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تلویزیون
علیخانی هفته آینده با «عصر جدید»
به شبکه سه میآید

برنامه «عصر جدید» احس��ان علیخانی با
محوریت استعدادیابی هفته آینده به روی
آنتن شبکه سه می رود.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،احسان علیخانی با برنامه
«عصر جدید» هفته آینده شنبه و یکشنبه
بعد از خبر  ۲۲مهمان مخاطبان شبکه سه
میش��ود .این برنامه در حوزه استعدادیابی
است و عالقهمندان به حوزههای ورزشی،
س��رگرمی ،هن��ری و  ...میتوانند در این
مس��ابقه ش��رکت کنند.اولین قسمت این
برنامه چند روز پیش با حضور رویا نونهالی،
امین حیایی ،آریا عظیمی نژاد و سید بشیر
حس��ینی به عنوان داور ضبط شده است.
دکور «عص��ر جدید» زیر نظر س��یامک
احصایی ،بازیگ��ر و طراح دک��ور قدیمی
س��ینما و تلویزیون ساخته شده است .آریا
عظیمینژاد از آهنگسازان ُپرکار سریالها و
فیلمهایسینماییهمساختموسیقیهای
این رقابت بزرگ را بر عهده دارد.
«نفوذی» پاییز  ۹۸روی آنتن
شبکه یک میرود

ج��واد ش��مقدری گف��ت :همزم��ان ب��ا
چهلسالگی تسخیر النه جاسوسی و نیمه
دوم پاییز ،این مجموعه روی آنتن ش��بکه
یک م��ی رود.جواد ش��مقدری کارگردان
سریال تلویزیونی «خط تماس» در گفتگو
با باش��گاه خبرنگاران ج��وان ،درباره روند
ساخت و تصویربرداری این مجموعه اظهار
کرد :همزمان با پخش ،ادامه تصویربرداری
س��ریال «خط تماس» را انجام می دهیم
و مراحل فنی را پشت سر میگذاریم.وی
افزود:ضبط و پخ��ش این مجموعه ادامه
دارد و به اتمام نرس��یده اس��ت.کارگردان
س��ریال تلویزیونی «خط تم��اس» درباره
ادامه ساخت سریال تلویزیونی «نفوذی»
گفت :منتظ��ر پایان پخش «خط تماس»
هستیم تا پس از اتمام این کار و برآوردهای
مالی به س��راغ س��اخت «نفوذی» برویم.
شمقدری درخصوص زمان پخش سریال
تلویزیونی «نفوذی» در شبکه یک سیما،
بیان کرد :طبق برنام��ه ریزیهای انجام
شده ،همزمان با چهلسالگی تسخیر النه
جاسوس��ی و نیمه دوم پاییز این مجموعه
روی آنتن می رود.

حسن احمدی نویسنده از چاپ مجموعه  ۸جلدی درباره امام رضا (ع)
خبر داد.حسن احمدی در گفتگو با میزان گفت :به تازگی مجموعه ۸
جلدی برای امام رضا هم نوشتهام که قرار است انتشارات به نشر چاپ
کند.وی اظهار کرد :در این قصهها کاراکتر مادر بزرگی وجود دارد که
در فضای گ��رم و خودمانی ،قصههای زندگی امام رضا را در جنگل،
س��فر یا خانه به شکل داستانی مطرح میکند.این نویسنده بیان کرد:

سی و چهارمین جش��نواره موسیقی فجر
از روز چهارش��نبه  ۲۴بهمنم��اه با اجرای
چند برنامه و نشست مختلف در تاالرهای
مختلف ش��هر ته��ران آغاز میش��ود.به
گزارش مهر ،س��ی و چهارمین جش��نواره
موسیقی فجر از روز چهارشنبه  ۲۴بهمن
ماه با اجرای چند برنامه و نشست مختلف
در ت��االر وحدت ،تاالر رودکی  ،تاالر ایوان
شمس ،فرهنگسرای نیاوران ،برج آزادی،
تاالر سوره حوزه هنری ،برج میالد و خانه
سینما آغاز میشود.طبق برنامهریزیهای
انج��ام گرفته مهم ترین برنام��ه روز اول
که به نوعی کنس��رت افتتاحی��ه این دوره
از جش��نواره محسوب میشود ،اختصاص
به اجرای ارکس��تر ملی ای��ران به رهبری
فریدون شهبازیان و رهبری مهمان آقاوردی
پاشایف رهبر ارکستر ملی آذربایجان دارد.
در این کنسرت که ساعت  ۱۸:۳۰در تاالر
وحدت تهران برگزار میشود ،آثاری از جواد
معروفی ،حسین دهلوی ،همایون رحیمیان،
فکرت امیراف ،توفیق علی اف پیش روی
مخاطبان قرار میگیرد.

