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خبر
«سرزمین هنر» میزبان آثار الفت

نمایشگاه متفاوتی از نقاشیخط با عنوان «و
عشق تنها عشق» در گالری سرزمین هنر برگزار
میشود ،نمایشگاهی که تلفیق هنر دکوراتیو و
هنر فاخر است.
به گزارش «ابتکار» ،این نمایشگاه بیست و
دومین نمایشگاه هنری ابراهیم الفت است؛
پزشک هنرمندی که عالوه بر پزشکی ،مدت ۳۰
سال بهصورت حرفهای مشغول کار خوشنویسی
و نقاشیخط بوده و در کارنامه خود موفقیتهای
بزرگی چون حضور در حراجهای هنری بینالمللی
کریستیز و ساتبی و بونامبز را دارد .الفت اولین
مجری الیتباکس در کالیگرافی و مبدع فرم
گرافیکی موجی (ویو) است .آثار او را در موزه
برایتن انگلیس ،موزه مالزی و موزه واشنگتن هم
میتوان مشاهده کرد .تمام آثار این نمایشگاه،
الیت باکس (نوری) بوده و نور موجود در گالری،
فقط نور داخل تابلوها است .در حالت عادی،
تمام تابلوها سفید بوده ولی زمانی که نور تابلوها
روشن میشود دنیایی از کلمات رنگی را میتوان
دید .این هنرمند درباره نمایشگاه اخیرش گفته
است« :همواره درباره عشق ،ادیبان و صاحبان
قلم حرفهای بسیار گفتهاند که هرکدام در نوع
خود در خور توجه است .اما آنچه در بین عموم
درباره رنگ عشق رواج دارد ،رنگی سرخ و خونین
است .لکن من همواره رنگ سفید را برای آن
متصور میشدم .رنگی پاک و بیآالیش و الهی،
رنگی که برای من نمودی از هنر است ،هنری پاک
و خالص که منشاء آن ،هنرمند عالم ،خدا است.
آثار نمایشگاه «و عشق تنها عشق» در نگاه اول
شاید همه سفید بنمایند ولی برای من ،هر اثر این
نمایشگاه ،بیانگر دیدگاه متفاوت انسانها است؛
آثاری که نور ،هویت پنهان آنها را آشکار کرده و
رنگ باطن آنها را برای همگان آشکار میکند».
این نمایشگاه از جمعه  4مهرماه تا  22مهرماه از
ساعت  11تا  22در گالری مذکور به نشانی اوین،
ابتدای سرباالیی کچویی ،کوچه صفا ،پالک ۴
دایر است.
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به بهانه چهلمین سالروز آغاز جنگ ایران و عراق ،ژانر «جنگی» در سینمای ایران مرور شد

خاکریزهای  ۴۰ساله روی پرده نقرهای

 31شهریور سالروز شروع جنگ تحمیلی از سوی رژیم بعث
عراق علیه جمهوری اسالمی ایران ،به عنوان آغاز هفته دفاع
مقدس نامگذاری شده است .اما سینمای دفاع مقدس از سال
 ۱۳۶۰به طور رسمی کار خود را آغاز کرد .هشت سال دفاع
مقدس اتفاقی ویژه در تاریخ معاصر کشور ما به حساب میآید
که از مناظر مختلف میتوان به آن توجه داشت .این دوران
بستری بود تا برخی از بهترین آثار سینمای ایران بعد از انقالب
به وجود آیند.
در اوایل دهه  ،60کشور هنوز در جنگ تحمیلی بهسر میبرد
و بمبارانهای رژیم بعثی ،شعلههای آتش را بیش از هر وقت
دیگر و فراتر از همه مرزهای زمینی تا پایتخت ایران کشانده بود.
تا پایان دهه با وجود پایان یافتن جنگ هنوز فضا و اتمسفر تیره
و پرتردید جنگی بر جامعه حاکم بود .بیشترین تعداد فیلمهای
جنگی در همین سال ساخته شدهاند .در همان سالهای اولیه،
دو فیلم به نام «مرز» در سال  ۱۳۶۰و «برزخیها» در سال ۱۳۶۱
ساخته شدند.
اما «عقابها» ساخته ساموئل خاچیکیان ،پرتماشاگرترین فیلم
دفاع مقدس سینمای ایران که در بهترین زمان ممکن ساخته
شد و به نمایش درآمد .استفاده از بازیگران محبوب و توانمند در
کنار ریتم پرکشش فیلم ،فیلمنامه جذاب و پرداخت مناسب همه
دالیلی بود که موجب شد ،فیلم به مذاق تماشاگر خوش بیاید و
صفهای طوالنی در کنار سینماهای نمایشدهنده «عقابها»
پدید آمد .هرچند فقر از سر و روی فیلم میبارید و در تمامی
صحنههای پرواز هواپیماها ،جنگ هوایی با استفاده از فیلمهای
مستند روی میز مونتاژ ساخته شد اما «عقابها» ،با  ۱۶میلیون
تومان فروش در اکران اول تهران ،در حالی که  ۳۰درصد جمعیت
 ۶میلیونی تهران فیلم را دیدند ،پرفروشترین فیلم سال ۱۳۶۴
لقب گرفت.
«کانی مانگا» ساخته سیفالله داد ،نسبت به «عقابها»
دارای مونتاژ و صحنههای بهتری بود اما نتوانست رکورد
فروش آن فیلم را جابهجا کند .در «کانیمانگا» صحنههای
هوایی بر خالف عقابها روی میز مونتاژ ساخته نشد و برای
اولین بار در سینمای ایران ،صحنههای نبرد هلیکوپتر بازسازی
شد .پرفروشترین فیلم سال  ۱۳۶۷با رقمی نزدیک به ۱۲
میلیون تومان که در اکران شهرستانها هم بسیار موفق بود،
تا سالهای سال اکران میشد و میفروخت .این فیلم را نزدیک
به یک میلیون نفر تماشا کردند.
«افق» ساخته رسول مالقلیپور ،یک فیلم جنگی خوشساخت
بود .جلوههای ویژه در افق ،اهمیت بسزایی داشت .در این فیلم
از انفجارهای پیاپی به کار برده شد .دومین فیلم پرفروش ایران تا
آن سال در سال  ۱۳۶۸که یک میلیون نفر آن را تماشا کردند ،با
رقمی حدود  ۱۶میلیون تومان و پرفروشترین فیلم همین سال در

