
کنسرت ایرج خواجه امیری در کرمان 
برگزار شد

صدایی به رنگ طرب

رضا شمسی - وارد سالن فجر که می شوی غم و قصه ی 
است.  فرحناک  هوا  بسکه  بر می بندد.  رخت  دلت  از  زمانه 
امشب قرار است صدایی خاطره انگیز، شادمانی روح آدمی را 
جلوه گر سازد و طربناکی ناب ایرانی را بین چند نسل قسمت 
کند. امشب ایرج قرار است بخواند، با صدایی به رنگ طرب. 

بسیار  و  رفتم  ایرج  کنسرت  به  گذشته  شب  پنجشنبه 
انجام  برای  انگیزه ام  کنم.  گفت و گو  او  با  تا  کردم  تالش 
مصاحبه، پرسیدن سواالتی بود که برای خیلی از عالقه مندان 
به موسیقی آوازی تا کنون بی پاسخ مانده اند؟ مثال: چرا آواز 
سنتی ما در دهه های اخیر از نظر تکنیک تعالی پیدا کرد اما 
به مرور مغموم و افسرده شد؟ این سوال را باالخره یکنفر باید 

از ایرج بپرسد.
در عین حال هدف دیگرم از انجام گفت و گو، بازتاب ضمنی 
روزهای  با  که  علی الخصوص  بود،  کرمان  در  ایرج  کنسرت 
پایانی سال همزمان شده بود و به همین جهت می توانست 
برگزار  اگرچه  باشد.  بهاری  شادی های  چاووشی خوان 
کنندگان کنسرت بی  ذکر نام، از برخی مسئوالن گالیه کردند 
که علی رغم کسب همه ی مجوزهای الزم اما اجازه نداده اند 
در تبلیغات شهری از نام هنری حسین خواجه امیری یعنی 
»ایرج« استفاده شود و این در حالی است که عموم مردم 
ایرج را به نام ایرج می شناسند، برای مردم ایرج ایرج است، نه 
حسین خواجه امیری که نام مندرج در شناسنامه  ی او است. 
برگزاری  از  کرمان  مردم  از  زیادی  تعداد  تردید  بدون  پس 

چنین کنسرتی بی خبر مانده اند.
با این خواننده  ی صاحب  اما اکنون که فرصت گفت و گو 
در  را  او  سخنان  از  بخش هایی  ادامه  در  نشد،  فراهم  صدا 
گفت گویش با ایلنا که در سال 95 به مناسبت سالروز تولدش 

انجام شده با هم مرور می کنیم:

قضاوت بماند برای تاریخ 
خاطر خودم  به  نه  موسیقی(  فضای  )از  من  »گله مندی 
بلکه برای فضای آواز بوده که روز به روز در تقلید و انحطاط 
و  بود  یادم هست یک  زمان مثال 20 خواننده  فرومی رود. 
هرکدام به یک شکل و شمایل می خواند. یکی براساس ردیف 
بود و یکی  و دستگاه و یکی روحوضی! یکی تصنیف خوان 
در  فقط  یکی  و  می خواند  کاباره  می رفت  یکی  آوازخوان! 
سالن های کنسرت. روی هم رفته همه دارای جایگاه و شان 
امروز  اما  داشتند  را  و مخاطبان خاص خود  بودند  متفاوت 
به داشتن صدای خوب نیست چون هرکس  معروف شدن 
ازنظر مالی تامین باشد و رگ خواب مردم را بداند و براساس 
موج جامعه حرکت کند؛ موفق است. نمی گویم از نظر درجه 
هنری موفق است اما از نظر مالی تامین می شود بدون اینکه 