کند و اگر کسی مجموعهای از داستانها را خواست بتواند آنها را در
قالب یک پک تهیه کند.احمدی درباره طراحی انجام شده برای چاپ
این مجموعه تاکید کرد :هدف سود و ضرر نیست چراکه وجود حرم
امام رضا در مشهد نعمت است و ما هم با این نگاه کتابها را منتشر
میکنیم.وی گفت :این کتاب را س��ال  ۱۳۹۶نوشتم و این روزها کار
تصویرگری آن در حال انجام است.

میزبانی جشنواره تئاتر فجر از خانواده شهید مدافع حرم

حسینی« :نامیرا» بیان خالقانه جهل داعش است

گ�روه فرهنگی  :معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی شب دوشنبه به تماشای «نامیرا» نشست.
وی درباره این نمایش گفت« :نامیرا» عکسالعملی
نسبت به جهل مرکبی است که در داعش به وقوع
پیوست.
نمایش نامیرا به کارگردانی امیرحسین شفیعی ،شب
اول اجرای خود را در بخش چهل سالگی انقالب و
در ش��ب افتتاح جشنواره تئاتر فجر در آبنمای پارک
دانش��جو آغاز کرد .نکته جالب این اس��ت که علی
رغم بارش زی��اد باران ،اج��رای اول این نمایش با
حضور مردم و مسئوالن جش��نواره تئاتر فجر ،نادر
برهانی مرند دبیر جشنواره ،شهرام کرمی ،مدیرکل
اداره هنرهای نمایش��ی و س��یدمجتبی حس��ینی،
معاون هنری وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی برگزار
شد.امیرحس��ین ش��فیعی ،کارگردان این نمایش در
حاشیه اجرای این نمایش به فارس گفت :نکته قابل
توجه کار ما اجرای نمایش زیرباران شدید بود .اینکه
مخاطبان زیر ب��اران نمایش دنبال کردند و مدیران
دولتی هم کن��ار مردم  ۴۵دقیقه زیرباران بودند.وی
در ادامه افزود :نکته دیگر اینکه ش��امگاه دوش��نبه
مهم��ان ویژه ما خانواده ش��هید مدافع حرم ،مهدی
ثامنی بودند .شب تولد و شب شهادت این شهید۲۳ ،
بهمن ماه است .او در سال  ۹۴در سوریه به شهادت
رسیده و پیکرش نیز به وطن بازنگشته است .او دقیقا

در س��الروز تولدش به شهادت رسیده است .شامگاه
دوش��نبه و در ش��ب والدت و ش��هادت این شهید،
خان��واده او مهمان اج��رای اول نمایش نامیرا بودند
و اجرای این نمایش به خانواده ش��هید مدافع حرم
تقدیم شد.براساس این گزارش ،نمایش نامیرا اثری
محیطی و حاصل کار گروه کارگاه تئاتر ایران است
که با مشارکت اداره کل هنرهای نمایشی اجرایش
را در پارک دانش��جو آغاز کرده است .داستان از این
قرار است که دختر شهید مدافع حرمی به دنبال پیدا

کردن پدر خود در عالم رویا به سوریه سفر میکند.
او در این س��فر با داعش و جنایتهای آنها روبه رو
میشود.طرح این نمایش دو سال به طول انجامیده؛
چرا که تحقیقات زیادی را به دنبال خود داشته است.
س��یدمجتبی حسینی ،معاون هنری وزیر فرهنگ و
ارشاد اس�لامی نیز شامگاه دوشنبه به تماشای این
نمایش نشست .وی در حاشیه نشست اظهار داشت:
«نامیرا» کاری از امیر حسین شفیعی تاثیر خود را از
بروز و جهل داعش با بیان هنری و خالقانه نش��ان