گروه فرهنگ و هنر – حدود  40سال از آغاز جنگ هشتساله ایران و عراق میگذرد .سالهایی که پر است از رشادتهای
بزرگمردان این مرز و بوم که شاجاعانه مقابل دستدرازیهای دشمن بیگانه بر خاک این کشور ایستادگی کردند .سینما در
این سالها تالش کرده تا به سهم خود این رشادتها را به تصویر بکشد .در این گزارش بخشی از برترین فیلمهای سینمایی دفاع
مقدس را مرور خواهیم کرد.

سینمایدفاع
مقدس حاال با
نگرشیمتفاوت
و با حضور
جوانانفیلمساز
اتفاقاتبسیار
روشنیهمچون
«ایستاده در
غبار» را در خود
دارد
اکران شهرستانها متعلق به همین فیلم است.
ابراهیم حاتمیکیا که یکی شاید مطرحترین کارگردان این سبک
از فیلمهای سینمایی است نیر در دهه  60با ساخت «هویت»
مهای «دیدهبان» و «مهاجر»
وارد جریان فیلمسازی شد و با فیل 
بین اهالی هنر شناخته شد.
خاتمه جنگ تحمیلی دوران تازهای را برای فیلمهای تازه دفاع
مقدس رقم زد .میتوان گفت فیلمهای ژانر دفاع مقدس از
این سال بعد عالوه بر نبردها ،جنگ را در پشت خاکریزها هم
نشان دادهاند .در دهه هفتاد ،دوران پسا جنگ بیش از روایت
خط مقدم و جبههها مورد توجه قرار گرفت و فیلمها عموما به
توصیف و تحلیل فضای جامعه در دوران پساجنگ میپرداختند.
جلوههای ویژه میدانی در این دوران ،نسبت به وضعیت همان
روزهای سینمای جهان پیشرفت قابل مالحظهای کرده بودند و

این دانش مستقیما از طریق خود رزمندهها به سینما منتقل
شد .در دهه  ،70عبدالحسن برزیده و سعید سهیلی اولین
فیلمهایشان را ساختند که هر دو به حوزه دفاعمقدس تعلق
داشت و هر دو جزو بهترین فیلمهای اول در تاریخ سینمای ایران
محسوب میشوند.
برزیده «دکل» را در سال  ۱۳۷۴جلوی دوربین برد و سهیلی
«مردی شبیه باران» را در سال  7۵ساخت .ابراهیم حاتمیکیا هم
در همین دهه تعدادی از بهترین فیلمهایش را عرضه کرد؛ «از
کرخه تا راین»« ،بوی پیراهن یوسف» و «آژانس شیشهای» سه
فیلم شاخص حاتمیکیا در دهه  70بودند.
مرحوم رسول مالقلیپور پس از چند فیلم غیرجنگی در ابتدای
دهه  ،70با «نجات یافتگان» و «سفر به چزابه» در سال  ۷۴به
خاستگاه اصلیاش که سینمای جنگ بود برگشت و در سال