حتی آجری روی دیوار موسیقی گذاشته باشد.
حتی  بعضی  که  می دهند  کنسرت  خواننده هایی  امروز 
توانایی خواندن یک قطعه ساده را بدون میکروفن و میکس 
خواننده های  طرف  آن  از  ندارند.  کامپیوتری  افکت های  و 
اما  دارند  رسایی  و  خوب  بسیار  صدای  که  هستند  جوانی 
چون در این مافیا شریک نیستند؛ راه به جایی نمی برند. در 
زمان ما؛ هرکس در هر سطح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
می توانست با پیگیری و تالش؛ استعدادش را شکوفا کند اما 
امروز اگر در جرگه برخی دوستان باشی و به کارهای عجیب 
و مخاطب پسند تن بدهی؛ موفقی. گله من هم از این بابت 
بود وگرنه اگر قرار بود کاری در عرصه موسیقی بکنیم آن 
 را انجام داده ایم و قضاوت درباره آنها بماند برای مخاطبان و 

تاریخ.
   بیایید مثل ابتدای این یادداشت غم و قصه ی زمانه را از 
دل بزداییم و با یاد ایرج در آواز شادمانه ی خود فرود بیاییم، 
می گوید:  درباره اش  شجریان  رضا  محمد  که  خواننده ای 
»صدای ایرج در تاریخ آوازخوانی ما یک متر و معیار است و 
هر کس بخواهد در باالترین حد حنجره صدایی را مثال بزند، 

می گوید این صدا شبیه صدای ایرج است.«

از  تعداد،  ازلحاظ   96 سال  در   
نمایشگاه هایي که در گالري دیبا برگزارشد 
راضي هستم و ازکیفیت نمایشگاه ها هم 
مي توانم  من  که  مواردي  دارم؛  رضایت 
هر  که  است  این  کنم  اشاره  آن ها  به 
را  گالري ها  مخاطبین  تعداد  بتوانیم  روز 
پیداکنند  تمایل  مردم  و  دهیم  افزایش 
آثارهنري  و  بروند  گالري  یک  به  که 
و..... عکس  طراحي،  نقاشي،  شامل  که 

افزایش  من  براي  یعني  ببینند،  را  باشد 
مخاطبین و بازدیدکنندگان از نمایشگاه ها 
خیلي مهم بوده و هست؛ چون معتقدم 
اتفاق دیگری رویارویي مردم  از هر  قبل 
با هنر مي تواند خیلي حائز اهمیت باشد، 
تقریبا  که  بگویم  می توانم  اوصاف  این  با 
از عملکرد گالري دیبا در سال 96راضي 
که  اهدافي  از  سري  یک  به  چون  بودم، 
درمورد  رسیدم.  بودم  کرده  برنامه ریزي 
دغدغه هایم به عنوان گالري دار بایدبگویم 
که چیزي که گاهي اوقات من را درگیر 

و نگران مي کند این است که آیا باتوجه 
به شرایط اقتصادي گالري ها مي توانند به 

زیست شان ادامه دهند یانه؟...
همیشه  9٧مثل  سال  مورد  در   
بهترین  حوزه ها  همه ی  در  که  امیدوارم 
و  هنر  دنیاي  در  و  بیفتد  اتفاق ها 

مسلما  همین طور.  هم  رشدگالري ها 
این که شاهد فعالیت هنرمندان و عرضه ي 
آثارشان در قالب نمایشگاه هاي فراوان و 
با کیفیت باشیم مسلما باعث دلگرمي و 

خشنودي همه خواهدبود.
کرمان  جامعه ي  رشد  مي کنم  فکر 

ازلحاظ فرهنگي و نوع نگاه و برخورد با 
را  موفق تري  آینده  مي تواند  آثارهنري 

نوید دهد.
صنعت  مهم،  موضوعات  از  یکی   
استان  رشد  به  توجه  با  است،  توریسم 
برنامه ریزي هاي  با  قطع  طور  به  کرمان 
تعداد  حضور  شاهد  مي توانیم  مسئولین 
از سایر  که  باشیم  مسافراني  از  بیشتري 
بازدید  براي  جهان  نقاط  و  استان ها 
سفرمي کنند،  کرمان  به  گردش  و 
تورهاي  راهنمایان  و  برنامه ریزان 
برنامه ریزي  طوری  مي توانند  گردشگري 
کنند که توریست ها بازدید ازگالري هاي 
شهرکرمان را هم عالوه بر اماکن تاریخي 
و موزه ها در برنامه ي خود داشته باشند 
و بدین ترتیب با هنري که هم اکنون و 
دارد  جریان  ما  شهر  در  معاصر  طور  به 
آشنا شوند، این جریان هم براي صنعت 
گردشگري و هم براي گالري ها سودمند 

خواهدبود.

