پس از پنج سال به اتمام رسید و سال گذشته در نگارخانه ابوالفضل عالی 

حوزه هنری رونمایی شد.
بیشتر سبک شما چیست؟

بیشتر کارهای قبلی من رئال بود، اما چند سالی است سبک کاری من برداشتی 
است از امپرسیونیسم. در واقع این سبک را شخصی سازی کرده ام و تمامي 
 کارهای چند مجموعه ام را در این حال و هوا خلق کرده ام. مجموعه خاطره ها، 
مجموعه مهر و ماه و مجموعه جدید عاشورایی ام را نیز با همین سبک خلق 

مي کنم، گاه گاهی به فراخور نیاز ابستره نیز کار مي کنم.
ب�رای تصویرس�ازی هایتان از چه چیزهای�ی الگو ی�ا الهام 

مي گیرید؟
من پیرامون موضوعات به اندازه کافی مطالعه مي کنم و تصویری از فضای کار 
را در ذهنم  حالجی مي کنم، بعد از آن اتود مي زنم و بهترین اتود را انتخاب و 

کار را شروع مي کنم.
کدام کارتان را بیشتر دوست دارید؟

من مجموعه »مهر و ماه« را خیلی دوس��ت دارم و از آن مجموعه تابلوی 
غربت حضرت فاطمه زهرا )درِ سوخته( را نشان مي دهد برای همین بیشتر 
از بقیه کارهایم دوست دارم. اما به مجموعه جدید عاشورایی ام نیز دلبستگی 

عجیبی دارم. مجموعه »مهر و ماه« روایتگر زندگی حضرت امام علی)ع( 
و حضرت زهرا)س( از تولد تا ش��هادت این دو پیشوای بزرگ شیعه است. 
مقاطع مهم زندگی این دو بزرگ انسان را در یک مجموعه ۲۰ تابلویی روایت 
مي کند. اندازه تمامي  کارهای مجموعه ۱۲۰×۸۰ هست و با تکنیک رنگ 

و روغن اجرا شده است.
شما عمده فعالیت های تان کارهای زیبای مذهبی است. این 

از نوعی دغدغه فردی ناشی می شود؟
از کودکی در ذهنم بود که اگر روزی نقاش خوبی شدم کارهای دینی انجام 
دهم. هنوز نقاش خوبی نشده ام اما عجیب کششی به کارهای دینی دارم؛ شاید 
باورش سخت باشد بعضی وقت ها از کارهای بازاری خنده ام می گیرد. حیفم 
مي آید موهبتی که خداوند در وجود آدم ها قرار داده را این گونه حقیر کنم. ما 
برای مکتب و مذهب در هنر کم گذاشتیم. هنرمندان به طور جدی وارد میدان 
نش��دند، بر عکس غرب که برای باورهای دینی خود در عرصه های مختلف 
کار کرده اند. ما در جنگ فرهنگی هستیم اما هیچ کاری برای ارزش های مان 
به صورت نهادینه ش��ده انجام ندادیم. هر کاری هم در ای��ن اوضاع صورت 
می گیرد بیشتر ذوقی و احساس شخصی است. هنرمندان در زمینه هنر دینی 
حمایت نمی شوند، بلکه مورد حمله هم قرار مي گیرند. ما باید به اسالم و انقالب 
ادای دین کنیم اما دولت نیز باید برای استفاده خودش هم شده حمایتی از 

این دست کارها انجام دهد.
خاطره ای از تأثیر آثارتان بر افراد دارید؟

مجموعه عاشورایی فصل سرخ که نمایشگاهش در شهر برازجان برگزار شد، 
ماه محرم قرار بود یک هفته ای باشد اما به دلیل ازدحام  جمعیت و استقبال 
پرشور و بی نظیر مردم تا یک ماه تمدید شد. نمایشگاه حسینیه ای شده بود. 
اکثراً با گریه خارج مي شدند. روزهای عجیبی بود، من برای اولین بار تأثیر هنر 
بر عواطف مردم را دیدم. دوست دارم بارها و بارها از واقعه عاشورا کار کنم که 

هر چه کار کنیم باز زوایایی برای اجرا هست.
شما تصویرسازی شهدا روی دیوارهای شهری را هم زیاد کار 

کرده اید. با کدام شهید بیشتر مأنوسید و چرا؟
شهدا همه مایه فخر و مباهاتند. ما کجا و آن آسمانیان کجا  اما با سردار شهید 
اسدی قرابتی دلی دارم. ناجوانمردانه همچون شهید سلیمانی خودروی او هدف 

موشک قرار گرفت و شهید شد.
از اهل بیت برای خلق این آثار بی نظیر حاجت هم گرفته اید؟

بسیار دیده ام. اگر عنایات خودشان نبود فکر نمي کنم این کار ادامه پیدا مي کرد 
حتی مهر تأیید کارهایم را هم از ائمه گرفته ام.