« ۱۳۷۷هیوا» را ساخت که هر سه این فیلمها ،بهخصوص «سفر
به چزابه» ،جزو شاخصترین آثار سینمایی در حوزه دفاعمقدس
بودند.
جواد شمقدری هم در این دهه «بربال فرشتگان» را ساخت
که آن هم جزء آثار قابل اعتنای دفاع مقدس بود و محمدرضا
درویش «کیمیا» را جلوی دوربین برد .جمال شورجه هم بهعنوان
یکی از فعاالن سینمای جنگ ایران فیلمهای «عملیات کرکوک»،
«عبور از خط سرخ»« ،حماسه مجنون»« ،لبه تیغ»« ،باشگاه
سری» و «خلبان» را جلوی دوربین برد که شهیدمرتضی آوینی
بهعنوان تئوریسین سینمای جنگ« ،عملیات کرکوک» را رمبوی
ایرانی لقب داد .در این دهه اولین فیلم طنز سینمای ایران یعنی
«لیلی با من است» به کارگردانی کمال تبریزی با موضوع دفاع
مقدس هم تولید شد.
از دهه  ۸۰تولید و ساخت فیلمهای ژانر دفاع مقدس با افت
روبرو بوده است اما از این دهه به بعد سینمای دفاع مقدس با
آثاری با پختگی بیشتر ساخته مواجه شد.
به طور کلی در دهه هشتاد و نود با تغییر سیاستگذاریهای
فرهنگی و در پی جلب نظر تماشاگران عامه به سینمای دفاع
مقدس و وقایعنگاری دوران جنگ تحمیلی ،کیفیت فیلمها و
صحنههای جنگی آنان خصوصا ،پیشرفتهای فنی قابل توجهی
کرد .این مسئله باعث شد تا تماشاگران ،حتی نسلی که جنگ
را بهچشم ندیده و درک مستقیمی از آن نداشت ،با اشتیاق
بیشتر پای تماشای فیلمهای جنگی ایرانی بنشیند .این مسئله
را در تعداد رایهای بیشتری که فیلمهای دهه نود کسب کرده
و امتیازات باالتر فیلمهای جنگی دفاع مقدس متاخرتر ،میتوان
به وضوح دید .هرچند میزان تولیدات آثار دفاع مقدس چندان
قابل مقایسه با آن دهههای اول و دوم ایجاد سبک دفاع مقدس
نبود اما برخی آثار درخشش عظیمی را در سینمای این ژانر ایجاد
کردند.
«دوئل» (احمدرضا درویش « ،)۱۳۸۲اتوبوس شب» (کیومرث
پوراحمد « ،)۱۳۸۵روز سوم» (محمدحسین لطیفی ،)۱۳۸۵
«نفوذی» (احمد کاوری مهدی فیوضی « ،)۱۳۸۷بدرود بغداد»
(مهدی نادری « ،)۱۳۸۸سیزده ( »۵۹سامان سالور  )۱۳۹۰و
«ملکه» (محمد علی باشه آهنگر « ،)۱۳۹۱شیار ( »۱۴۳نرگس
آبیار« ،)1392 ،اروند» (پوریا آذربایجانی« ،)1395 ،آباجان»
(هاتف علیمردانی« ،)1395 ،چ» (ابراهیم حاتمیکیا،)1392 ،
تنگه ابوقریب (بهرام توکلی ،)1397 ،از جمله آثاری بودند که
به صورت مستقیم و غیر مستقیم با مفهوم دفاع روبهرو بوده
و جزو آثار به یادماندنی سینمای ایران در دهه  80و  90بوددند.
سینمایی که حاال با نگرشی متفاوت و با حضور جوانان فیلمساز
اتفاقات بسیار روشنی همچون «ایستاده در غبار» را در خود
دارد.

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد
سندرسمي آگهي موضوع ماده  3قانون وماده  13آئين نامه قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي

برابــر رای شــماره  99/6/18 – 139960319011001239هيــات اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت
ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات
مالكانــه بــا معــارض متقاضــی خانــم اعظــم مهرابيــان فرزند عبــاس بشــماره شناســنامه  553صادره از ســيرجان
در یــك بــاب خانــه بــه مســاحت  221.67مترمربــع پــاک  5فرعــی از  994اصلــی واقــع در بردســير محلــه
دهنــو ســفيد بخــش  20کرمــان خریــداری از مالــك رســمی خانــم ســكينه برومنــد محــرز گردیــده اســت لــذا به
منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت
بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــی اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مدت
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســليم اعتراض
،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت دوم99/7/14 :
تاریخ انتشار نوبت اول 99/6/31:

حسين تقی زاده -رئيس ثبت اسنادوامالك 117/م الف

6542

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد
سندرسمي آگهي موضوع ماده  3قانون وماده  13آئين نامه قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي

برابــر آرای شــماره  139960319011000984الــی  139960319011000987مــورخ  99/5/26هيــات اول موضــوع
قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه
ثبــت ملــك بردســير تصرفــات مالكانــه بــا معــارض متقاضــی بترتيــب آقــای حســين ســاالری بردســيری بشــماره
شناســنامه  425و کدملــی  3179775416و خانــم اشــرف ســاالری بردســيری بــه شناســنامه شــماره  863و کدملــی
 3179894865و خانــم طاهــره ســاالری بردســيری بــه شناســنامه شــماره  726و کدملــی  3179811323و خانــم
عصمــت ســاالری بردســيری بــه شناســنامه شــماره  918و کدملــی  3179850892همگــی فرزند اســمعيل صــادره از
بردســير هــر کــدام بــه ميــزان یــك و نيــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــك بــاب خانــه بــه مســاحت  711.33مترمربــع
پــاک  2فرعــی از  3364اصلــی واقــع در بردســير محلــه جوشــور بخــش  20کرمــان خریــداری از مالك رســمی آقای
ذبيــح الــه ابراهيــم نــژاد مشــيزی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه
 15روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيت متقاضــی اعتراضي داشــته باشــند
مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم وپــس از اخــذ
رســيد،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت دوم99/7/14 :
تاریخ انتشار نوبت اول 99/6/31:

حسين تقی زاده -رئيس ثبت اسنادوامالك 111/م الف

6543

مفقودی

کارت خــودروی ســواری پرایــد تيــپ جــی تــی ایكــس آی بــه رنــگ نــوک مــدادی متاليــك مــدل  1384بشــماره
انتظامــی  628س  53ایــران  46و شــماره موتــور  01345102و شــماره شاســی  S1412284697637متعلــق بــه
6519
اقــای کامعلــی حســنی فشــتامی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

کارت دانشــجویی بــه شــماره  952189433متعلــق بــه حســين بدیــع شــاهد از دانشــگاه آزاد زابــل در مقطــع
کارشناســی رشــته مدیریــت دولتــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

زاهدان

6525

برگ سبز خودرو سواری پراید مدل۱۳۹۱به شماره پالک۹۷۷--۴۹ط۴۷به
شماره موتور  ۴۷۹۴۶۳۴شماره شاسی  NAS411100C4906509بنام
مصطفی جفتا مفقود واز درجه اعتبار ساقط است
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب محمد محرابی فرزند جلیل به شماره
ملی ۴۲۲۰۲۴۰۲۴۱صادر از بویراحمد در مقطع کارشناسی پیوسته رشته
مهندسی کامپیوتر نرم افزار صادر از واحد دانشگاهی یاسوج به شماره
سریال ۲۹۹۹۵۳۶مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا
میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج ارسال نمایند
سند و برگ سبز موتورسیکلت سانتانا مدل  ۱۳۸۹به شماره پالک
۹۷۷۷۲/۶۸۷به شماره موتور  150s8800083**NIxو شماره تنه
 150s89000873**NIxبه نام محمدرضا عبدعلی مفقود و فاقد اعتبار
میباشد.

اگهی تغییرات شرکت بویر صنعت سهامی خاص به شماره ثبت  519و
شناسه ملی  10861951207به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
سالیانه مورخ  1399/04/14تغییرات ذیل اتخاذ شد  -1 :غالمرضا فرنیسی
به شماره ملی 1818377683و صدیقه موسوی جهان آباد به شماره ملی
4230273827و امیر حسین صالحی به شماره ملی  0942436407به سمت
اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند-2 .غالمرضا
فرنیسی به شماره ملی 1818377683به سمت مدیر عامل و عضو هیات
مدیره و صدیقه موسوی جهان آباد به شماره ملی 4230273827به سمت
رئیس هیات مدیره و امیرحسین صالحی به شماره ملی 0942436407به
سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند .حق امضاء
کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه
های عادی و اداری با امضاء صدیقه موسوی جهان آباد رئیس هیات مدیره
به همراه مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضا ء غالمرضا
فرنیسی مدیر عامل شرکت و یا خانم صدیقه موسوی جهان آباد رئیس
هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است -3 .نور بخش انصاریان فر به
شماره ملی  2391310528به سمت بازرس اصلی اله کرم رخشان شماره ملی
4231240851به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب
شدند -4 .روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب
گردید  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()991203