کار  رسمی  آغاز   96 سال    
دغدغه ی  و  بود  سروستان  گالری 
مخاطبان  رضایتمندی  من  اصلی 
گالری و ارائه ي هنر فاخر در هنرهای 
تجسمی بوده؛ و چالش پیش رو عدم 
عدم  گفت  باید  صورتی  به  یا  توجه 
ارتباط از سوی مردم چه عوام و چه 
خواص در حوزه های مختلف علمی و 

یا فرهنگی و ... بوده است.
پروردگار  امید  به  سال آینده   
بسیار پر رونق خواهد بود. بر اساس 
همه ي   ،96 سال  فعالیت  برآیند 
مدیران و برنامه ریزان گالری ها افرادی 
با انگیزه و با ایده های نو هستند که 
تاثیر  رقابتی  و  دوستانه  فضایی  در 
شهر  هنری  فضای  بر  خوبی  بسیار 
آینده  سال  در  مسلما  گذاشته اند. 
خواهد  افزوده  گالری ها  تعداد  بر 

به  شد و هر گالری، شیوه ي خود را 
که  داد  خواهد  بسط  اصولي  صورتی 
با توجه به حمایت و نظارت صحیح 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مسئوالن 
و منطقی  پیشرفت صحیح  ما شاهد 
جمعیت  با  شهری  در  گالری داری 

محدود کرمان خواهیم بود .
باید  کرمانی  هنرمند  و  هنر    
شناخته  گسترده  کامال  صورتی  به 
شود؛ ابتدا در سطح ایران و در ادامه 
همان گونه  المللی.  بین  سطح  در 
که  دوره ای  در  کرمان  فرش  که 
ارتباط  وسایل  و  تجهیزات  همه  این 
همت  مبنای  بر  فقط  نبود  جمعی 
اندرکاراِن  دست  و  هنرمندان  عالی 
گسترش هنر، به اوج شکوفایی رسید 
امروزه  کرد.  پیدا  جهانی  شهرت  و 
مگر  نمی گیرد  صورت  کار  این  هم 
هنرمندان  توسط  بدیع  آثار  خلق  با 
و  هنری  منتقدان  کارآمد  نقد  و 
خبرنگاران و حمایت مسئوالن امر در 
این حوزه و ایجاد ارتباطات گسترده 
بالقوه  خریداران  و  داران  مجموعه  با 
نظام صحیح  تا  گالری داران  از سوی 
خود ایده آل  شرایط  به  هنر   گردش 

 برسد.

سال  اولین  یعنی   96 سال   
و  فراز  با  من  گالری  تاسیس 
نشیب های خاص خودش گذشت. با 
خاطرات تلخ و شیرین، البته خاطرات 
مهمترین  بود.  بیشتر  خیلی  شیرین 
داشتم،  گذشته  سال  در  که  چالشی 
سعی در آشنا  کردن بخشی از جامعه 
آن ها  فعالیت های  و  نگارخانه ها  با 
اسم  حتی  که  جامعه  از  بخشی  بود 
نگارخانه را هم تا حاال نشنیده بودند.

سال   9٧ سال  می کنم  فکر   
متفاوتی باشد. قرار است به امید خدا 
نمایشگاه  آینده  سال  اوایل  همان  از 
نگارخانه های  تمام  در  مشترکی 
هنرهای  موزه  همکاری  با  و  کرمان 
معاصر برگزار شود که حرکت خیلی 