آثار کدام هنرمند ایرانی را بیشتر دوست دارید و چرا؟
 از آثار حس��ن روح االمین خوش��م مي آید که بیش��تر ب��ه مقوله مذهب 
مي پردازند و  حس خوبی دارند. افراد دیگری هم هستند که به صورت جسته 
و گریخته در این حوزه کار مي کنند اما کسی نیست که عمده کارهایش در 
زمینه اهل بیت باشد. مثالً من مجموعه »فصل سرخ« را که اجرا کردم متأثر 

از تابلوی »عصر عاشورای« استاد فرشچیان بود.

مدیر کمیته ناشران خارجی نمایشگاه 
کت�اب از پیش بینی عرضه ح�دود ۳۰ 
هزار عن�وان کتاب خارج�ی جدید در 
نمایش�گاه خبر داد و گفت:  برای رونق 
بهتر به دنبال افزایش مشارکت ارشاد 
و ناش�ران با تخفیف بیش�تر هستیم.

مهدی عمرانلو مدیر کمیته ناشران خارجی 
سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران در گفت و گو با تس��نیم ، با اش��اره 
به آمار ثب��ت نام ناش��ران بخش خارجی 
گفت: این آم��ار،  آمار اولیه اس��ت و هنوز 
تأیید نشده   اما فی الحال در بخش ناشران 
عربی 46 ناش��ر یا م��وزع نمایندگی هزار 
و ۱۰۰ ناش��ر عرب زبان را ب��ر عهده دارند 
و در بخش ناش��ران التین نیز ۳4 ناشر و 
موزع حضور دارند ک��ه برخی نمایندگی 
یک ناشر، برخی ۱۰ ناش��ر و برخی حتی 
تا ۵۰ ناشر را برعهده دارند. وی ادامه داد: 
در میان ناش��ران ثبت نام کننده ناشران 
بزرگی چ��ون کمبریج،  الزوی��ر،  وایل و... 
حضور دارند،  البته امس��ال مشکالت در 
بخش حضور ناشران خارجی بیشتر شده 
و مهم تری��ن آن چگونگ��ی دریافت پول 
توسط ناشران خارجی است،  این معضلی 

اساسی است برای کسانی که می خواهند 
پول را به حساب ناشر خارجی حواله کنند. 
عمرانلو با اش��اره به بارگذاری فهرس��ت 
کتاب ها توس��ط ناش��ران خارجی گفت:  
لیس��ت کتاب ها هنوز به ص��ورت کامل 
بارگذاری نشده،  ما سال گذشته باالی ۳۰ 
هزار عنوان کتاب جدید داشتیم  اما چون 
هنوز تکمیل نش��ده مشخص نیست ولی 
تصور می کنم  امسال نیز در همان میزان یا 
کمی بیشتر خواهیم داشت. وی از افزایش 
متراژ بخش التین خبر داد و گفت: میزان 

حضور قطعاً راضی کننده نیست ، عالوه بر 
آن زمان برگزاری نیز اصاًل مناسب نیست،  
مشخص نیست در آن زمان خریدار بودجه 
کافی برای خرید کتاب خارجی داش��ته 
باش��د یا نه. اساس��اً چند روز پس از پایان 

تعطیالت نوروز استقبال می شود یا نه.
وی در پاس��خ به این پرس��ش که اقدامی 
برای جذب مش��ارکت وزارت بهداش��ت،  
وزارت علوم و دانش��گاه آزاد انجام شده  یا 
خیر؟ گفت: ما در این زمینه صحبت هایی 
از قبل داشتیم،  این نهادها با مشکل کمبود 