داد.وی در ادامه گفت :چهره واقعی داعش به قدری
کریه و به جهلآمیز اس��ت که هی��چ پدیدهای جز
خودش نمیتواند آن را به طور کامل نش��ان دهد،
اما آنچه در  ۲۲بهمن ماه در نمایش «نامیرا» شاهد
ب��ودم ،میزان تاثیرپذیری هنرمندان ما از یک واقعه
تلخ است.حس��ینی تاکید کرد :این اثر عکسالعملی
نسبت به جهل مرکبی است که در داعش به وقوع
پیوس��ت .در حقیقت هنرمندان در نمایش «نامیرا»
تاثی��ر خود را از بروز و جهل داعش با بیان هنری و
خلق این اثر هنری نش��ان دادند .معاون هنری وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره نخستین شب اجرای
نمای��ش «نامیرا» اظهار ک��رد :در  ۲۲بهمن ماه به
خاطر ش��رایط جوی و ویژگیهایی که داشت ،تمام
آن چیزهای��ی که تولیدکننده ،کارگردان و اجراگران
این اثر در نظر داش��تند به وقوع پیوس��ت .با اینکه
ش��رایط جوی س��خت بود اما هیچ خلل��ی در عزم
دوستان و کیفیت اجرایشان به وجود نیامد.حسینی با
تاکید بر اینکه از اجرای این اثر نمایشی راضی است،
تصریح کرد :این نمایش اثر ارزشمندی است که تا
پایان جشنواره بینالمللی تئاتر فجر میزبان مخاطبان
خواهد ب��ود و من امیدوارم ضمن جذب تماش��اگر
همچنان بتواند روی افراد تاثیرگذار باشد.جش��نواره
تئاتر فجر تا سوم اسفند ماه در تماشاخانههای تهران
برگزار میشود.

جلیل جعفری:

جلیل جعفری معتقد اس��ت :بازار رمان به
ابتذال کش��یده شده و امروزه نسلی مدعی
رماننویسی است که تجربه زیسته کافی
ندارد.ای��ن مترج��م ادب��ی در گفتوگو با
ایس��نا ،اظهار ک��رد :رماننویس��ان ایرانی
در دورههای گذش��ته دغدغهها و مسائل
اجتماعی را دستمایه کار خود قرار میدادند
و با تاثیرپذیری از اوضاع سیاس��ی کشور،
هرچند به نحوی کجدار و مریز ،به گونهای
دست به خلق اثر میزدند که برای خواننده
ملموس و محس��وس بود.او افزود :امروزه
اما شاهد چاپ و انتشار رمانهایی هستیم

بازار رمان به ابتذال کشیده شده است

که فاقد اصالتاند زیرا با زندگی اجتماعی
مخاط��ب آثار تجان��س مناس��بی ندارند.
جعف��ری علت این مس��اله را کپیبرداری
ناش��یانه از رمانه��ای خارجی دانس��ت و
ادامه داد :رماننویس آشکارا موضوع رمانی
خارجی را به سرقت میبرد و پس از تغییر
شخصیتهای آن و به اصطالح «ایرانیزه
کردن» اثر ،دس��ت به انتشار آن میزند.او
همچنین به تأثیر رسانههای ارتباط جمعی
در این زمینه اشاره و اظهار کرد :یکی دیگر
از منابع الهام رماننویسی مث ً
ال نوین و مدرن
ایرانی ،سریالها و مجموعههای تلویزیونی

هستند که از صدا و سیما و ماهواره پخش
میش��وند.این مترجم با تاکی��د بر این که
هماکنون عمده جریان رماننویسی کشور
در دست دهه شصتیها است تصریح کرد:
نسلی که اکنون دست به خلق رمان بیشتر
از نوع عاشقانه میزند هیچ گاه با پدیدههایی
مانند عشق برخورد بیواسطه نداشته است
و با توجه به وجود حساسیتهای گوناگون
در خصوص روابط عاشقانه حقیقی و زمینی
در ایران در حقیقت تصورات باورگونه خود
را از موضوع ب��ه خواننده تحویل میدهد.
جعف��ری همچنین بیان ک��رد :فردی که