شروع  می کنم  فکر  و  جالبی است 
بیشتر  همکاری های  برای  خوبی 

گالری ها در طول سال باشد.
 صحبت از شرایط ایده ال برای 
نگارخانه ها به ویژه در شهر کوچکی 
خاص  شرایط  با  و  کرمان  مثل 
و  آن  بر  حاکم  هنری  و  فرهنگی 
غیر  کامال  نزدیک،  آینده  در  هم  آن 
سمت  به  می شود  اما  منطقی  است. 
ایده آل شدن حرکت کرد، که در این 
فقط  نگارخانه ها  فعالیت های  مسیر، 
بخش کوچکی از آن خواهد بود. برای 
و  نگارخانه ها  وضع  به  بخشی  رونق 
نیاز  همه  از  اول  تجسمی  هنرمندان 
وجود  حمایتی  قوانین  تصویب  به 
کشورهای  از  بسیاری  در  مثال  دارد، 
که  دارد  وجود  قوانینی  پیشرفته 
خرید  صورت  در  بزرگ  شرکت های 
از درصدی  نگارخانه ها  از  آثار هنری 
می شوند.  برخوردار  مالیاتی  معافیت 
اقتصادی  رونق  همه  از  مهمتر  اما 
جامعه است. در اوضاع بد اقتصادی، 
خرید آثار هنری آخرین چیزیست که 

مردم به آن می اندیشند.

دغدغه ام رضايت مخاطبان است

قوانین حمايتی الزم است
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رشد جامعه  آينده موفق تري را نويد می دهد

عنوان دومین سال  به   96  سال 
مقایسه  در  یادگاران  گالری  فعالیت 
برگزاری  روند  نظر  از   95 سال  با 
و  مخاطبین  استقبال  و  نمایشگاه ها 
تعداد  در  البته  بود،  بهتر  هنرمندان 
نمایشگاه های برگزار شده و فروش آثار 

فرق آنچنانی نداشت.
گالری  برای  دغدغه  مهمترین 
صورت  به  نمایشگاه ها  برگزاری  ما 
حرفه ای تر در کرمان و افزایش کیفیت 
نظر  همه  از  درآمده  نمایش  به  آثار 
حرفه ای  برخورد  چون  است.  بوده 
در  رونق  ایجاد  و  پیشرفت  الزمه ی 
فضای گالری هاست. پس از آن افزایش 
کشاندن  و  جامعه  در  نفوذ  سطح 
این  با  که  گالری  به  جدید  مخاطبین 
فضاها بیگانه اند؛ در کنار افزایش رونق 
اقتصادی و سعی بر افزایش فروش آثار 
و تاکید بر این مساله که خرید یک اثر 
ارزش  و  زیبایی  خرید  عین  در  هنری 

معنوی، یک سرمایه گذاری نیز هست.
در  گالری ها  تعداد  افزایش   
شدن  باز  احتماال  و  گذشته  سال  دو 
گالری های جدید در سال آینده باعث 
ایجاد فضای رقابتی در کرمان می شود. 
شاهد  کار،  شدن  سخت تر  عین  در 
پیشرفت گالری ها به لحاظ کیفیت آثار 
ارایه شده در کنار برگزاری حرفه ای تر و 
بهتر و توجه بیشتر به مخاطب خواهیم 
گالری دار  عنوان  به  من  شخص  بود. 

و  پیشرفت  جهت  بیشتری  تالش 
که  فضایی  کرد.  خواهم  خودم  ارتقای 
انسان را مجبور به تفکر، تغییر و بهتر 
شدن می کند خیلی خوب است. دیگر 
هنرمند می تواند تصمیم بگیرد با کدام 
گالری کار کند، مقایسه می کند و اتفاقا 
پیشرفت می کند.  به  ملزم  را هم  خود 
هنر  دانشجویان  و  جوان تر  هنرمندان 
ترغیب  بیشتر  فضا  این  دیدن  با  هم 
آینده  و  می شوند  پیشرفت  و  کار؛  به 
و  می بینند  روشنتر  خودشان  برای  را 
انگیزه بیشتری خواهند داشت. از طرف 
دیگر مخاطب هم با دیدن رونق بیشتر 
آن ها  تعدد  و  فرهنگی  فضاهای  این 
دیدن  و  ببیند  بیشتر  و  بهتر  می تواند 
و ... برایش مهمتر می شود. در مجموع 

من این اتفاقات را مثبت می بینم.