بودجه مواجه هستند و اذعان می کنند که 
نمی توانند بودجه چندان��ی صرف کنند. 
در عین حال این موضوع با حوزه معاونت 
فرهنگی بیش��تر مرتبط اس��ت و ایشان 
می توانند از طریق وزیر موضوع را در سطح 
دولت مطرح کنند. مدیر کمیته ناش��ران 
خارجی  از ت��الش برای افزای��ش میزان 
مشارکت ناش��ران و وزارت ارش��اد برای 
خرید بهتر از بخش ناش��ران خارجی خبر 
داد و گفت:  در نظر داریم درصد تخفیف ها 
را بیشتر کنیم. تجربه سال گذشته نشان 
می دهد که قدرت خری��د خریدار محدود 
اس��ت ، حتی اگر خری��دار کتابخانه یک 
دانشگاه باشد با بودجه  ای که دارد می تواند 
تعداد اندکی کتاب خارجی بخرد،   س��ال 
گذشته درصد تخفیف ۲۵ درصد بود،  ما در 
صددیم امسال این درصد را افزایش دهیم. 
عمرانلو از رفع نواقص سیستم فروش خبر 
داد و گفتی��م تالش می کنیم سیس��تم با 
کمترین مش��کل و خطا خدم��ات دهد. 
همان طور که می دانید این سیستم برای 
ف��روش کتاب های داخلی طراحی ش��ده 
اس��ت،  ما تالش کردیم تا برای کتاب های 

خارجی نیز این سیستم را مناسب کنیم.
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حسین طاهری در دومین سالگرد 
شهید حدادیان می خواند

بزرگداشت دومین س�الگرد شهادت بسیجی 
مدافع والیت و امنیت ش�هید محمدحس�ین 
حدادی�ان امروز اول اس�فند برگزار می ش�ود.

به گ��زارش فارس، بزرگداش��ت دومین س��الگرد 
ش��هادت بس��یجی مداف��ع والی��ت و امنی��ت 
شهیدمحمدحسین حدادیان روز اول اسفند برگزار 
می ش��ود. بر اس��اس این گزارش، در این مراسم 
حجت االس��الم سیدحسین مؤمنی س��خنرانی و 
مجید شعبانی و حس��ین طاهری مدیحه سرایی 
خواهند ک��رد. همچنی��ن در این مراس��م پیمان 
طالبی نیز شعرخوانی خواهد کرد. این مراسم روز 
پنج شنبه اول اسفند از ساعت ۱4:۳۰ در امامزاده 

علی اکبر)ع( چیذر برگزار خواهد شد.

هنرمندانبرایمذهبومکتبکمگذاشتهاند

۳۰هزارعنوانکتابخارجیجدیددرنمایشگاهسیوسومعرضهميشود

مارتین اسکورسیزی کارگردان معروف هالیوود، این 
روزها روی پروژه جدید خود به نام »قاتالن ماه ش�ب 

چهارده« کار می کند.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان به نق��ل از ایندی وایر، 
رودریگو پریتو فیلمبردار بیشتر فیلم های مارتین اسکورسیزی 
در دسامبر گذشته اعالم کرد هنوز با اسکورسیزی در حال کار 
روی فیلم سینمایی »قاتالن ماه شب چهارده« هستند. به 
گفته مارتین اسکورسیزی این پروژه سینمایی بر اساس یک 
کتاب تاریخی با نامی مشابه به نویسندگی دیوید گران ساخته 
خواهد شد. این فیلم اولین اثر وسترن او خواهد بود. این فیلم 
که با نام »قاتالن ماه کامل« نیز شناخته می شود، جدیدترین 
اثر اسکورسیزی بعد از »مرد ایرلندی« خواهد بود که در ۱۰ 
بخش از جوایز آکادمی اسکار نامزد شد. قرار است در این فیلم 

سینمایی رابرت دنیرو و لئوناردو دی کاپریو نقش آفرینی کنند. 
اسکورسیزی درباره این فیلم گفته است: فکر می کنم  فیلم 
من وسترن باشد. اتفاق های آن در اوکالهاما طی سال های 
۱۹۲۱ و ۱۹۲۲ رخ می دهد و طبیعتاً شاهد کابوی ها خواهیم 