متولد  ۱۳۶۹اس��ت بر اساس کدام تجربه
زیس��ته خود میتواند رمانی عاش��قانه در
 ۹۰۰صفحه بنویسد؟ غیر از این است که
او پای س��ریالهای عاشقانه نشسته و در
واقع گزارشی از آنچه را دیده است روایت
میکند؟او همچنین به ظه��ور قارچگونه
ناش��رها و نقش آنها در انتشار رمانهای
بیکیفیت اشاره کرد و گفت :کار به جایی
کش��یده که حتی ناش��رهایی ک��ه ادعای
ترویج و اشاعه ادبیات داستانی جدی کشور
را دارند در دام وسوسه چاپ و انتشار چنین
رمانهایی افتادهاند و بر سر قاپیدن آثاری

از این دس��ت با هم به رقابت میپردازند.
جلیل جعفری با تاکید بر این باور که تداوم
این جریان باعث شده بازار رمان و داستان
بسیار شلوغ ،آشفته و کاذب شود بیان کرد:
جالب اینکه ناشرها با قصد بازارگرمی ادعا
میکنند فالن یا بهمان رمانی که منتش��ر
کردهاند ب��ه چاپ صد و نمیدانم چندم در
شمارگان متعدد  ۱۰۰۰نسخه رسیده است.
حال آنکه با اندکی دقت میتوان متوجه
شد گرانی کتاب در «جامعه کتابنخوان»
ما خود عامل��ی در افش��ای چنین ادعای
ناصوابی است.

رض��ا صفای��ی کارگردان پیشکس��وت
س��ینمای ایران دار فان��ی را وداع گفت.
خس��رو امیرصادقی کارگردان سینما در
گفتگ��و با مهر ،با تایی��د خبر فوت رضا
صفایی از کارگردانان قدیمی س��ینمای
ایران گفت :زنده ی��اد صفایی صبح ۲۳
بهمن ماه ساعت  ۷صبح به دلیل سکته
قلب��ی دار فان��ی را وداع گفت.وی بیان
کرد :این هنرمند بعد از مرگ پسر و نوه
اش روحیه خود را از دس��ت داده و  ۳ماه
خانه نشین شده بود.امیرصادقی در پایان
گفت :به زودی زمان مراسم تشییع این
هنرمند اعالم می شود.صفایی کارگردانی
مجموعه تلویزیون��ی «آتیه» را برعهده
داشت که در دهه  ۷۰از تلویزیون پخش
می ش��د .وی فیلم هایی چون «قیام»،
«ماموریت»« ،شیطان صفتان»« ،النه
عقابها»« ،عروسی مامان» و  ...را نیز
کارگردانی کرده است.
«تماشاخانه سرو»
میزبان جشنواره تئاترفجر شد

تماش��اخانه س��رو انجمن تئاترانقالب و
دفاع مقدس ،از  ۳نمایش دربخش ویژه
چهل سالگی انقالب اسالمی و  ۵اجرای
نمای��ش رادیوی��ی در س��ی و هفتمین
جش��نواره بین المللی تئاترفجر میزبانی
میکند .به گزارش باش��گاه خبرنگاران
ج��وان ،نمایشه��ای «دای��ک» ب��ه
کارگردانی حامد عالمی پور از بجنورد ۲۴
بهم��ن ماه«،خواجه عطا» به کارگردانی
حسین غالم شاهی از میناب  ۲۵بهمن
ماه در بخش ویژه چهل سالگی انقالب
اس�لامی ،و نمای��ش «بازگش��ت» به
کارگردانی احسان ملکی راد از خرم آباد
 ۲۷بهمن ماه در بخش مسابقه تئاتر ایران
دو در تماش��اخانه سرو و در دو نوبت ۱۷
و  ۱۹اجرا خواهند داشت.همچنین از ۲۸
بهمن ماه تا  ۲اسفند بخش نمایشهای
رادیویی این جشنواره ،در تماشاخانه سرو
برگزار خواهد شد.تماشاخانه سرو انجمن
تئاترانق�لاب و دفاع مق��دس به عنوان
مرکز تخصصی نمایشهای ارزش��ی با
مضامین انقالب اس�لامی ،دفاع مقدس
و مقاومت ،با ظرفیت  ۱۵۰نفر در خیابان
آیت اهلل طالقانی قرار دارد.
بازیگر زن خارجی
فیلم «مالقات» مشخص شد