خوِد  اتفاق  مهمترین  نظرم  به   
به  باور  و  خواستن  است.  گالری 
و  پیشرفت  برای  اصولی  برنامه ریزی 
مقاومت در این فضا - که مدت ها راکد 
بوده است - و امید داشتن به تغییرات 
دارد.  زیادی  اهمیت  کوچک،  هرچند 
تخصصی  آموزش  باید  هم  گالری دار 
و  دهد  افزایش  را  سوادش  ببیند، 
پیشرفت کند. مدیریت صحیح در این 
شرایط خیلی اهمیت دارد. و باید بدانیم 
شرایط  به  شبه  یک  نیست  قرار  قطعا 
یک  صنعتی  همایون  برسیم.  ایده آلی 
زمان  فرهنگی  »کار  گفت:  من  به  بار 
 10 شاید  است.«  بازده  دیر  می برد، 
-15 سال طول بکشد تا فضا تغییر کند 
پس نباید زود خسته شد.  خوِد جامعه 
هنری هم باید پویاتر باشد و با انگیزه ي 

االن  شرایط  شاید  کند.  کار  بیشتری 
آنقدر مساعد نیست؛ اما اگر هنرمندی 
فعالیت  دارد  سکونت  که  شهری  در 
نکند یا بگوید چون فضا مناسب نیست 
چطور  باشد  امید  نا  و  نمی کنم  کار 

می توان امید به پیشرفت فضا داشت؟
در  دستگاه ها  و  دولت  نقش  البته 
است،  مهم  هم  جریان  این  از  حمایت 
با  بخواهد  که  شکل  این  به  نه  البته 
به  به گالری ها کمک کند.  پول دادن، 
نظرم بیشترین کاری که می تواند بکند 
فرهنگ سازی است. باید مردم را با هنر 
فعالیت های  و  فضاها  باید  کرد،  آشنا 

فرهنگی را معرفی و تبلیغ نمود. 
بیشتر  هم  فرهنگی  مدیران  خوِد 
خود  برای  کنند.  پیدا  حضور  فضا  در 
بیافتد  باید جا  نهادها هم  و  مسئولین 
می تواند  هنر  است،  ارزشمند  هنر  که 
و  نهادها  خود  باشد،  هدیه  بهترین 
هنری  آثار  خرید  در  باید  هم  ادارات 
کمترین  رسانه ها  در  باشند.   پیشگام 
هنرهای  به  توجه  می بینم  که  چیزی 
از  یکی  که  حالی  در  است  تجسمی 
بهترین راه های معرفی همه ي فضاهای 

فرهنگی شهر، همین است. 
گالری- مجموعه  می کنم  فکر 

همدیگر  با  باید  مخاطب  هنرمند- 
پیشرفت کنند. تا زمانی که یکی درجا 
بزند پیشرفت بقیه بی معنی است. چون 

این ها اجزا یک کِل واحد هستند.

نهادها و ادارات بايد در خريد آثار هنری پیشگام باشند
مصطفی هندوزاده، مدیر گالری یادگاران

اعظم السادات جهادی، مدیر گالری دیبا محدثه پورجعفری، مدیر گالری سروستان                        

حمزه افشار،  مدیر گالری رستاک

بازتاب 

 
آگهی مرحله چهلم سال 1396

) منطقه دو کرمان (
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان

اداره ثبت اسناد و امالك  ناحیه دو شهرستان 
كرمان  هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 

ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
)) آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي (( 
 