بود، اما آنها دارای خودرو و همچنین اس��ب هس��تند! این 
فیلم داستان یک قبیله هندی است. اسکورسیزی در مورد 
بازیگران این فیلم هم اظهار کرد: دی کاپریو نقش اصلی را 
دارد و باب )رابرت دنیرو( نقش ویلیام هیل یا همان »پادشاه 
تپه های اوسیج« را بازی می کند؛ مردی که مسئول بیشتر 
قتل های آن زمان بوده است. باقی کاراکترها نیز بومی های 
آمریکا خواهند بود. کتاب دیوید گران که این فیلم از روی آن 
اقتباس می شود، پیرامون قتل هایی است که در منطقه اوسیج 
روی داده بود. کمپانی پارامونت پیکچرز ژوئن سال گذشته 
س��اخت این پروژه را بر عهده گرفت که به نوعی بازگش��ت 
اسکورسیزی به یکی از اس��تودیو های فیلمسازی هالیوود 
محسوب می شود. گفته می شود این فیلم سینمایی احتماالً 

سال ۲۰۲۱ اکران می شود.

»قاتالنماهشبچهارده«؛اولینوسترناسکورسیزی

فیل�م س�ینمایی »منطق�ه پ�رواز ممن�وع« ب�ه 
کارگردان�ی امی�ر داس�ارگر هف�ت میلیاردی ش�د.

به گزارش مهر، فیلم سینمایی »منطقه پرواز ممنوع« به 
کارگردانی امیر داسارگر با ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان 
فروش بلیت در سینماتیکت و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون 

تومان فروش در مناطق و ش��هرهای فاقد سینما )سینما 
س��یار( از مرز هفت میلیارد عبور کرد. فیلم س��ینمایی 
»منطقه پرواز ممنوع« به تهیه کنندگی حامد بامروت نژاد، 
داستان سه نوجوان اس��ت که در حین آماده شدن برای 
شرکت در مسابقات س��اخت هواپیما، با پیدا شدن یک 

یوزپلن��گ در حوالی محل زندگیش��ان، وارد مس��ائل و 
درگیری های مختلف می شوند. عالقه مندان برای اکران 
این فیلم سینمایی در شهرهای بدون سینما، می توانند 
 http://ammaryar.ir به سایت »عماریار« به نشانی

مراجعه کنند.

»منطقهپروازممنوع«7میلیاردیشد

گفت وگوی »جوان« با استاد علی بحرینی نقاش سوژه های مذهبی

مدیر کمیته ناشران خارجی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران:

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1398

- پــالك 860 فرعــی از 7- اصلــی آقــاي غــالم نبــی حســین زئــی فرزنــد 
ــر  ــه مســاحت 430/72 مت ــه ب ــاب خان غــالم محمــد ششــدانگ یــک ب
مربــع واقــع در بخــش 14 بلوچســتان قطعــه یــک ســرباز روســتاي باتک
- پــالك 861 فرعــی از 7- اصلــی آقــاي خیرمحمــد حســین زئــی فرزنــد 
ــر  ــه مســاحت 440/84 مت ــه ب ــاب خان غــالم محمــد ششــدانگ یــک ب
مربــع واقــع در بخــش 14 بلوچســتان قطعــه یــک ســرباز روســتاي باتک
- پــالك 862 فرعــی از 7- اصلــی آقــاي کمــال حســین زئــی فرزنــد غالم 
ــع  ــر مرب ــه مســاحت 692/08 مت ــه ب ــاب خان محمــد ششــدانگ یــک ب
واقــع در بخــش 14بلوچســتان قطعــه یــک ســرباز روســتاي باتــک 

- پــالك 864 فرعــی از 7- اصلــی آقــاي غــالم نبــی حســین زئــی فرزنــد 
ــر  ــه مســاحت 30/53 مت ــازه ب ــاب مغ ــک ب ــد ششــدانگ ی غــالم محم
مربــع واقــع در بخــش 14 بلوچســتان قطعــه یــک ســرباز روســتاي باتک
- پــالك 866 فرعــی از 7- اصلــی آقــاي خیرمحمــد حســین زئــی فرزنــد 
ــر  ــه مســاحت 31/11 مت ــازه ب ــاب مغ ــک ب ــد ششــدانگ ی غــالم محم
مربــع واقــع در بخــش 14 بلوچســتان قطعــه یــک ســرباز روســتاي باتک
- پــالك 870 فرعــی از 7- اصلــی آقــاي کمــال حســین زئــی فرزنــد غالم 
محمــد ششــدانگ یک بــاب خانــه بــه مســاحت 30/96 مترمربــع واقع در 