پاشازاده :در مباحث فرهنگی ضعف خوشسلیقگی داریم

عاشقانهترین شعر ،شعر در مدح اهل بیت (ع) است

جشنواره موسیقی
جشنواره موسیقی فجر
از امروز آغاز میشود

داس��تانهای این مجموعه به زندگی و اتفاقاتی درباره امام رضا (ع)
اشاره دارد و برای قشر نوجوان نوشته شده است.وی با اشاره به اینکه
داستانهای این مجموعه با استفاده از تخیل بیان میشوند ،تصریح
کرد :این داستانها در قالب  ۸جلد به صورت جداگانه چاپ میشود؛
البته در یک جلد هم قرار تمامی داستانها به صورت یکجا آورده شود
تا اگر کسی یک داس��تان را خواست بتواند از تک داستانها استفاده

رضاصفاییکارگردانسینمادرگذشت

پاش��ازاده گفت :در زمانهای از هرس��وی رس��انههای غربی تهاجم
فرهنگ��ی میکنند ما باید با مجالس اهل بیت (ع) جوانان را جذب
خودکنیم.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،پیش از انقالب اس�لامی نه
تنه��ا مجالس عزاداری و ش��ادی در مدح و وص��ف اهل بیت (ع)
بلکه گفتن از ائمه اطهار (ع) نیز در خفقان بود و ش��اعران کمتری
در بین اشعار خود اشارهای به شعر هیئت یا نوحه داشتند ،چه برسد
به آنکه جوانترها میانهدار مجالس باش��ند و بخواند شعر بگویند و
مداحی کنند.امروز پس از پیروزی انقالب اس�لامی و گذش��ت ۴۰
دهه از سرافرازی ایران ،به برکت نگاه خود ائمه اطهار (ع) ،جوانان
بسیاری پرچمدار هیئت اهل بیت (ع) هستند و اشعار و مراثیشان
نُقل محافل اس��ت .سعید پاشازاده نیز یکی از این جوانهاست که
چند سالی در دستگاه امام حسین (ع) نوکری کرده و از همان ابتدا
با شعر هیئت و نوحه پیش آمده است.
*آقای پاش�ازاده ،اکثر مردم به ویژه هیئتیها ش�ما را با ش�عرهای
«کبوترم هوایی ش�دم»« ،گفتند کارت�ان؟ همه گفتیم نوکریم» و ...
میشناس�ند و ت�ا امروز به برکت ن�ام سیدالش�هدا (ع) با مداحان
بس�یاری همراه بودید ،به عنوان مطلع س�والها خودت�ان را برای
مخاطبان معرفی کنید؟

بنده س��عید پاشازاده هس��تم و  ۱۲سال اس��ت که توفیق دارم در
زمینه ش��عر آیینی به ویژه نوحه فعالیت میکنم .درواقع نوحههایی
که مداحان مش��هور کشور میخوانند بیشتر از شعر شنیده میشود.
الحمداهلل برخی از آثار بوده که در این  ۱۰س��اله مردم آن را زمزمه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه
یک هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی آگهی
موضوع ماده  3قانون و ماد ه  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد
سند رسمی برابر رای ش��ماره 139760316001004655مورخه  1397/9/15هیات اول /دوم موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک کرمانش��اه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اکبر قبادی توتشامی فرزند کریم
بش��ماره شناس��نامه 310صادره از داالهو در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  74متر مربع در
محدوده پالک -93اصلی واقع در بخش یک حومه کرمانش��اه به ادرس چقامیرزا پشت مسجدالرضا بن
بست بیگوند خریداری از مالک رسمی بانو در خشنده کیا محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی د اشته باشند می توانند 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 دادخواستخود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است د ر صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد  .تاریخ انتشار نوبت اول  1397/11/08 :تاریخ انتشار نوبت
دوم 1397/11/24:
جعفر نظری –رئیس ثبت اسناد وامالک کرمانشاه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع
ماده  3قانون و ماد ه  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی س��اختمانهای فاقد سند
رسمی برابر رای شماره 139660316001007037مورخه  1396/12/12هیات اول /دوم موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی غالمعلی محبی فرزند نبی بشماره شناسنامه
 912صادره از کرمانشاه در ششدانگ اعیان یک باب ساختمان به مساحت  101/15متر مربع در محدوده
پالک فرعی از 1و 5اصلی واقع در بخش یک حومه کرمانشاه به ادرس جعفر اباد خیاابان شریعتی انتهای
کوچه سعدی پالک  13محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی د اشته باشند می
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،

میکنند و خیلی ُگل کرده است.