امالكی   بدینوسیله   مذكور  مواد  اجرای   در 
كه برابر اراء هیاتهای  حل اختالف  موضوع قانون 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي  تعیین تكلیف وضعیت 
ناحیه   ثبتي   واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد 
دو شهرستان كرمان  تقاضای ثبت انها پذیرفته و 
ادامه عملیات ثبتی انها مطابق قانون مذكور تجویز 
گردیده است  به ترتیب شماره پالك فرعی از 
مشخصات  و  ملک  وقوع   محل   بخش  و  اصلی  
مالک یا مالكین ) متقاضیان ثبت ( واقعدر بخشهای  
) 2   3   6  28(  ثبتی شهرستان كرمان  بشرح ذیل 
اگهی  میشود تا  در صورتي كه  شخص  یا اشخاصی  
نسبت به صدور سند مالكیت متقاضیان اعتراضي 
داشته باشند بتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 

پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم 
صورت  در  است  نمایند.بدیهي  تقدیم  قضایي 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
شد.شایان  خواهد  صادر  مالكیت  سند  مقررات 
ذكر است صدور و تسلیم سند مالكیت بر اساس 
دادگاه  به  متضرر  مراجع  مانع  مذكور  قانون 

نخواهد بود .

امالک تقاضای ثبت شده واقع 
در بخش 2 کرمان

 105  فرعی از  330٧  اصلی  –  خانم  فرشته 
ابراهیمی  فرزند  اسداله  به شناسنامه شماره   130 
از  کرمان   در  ششدانگ  یکباب  خانه   صادره 
مشتمل بر طبقه  فوقانی  به  مساحت   191  متر 
مربع  به ادرس کرمان  خیابان  سرباز  کوچه  شماره  
٧ خریداری از محل مالکیت  رمضان  فنائی     ردیف 

0356
 15195  فرعی از  3968 اصلی مجزی شده 
از  899  فرعی  از  3968  اصلی  –  خانم نور 
جهان شهسواری نسب عنایتی  فرزند  رستم   به 
شناسنامه شماره   169  صادره از  بم  در  ششدانگ  
یکباب  خانه  به  مساحت  288/26  متر مربع  به 
ادرس کرمان  خیابان  ایت اهلل  دستغیب   کوچه 
54  چهار کوچه  سوم  سمت  راست درب  اول  
خریداری از محل مالکیت  جمشید عیش ابادی      

ردیف  2102

مجزی  اصلی   3968 از   فرعی    153٧6  
شده از  899  فرعی  از  3968  اصلی  –  خانم  
شیوا پرنده افشار  فرزند اصغر به شناسنامه شماره   
2981158٧24  صادره از  کرمان  با والیت پدرش  
اقای اصغر پرنده  افشار در ششدانگ  یکباب  خانه  
به  مساحت  289/93  متر مربع  به ادرس کرمان 
شهرک  صنعتی  کوچه  شماره  14 خریداری از 

محل مالکیت  رضا  رشید فرخی      ردیف  0553
 1540٧  فرعی از  3968 اصلی مجزی شده 
از  ٧18  فرعی  از  3968  اصلی  –  خانم  نرگس 
فرخی نژاد   فرزند  فرهنگ  به شناسنامه شماره   
50٧  صادره از  بم  در ششدانگ  یکباب  خانه  
به  مساحت  1٧6/88  متر مربع  به ادرس کرمان  
سراسیاب  خیابان  شهید  ابراهیمی  چهار راه  اول  
خریداری از محل مالکیت  سید جالل ابراهیمی پور 

فرسنگی      ردیف  0451
 15423  فرعی از  3968 اصلی مجزی شده 
از  899  فرعی  از  3968  اصلی  –  اقای  علیرضا  
رهنما پور  فرزند  اصغر  به شناسنامه شماره   ٧  
صادره از  کرمان  در  ششدانگ  یکباب  خانه  به  
مساحت   138/90  متر مربع  به ادرس کرمان  
بزرگراه  امام  بلوار تره بار  شهرک  امام  حسن 
)ع(  خریداری از محل مالکیت  فاطمه پور حیدری     

ردیف  1109
 35  فرعی از  4398  اصلی  –  اقای  یاسر 

اسدی خانوکی  فرزند  علی  به شناسنامه شماره   
یکباب   ششدانگ   در   کرمان   از   صادره   692
خانه  به  مساحت  133/32  متر مربع  به ادرس 
کرمان  خیابان  شاهزاده  محمد  سه راه برق  کوچه  
شهید  حمید ایرانمنش  اولین  کوچه  سمت  چپ  
اکبر ثمره  گلستانی      از محل مالکیت   خریداری 