بخــش 14 بلوچســتان قطعــه یک ســرباز روســتاي باتک 
ــک  ــد مل ــی فرزن ــم آســیه ارباب ــی خان ــی از 29- اصل ــالك 637 فرع - پ
محمــد ششــدانگ یــک بــاب بــه مســاحت 274/24 متــر مربــع واقــع در 

بخــش 14 بلوچســتان قطعــه یــک ســرباز روســتاي گــوردر
ــران  ــالمی ای ــوري اس ــت جمه ــی دول ــی از 29- اصل ــالك 661 فرع - پ
بــا نمایندگــی شــبکه بهداشــت و درمــان ســرباز ششــدانگ یــک بــاب 
ســاختمان محــل خانــه بهداشــت بــه مســاحت 160/10 متــر مربــع واقع 

در بخــش 14 بلوچســتان قطعــه یــک ســرباز روســتاي گــوردر
ــد  ــر فرزن ــی مه ــل رئیس ــاي خلی ــی آق ــی از 71- اصل ــالك 44 فرع - پ
ابراهیــم ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 1527/14 متــر مربــع 
واقــع در بخــش 14 بلوچســتان قطعــه یــک ســرباز روســتاي خــدا آبــاد 

دپکــور
- پــالك 879 فرعــی از 31- اصلــی آقــاي یارمحمــد نبــات زئــی فرزنــد 
گل محمــد ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 828/54 متــر مربــع 

واقــع در بخــش 14 بلوچســتان قطعــه دو ســرباز شــهر راســک
- پــالك 1066 فرعــی از 31- اصلــی آقــاي مســعود دانشــمند فرزنــد نبی 
بخــش ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 117/66 متــر مربع 
واقــع در بخــش 14 بلوچســتان قطعــه دو ســرباز شــهر راســک کوچــه 

منشــعبه خیابان امــام خمینــی (ره)
ــد جــان  - پــالك 1867 فرعــی از 31- اصلــی آقــاي ســمیر خدیــر فرزن
محمــد ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بــه مســاحت 1310/88 
متــر مربــع واقــع در بخــش 14 بلوچســتان قطعه دو ســرباز شــهر راســک 

- پــالك 1869 فرعــی از 31- اصلــی آقــاي نعیــم آســکانی فرزنــد محمــد 
ــه مســاحت  ــاب مغــازه ب مــراد ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک ب
34/54 متــر مربــع واقــع در بخــش 14 بلوچســتان قطعه دو ســرباز شــهر 

راســک خیابــان امــام خمینــی (ره)
- پــالك 1869 فرعــی از 31- اصلــی آقــاي مجیــب آســکانی فرزنــد علــی 
ــه مســاحت  ــازه ب ــاب مغ ــک ب ــگ مشــاع از ششــدانگ ی ــواز ســه دان ن
34/54 مترمربــع واقــع در بخــش 14 بلوچســتان قطعــه دو ســرباز شــهر 

راســک خیابــان امــام خمینــی (ره)
- پــالك 2694 فرعــی از 42- اصلــی آقــاي رحمــت الــه یکرنــگ فرزنــد 
دادمحمــد ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 44/39 متــر مربــع 

واقــع در بخــش 14 بلوچســتان قطعــه دو ســرباز شــهر پیشــین
- پــالك 2697 فرعــی از 42 - اصلــی آقــاي فــاروق تاجــداري فرزنــد قادر 
بخــش ششــدانگ یک قطعــه زمیــن محصــور بــه مســاحت 160/31 متر 
مربــع واقــع در بخــش 14 بلوچســتان قطعه دو ســرباز شــهر پیشــین

- پــالك 252 فرعــی از 74- اصلــی آقــاي عبدالوحیــد برهانــی فرزند غالم 
قــادر ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 891/98 متــر مربــع واقع 

در بخــش 14 بلوچســتان قطعــه دو ســرباز روســتاي جنگل
ــا  - پــالك 7 فرعــی از 154- اصلــی دولــت جمهــوري اســالمی ایــران ب
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــرباز شش ــان س ــت و درم ــبکه بهداش ــی ش نمایندگ
ســاختمان محــل خانــه بهداشــت بــه مســاحت 169/12متــر مربــع واقــع 