* اگر شاعری بخواهد به اوج برسد ،یا نوحهای که بخواهد مستمع
را جذب کند ،مولفهای مخصوص دارد ،به اصطالح فوت کوزه گری
برای جذب مستمع چیست؟

هی��چ مولفهای مهمتر از لط��ف امام حس��ین(ع) و اهل بیت (ع)
نیست .اما همیشه قبل از آنکه بخواهم نوحه بگویم ،به اهل بیت
(ع) توسل میکنم تا خودشان برکت به کارم دهند.البته آن چیزی
که برای من اهمیت دارد ،مخاطب جوان اس��ت و س��عی میکنم
در هم��ه کارهایم مخاطب جوان را در نظر بگیرم .چراکه حضرت
امیرالمومنی��ن (ع) میفرمایند« :فرزند زمان خود باش��ید ».ما در
زمانهای قرار داریم که انواع رسانههای غربی به سوی جوانهای
ما تهاجم فرهنگی میکنند ،در اینجا ما باید کارهایی را تولید کنیم
که هم آهنگش در ش��أن اهل بیت (ع) باشد و هم شعر او منتقل
کننده معارف ائمه اطهار (ع) باشد .درواقع نوحهای موفق است که
در س��ریعترین زمان ممکن با مخاطب ارتباط برقرار کند .من هم
تا امروز س��عی کردم این نکات را رعایت کنم تا اثری شایسته به
وجود بیاید.
*آیا بین شعر هیئت و اشعار عاشقانه فرق وجود دارد؟

بله وجود دارد ،اما به عقیده من عاشقانهترین شعر ،شعر هیئت است.
تفاوت شعر عاشقانه با شعر هیئت در محتوا و حتی فرم است .وقتی
برای اهل بیت (ع) ش��عر میگوییم کامال متفاوتتر از دیگر اشعار
است و باید شأن و مقام این بزرگواران را در نظر داشته باشیم.

*چقدر پش�ت اش�عاری که در م�دح اهل بیت (ع) اس�ت پژوهش

وجود دارد ،یا حسی و تجربی است؟

شعری را که برای اهل بیت (ع) میگویم ،سعی میکنم پیش از آن
مطالعات مذهبی را داشته باشم و با آگهی الزم از سیره ائمه اطهار
پیش بروم .خط قرمزهای زیادی در این عرصه وجود دارد که باید
شأن اهل بیت (ع) را هم حفظ کنیم.
*پژوهش و مطالعاتی که تا امروز در زمینه شعر آیینی انجام شده،
چقدر راضی کننده بوده و امروز در چه جایگاهی قرار دارد؟

ت��ا امروز اتفاقات زی��ادی در این عرصه رخ داده اس��ت ،اما هرچه
مطالعات و کار انجام ش��ود باز کم است ،فعالیت در این زمینه باید
بیشتر باشد.

*چقدر مستمع برای شما ارزشمند است؟

در وهل��ه اول اه��ل بیت (ع) برایم ارزش��مند هس��تند و بعد از آن
مس��تمع ،به ویژه مستمع جوان برایم ارزش��مند هستند و خودم را
متعهد به مس��تمع جوان میدانم .ما باید کاری بسازیم که جوانها
جذب اهل بیت (ع) و مراسمات ائمه اطهار (ع) شوند.جدای از بحث
شعر و نوحه ،به نظر من ،ما در کار فرهنگی ضعف خوش سلیقگی
داریم و باید کاری کنیم که جوانها جذب هیئت ش��وند .مخاطب
جوان را باید جذب کرد تا س��یره و معارف اهل بیت (ع) را به آنها
منتقل کنیم .ما میبینیم در بحث ش��عر و نوح��ه که برای اربعین
داش��تیم چگونه حماسه آفرید و سال به س��ال زائران اضافه شدند
و مراسم اربعین حسینی پرشورتر برگزار شد ،درست همانند کاری
اس��ت که حاج صادق آهنگران در هشت سال دفاع مقدس انجام
میداد و جوانان را جذب جبههها میکرد.