ردیف  0452
 5٧4  فرعی از  4220  اصلی  مجزی  شده  
از  40  فرعی  از  4220  اصلی  –  اقای  محمد 
رضا  کمالی فرد  فرزند  عباس  به شناسنامه شماره   
494 صادره از  کرمان  در ششدانگ  یکباب  خانه 
به  مساحت  213   متر مربع  به ادرس کرمان  
  5 شرقی   گلستان    کوچه   سرباز    خیابان  
خریداری از محل مالکیت  مهدی  صفری فرسنگی     

ردیف  04٧9
 33  فرعی از  4398  اصلی  –  اقای  محمد 
رضا مظفری نژاد  راوری  فرزند  رضا  به شناسنامه 
شماره   95 صادره از  راور  در ششدانگ  یکباب  
خانه به  مساحت  149  متر مربع  به ادرس کرمان  
خیابان  سرباز   کوچه 43  گلستان  خریداری از 

محل مالکیت  فریبرز منشی زاده     ردیف  2990

امالک تقاضای ثبت شده واقع 
در بخش 3 کرمان

اقای     – اصلی   1٧83 از   فرعی    19914 

مرتضی  نخعی  فرزند  محمد  به شناسنامه شماره 
3182  صادره از کرمان   نسبت  به  سه  دانگ  
به  فرزند  محمد   نخعی   مریم  و خانم   مشاع  
شناسنامه شماره 16528  صادره از کرمان   نسبت  
به  یک  دانگ  مشاع  و خانم  مرضیه  نخعی  فرزند  
محمد  به شناسنامه شماره 8609  صادره از کرمان   
نسبت  به  یک  دانگ  مشاع  و خانم  میترا  نخعی  
فرزند  محمد  به شناسنامه شماره 298008٧548  
صادره از کرمان   نسبت  به  یک  دانگ  مشاع  از  
ششدانگ یکباب  خانه  مشتمل  بر طبقه  فوقانی  
به مساحت  353/50  متر مربع که موازی  12٧/٧6  
متعلق  تقاضا  مورد  عرصه  از ششدانگ  مربع  متر 
بوقف و در اجاره  نامبرده  قرار دارد به ادرس کرمان  
بلوار  ازادگان  خیابان  جواد االئمه  )ع(  خریداری از 
محل مالکیت  سید کاظم طباطبایی      ردیف های 

0653 و0654 و0655 و0656
–  خانم  اصلی  از  1٧83  فرعی    20149 
خدیجه احمدیان ندیکی  فرزند  جعفر  به شناسنامه 
شماره 13  صادره از شهربابک  در ششدانگ  زمین 
محصور جهت ادغام  به مساحت  21/18  متر مربع 
که موازی  ٧/65  متر مربع از ششدانگ عرصه مورد 
تقاضا متعلق بوقف و در اجاره  نامبرده  قرار دارد 
اذر  کوچه  3٧  ادرس کرمان  خیابان  24   به 
خریداری از محل مالکیت  ماشااهلل ثمره  هدایت  

زاده     ردیف 0283

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 6 کرمان
 2126  فرعی از  20  اصلی  –  اقای  مراد 
علی پا برجا  فرزند  نعمت اله  به شناسنامه شماره   
٧22 صادره از  رابر  در  ششدانگ  یکباب  خانه  
مشتمل  بر طبقه  فوقانی  به  مساحت  2٧8/26  
متر مربع  به ادرس کرمان  خیابان  مولوی  کوچه  
6 خریداری از محل مالکیت  احمد ایالقی    ردیف  