در بخــش 14 بلوچســتان قطعــه دو ســرباز روســتاي بپاتــان
ــراض دارد  ــی اعت ــن آگه ــدرج در ای ــالك من ــه ام ــبت ب ــس نس هرک
می توانــد مطابــق مــواد 16 و 17 قانــون ثبــت مــواد 74 و 86 آئیــن نامــه 
ــن  ــون تعیی ــاده واحــده قان ــق تبصــره 2 م ــن طب ــت و همچنی ــون ثب قان
ــه  ــت مصوب ــابقه ثب ــد س ــه فاق ــی ک ــاي معترضــی ثبت ــف پرونده ه تکلی
1373/5/25 بایســتی ظــرف مــدت 90 روز از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
نوبتــی و نســبت بــه آگهی هــاي اصالحی بــه مــدت 30 روز از تاریخ انتشــار 
اولیــن نوبــت آگهــی، اعتــراض خــور را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امالك 
شهرســتان ســرباز تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و پــس از تاریخ تســلیم 
ــه مرجــع ذیصــالح  ــاه دادخواســت خــود را ب ــد ظــرف مــدت یــک م بای
قضایــی محــل وقــوع ملــک تقدیــم و گواهــی الزم را اخــذ و بــه اداره ثبــت 
اســناد و امــالك ســرباز تحویــل نماینــد واال پــس از گذشــت موعــد مقرر و 
نرســیدن اعتــراض حــق او ســاقط خواهــد شــد و چنانچــه بیــن معترض و 
مســتدعی ثبــت، دعــوي در دادگاه مطــرح اســت کســی کــه بــا مســتدعی 
ثبــت طــرف دعــوي اســت در مهلت هــاي مذکــور بایــد گواهــی الزم اخــذ 

و بــه اداره ثبــت اســناد و امــالك سربازتســلیم نمایــد.

م الف: 839/ رئیس  ثبت اسناد و امالك شهرستان سرباز
سید حمیدرضا نظامی
تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/11/1 نوبت دوم 1398/12/1

دراجــراي مــواد 11 و 12 قانــون ثبــت و مــاده 59 آئیــن نامــه قانــون ثبــت اســامی اشــخاصی کــه نســبت بــه امــالك آنهــا پذیــرش ثبــت بــه عمــل آمــده و 
همچنیــن پرونده هایــی کــه در اجــراي قانــون تعییــن تکلیــف پذیــرش درخواســت ثبــت گردیــده اســت بــه شــرح ذیــل جهــت اطــالع عمــوم آگهــی می شــود.
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مدیر تماشاخانه ایرانشهر:

 برنامه های ایرانشهر 
به صورت فصلی اعالم می شود

مدیر تماشاخانه ایرانشهر ضمن اشاره به اینکه 
سعی می کنیم برنامه هاي تماشاخانه ایرانشهر را 
به صورت فصل به فصل اعالم کنیم از اجرای دوباره 
نمایش »برگشتن« در تماشاخانه »سرو« خبر داد.

حسین مسافرآستانه مدیر تماشاخانه ایرانشهر گفت: 
آثار منتخب برای اجرا در سال آینده مشخص شده و 
بر اساس جدول  زمان بندی و به ترتیب اولویت اجرا، به 
گروه های منتخب، برنامه اجرایشان را اعالم می کنیم. 
مسافرآستانه ادامه داد: س��عی می کنیم برنامه را به 
صورت فصل به فصل اعالم کنیم زیرا س��ال گذشته 
اجرای بیش از هشت نمایش لغو شد و این گروه ها به 
دالیل متعدد نتوانستند نمایش های خود را در تایخ 
معین شده، به صحنه ببرند. این اتفاق به تدریج رخ 
داد و حتی به گونه ای نبود که بتوانیم طی یک خبر 
اعالم کنیم. مجموعه این شرایط سبب شد تصمیم 
بگیریم که برنامه سال آینده را به صورت فصلی اعالم 
کنیم تا کمتر دچار مشکل تغییر برنامه شویم. برنامه 
بهار آینده تماشاخانه ایرانشهر در یک دو هفته دیگر 
معلوم می شود و بعد از قطعی شدن، اعالم خواهد شد. 
این کارگردان تئاتر درباره اجرای دوباره این نمایش 
توضیح داد: چندین بار با تعطیلی روبه رو شدیم و برخی 
از تماشاگران نتوانستند اجرای ما را ببینند. به همین 
دلیل به دنبال فرصتی برای اجرای مجدد این نمایش 
بودیم و خوش��بختانه به دعوت انجمن تئاتر انقالب 
و دفاع مقدس قرار شد این نمایش را در تماشاخانه 

»سرو« به صحنه ببریم.
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