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواستخود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است د
ر صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد  .تاریخ
انتشار نوبت اول  1397/11/08 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/11/24:
جعفر نظری –رئیس ثبت اسناد وامالک کرمانشاه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه
یک هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی آگهی
موضوع ماده  3قانون و ماد ه  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد
س��ند رسمی برابر رای شماره 139760316001002372مورخه 1397/05/24هیات اول /دوم موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی گل کرم حسنی برناجی فرزند علی
کرم بش��ماره شناسنامه  617صادره از کرمانشاه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 104/20
متر مربع در محدوده پالک باقیمانده  -139اصلی واقع در بخش یک حومه کرمانشاه به ادرس کرمانشاه
بلوار طاق بستان  40متری چقاکبود کوی  2پ  194خریداری از مالک رسمی خانم فخرالتاج ربیع محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی د اشته باشند می توانند 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 دادخواستخود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است د ر صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد  .تاریخ انتشار نوبت اول
 1397/11/08 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/11/24:
جعفر نظری –رئیس ثبت اسناد وامالک کرمانشاه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه
یک هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی آگهی
موضوع ماده  3قانون و ماد ه  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد
سند رسمی برابر رای ش��ماره 139760316001002331مورخه  1397/05/23و رای اصالحی شماره
139760316001002371مورخ  1397/05/24هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک

محس��ن محس��نی نس��ب فیلمبرداری
جدیدتری��ن فیل��م س��ینمایی خ��ود را
اردیبهش��ت س��ال آینده آغ��از میکند.
محس��ن محسنی نس��ب تهیه کننده و
کارگردان سینما ،درباره آخرین وضعیت
س��اخت فیلم س��ینمایی «مالقات» به
باش��گاه خبرنگاران جوان ،گفت :پس از
اتمام جش��نواره فیلم فجر ،شرایط تولید
این اثر را فراه��م میکنیم و به احتمال
فراوان اردیبهشت سال آینده فیلمبرداری
آن در ترکیه آغاز ش��ود.وی افزود :همه
فیل��م در ترکیه فیلمبرداری میش��ود و
نق��ش اصلی زن آن ب��ر عهده بازیگری
س��وئدی  -اوکراینی است .نقش اصلی
مرد را هم یک ایران��ی ایفا خواهد کرد.
گفتنی اس��ت فیلم سینمایی «مالقات»
کاری مش��ترک بین ایران ،کانادا و چین
خواه��د ب��ود .نویس��ندگی و کارگردانی
این اثر بر عهده محس��ن محسنی نسب
است.ژانر «مالقات» اکشن رزمی است
و موضوعش درباره ورزش��کاران ایرانی
است که با اسرائیلیها مسابقه نمیدهند.

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محمد نقی دست خیری فرزند شکر بشماره شناسنامه 3476صادره
از کرمانشاه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  99/17متر مربع در محدوده پالک باقیمانده 139
اصلی واقع در بخش یک حومه کرمانشاه به ادرس بلوار طاقبستان  45متری نبوت کوی سوم چغاکبود
پ  60خریداری از مالک رسمی اقای کریم غالمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی د اشته باشند می توانند 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 دادخواستخود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است د ر صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد  .تاریخ انتشار نوبت اول  1397/11/08 :تاریخ انتشار نوبت دوم
1397/11/24:
جعفر نظری –رئیس ثبت اسناد وامالک کرمانشاه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه
یک هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی آگهی
موضوع ماده  3قانون و ماد ه  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد
سند رسمی برابر رای ش��ماره 139760316001004691مورخه  1397/9/19هیات اول /دوم موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک کرمانش��اه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض امان اله امیری وینه فرزند حبیب بش��ماره
شناس��نامه 1021صادره از ش��یروان چرداول در ششدانک یک باب ساختمان به مساحت  149/50متر
مربع در محدوده پالک  341فرعی از  366اصلی واقع در بخش یک حومه کرمانشاه به ادرس کرمانشاه
کیهانشهر بلوک  5کوی شعبه نفت کوی سابق اکبری پالک 37خریداری از مالک رسمی اقای بابا اکبری
مرادی ابادی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی د اشته باشند می
توانند 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 دادخواستخود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است
د ر صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/11/08 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/11/24:
جعفر نظری –رئیس ثبت اسناد وامالک کرمانشاه