160٧

امالک تقاضای ثبت شده واقع
در بخش 28 کرمان

 11  فرعی از  1062  اصلی  –  خانم  فاطمه  
میرزائی فرزند  امان اله  به شناسنامه شماره   8428 
صادره از  کرمان  در ششدانگ  یکباب  خانه به  
کرمان   ادرس  به  مربع   متر    243/80 مساحت  
خیابان  طالقانی  کوچه امام  زاده  سید سلطان 
علی  خریداری از محل مالکیت  سهام  مجهول 
بوده  برابر  رای هیات محترم ثبت محل مکلف به 
تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود گردیده است     

ردیف  4633
 تاریخ انتشار نوبت اول :  شنبه 1396/12/05

 تاریخ انتشار نوبت دوم :  شنبه 1396/12/19             

رییس اداره ثبت اسناد 
و امالک  ناحیه دو شهرستان کرمان   
 محمود مهدی زاده  

همیشه شرکت ها و برندهای تجاری بازده و راندمان سال خود را 
در آخر سال مرور می کنند. این کار در بیشتر شغل ها و فعالیت ها 
که  افرادی  نیز  هنری  و  فرهنگی  حوزه های  در  البته  است،  رایج 
پیشرفت کار برایشان مهم است چنین کاری می کند و حتی شاید 
سال  برای  برنامه ریزی  و   ساالنه  فعالیت های  مرور  گفت  بتوان 
پیش رو برای یک هنرمند به مراتب مهم تر است چرا که در آینده ی حرفه ای و رزومه 

کاری اش تاثیر زیادی خواهد داشت.
نزدیک شدن به پایان سال بهانه  ای شد تا به سراغ  فعاالن گالری داری کرمان 
در  افراد،  این  بنشینم.  گفت و گو  به  ایشان  با  موضوع  همین  محوریت  با  و  بروم، 
سال های گذشته در کرمان فراز و نشیب های زیادی را از سر گذرانده اند؛ از تعطیلی 

و بی رونقی تا بی توجهی نهادها گرفته و تا انوع و اقسام مشکالت ریز و درشت دیگر؛ 
طوری که به گفته ی خودشان، ایشان هنوز با ابتدایی ترین معضالت دست و پنجه 

نرم می کنند.
با این حال با بررسی فعالیت گالری های کرمان در سال 96 می توان فهمید که 
نسبت به سال های قبل از لحاظ آماری سال بهتری را پشت سر گذاشته اند و عالوه 
بر برگذاری نمایشگاه های هنری، تجربه هایی چون جلسات نقد و ورک شاپ ها را از 

سر گذرانده اند. امید که این روند صعودی در سال های آینده نیز ادامه یابد. 
اما برای در جریان قرار گرفتن از چند و چون فعالیت گالری ها در سال 96 به 
گالری  مدیر  پورجعفری؛  محدثه  یادگاران،  گالری  مدیر  هندوزاده؛  مصطفی  سراغ 
افشار؛ مدیر گالری  السادات  جهادی؛ مدیر گالری دیبا و حمزه  سروستان، اعظم 

رستاک رفتم و از آنها سواالت زیر را پرسیدم:
و  دغدغه  مهمترین  و  گذشت  چگونه  شما  گالری  برای   96 سال   -1
برای  را  آینده  سال    -2 بود؟  چه  سال  این  در  گالری دار  عنوان  به  شما  چالش 
جامعه  و  هنر  برای  باید  اتفاقاتی  چه   -3 می بینید؟  چگونه  کرمان  گالری داران 
داشته  مطلوبی  شکل  شما  نظر  از  حرفه ای  شرایط  تا  بیفتد  کرمان   هنری 

باشد؟ 
آنچه در ادامه می خوانید خالصه ای از پاسخ مدیران گالری های مذکور به سواالت 
برده،  نام  گالری های  بر  یادآوری شود که عالوه  است  آن الزم  از  پیش  است.  باال 
گالری های دیگری نیز در کرمان فعالیت می کنند که در این مجال فرصت نشد با  

مدیران آن ها هم صحبت شوم و شنیدن پاسخ آنها را به فرصتی دیگر وا می نهم.

سال خوبی از سر گذشت
نگاهی به گالری داری در کرمان در سال 96 در گفت و گو با مدیران چهار گالری

رحیم بنی اسد آزاد


