یکشنبه  14آذر 1400

قاب تلویزیون ،میزبان سریالهای جدید

کهندل با اتمام سریالهای اخیر تلویزیون ،سه سریال
جدید «خط مقدم»« ،نوار زرد  »۲و «اپیدمی» به آنتن
شبکههای یــک ،دو و ســه مـیرســنــد« .خــط مــقــدم» و
«اپیدمی» به ترتیب از  ۱۴و  ۱۵آذر از شبکههای یک و
سه پخش میشوند« .اپیدمی» بحران کرونا و تالش
شبانهروزی کادر درمــان و نیروهای جهادی برای مقابله

خبر
روز

فاطمهالیاسی

از عمویم
خواستهام
خاطرات پدرم را
مکتوب کند

همایون شجریان
در آیین گشایش
نمایشگاه «نغمه
مانا» گفت که عموی
بزرگش علیرضا
شجریان خاطرات
جذابی از پدرش دارد و
از او تقاضا کرده است
آنها را مکتوب کند.
نمایشگاه «نغمه
مانا» درنکوداشت
محمدرضا شجریان
برگزار شد که شامل
 ۷۹پوستر ۲۷ ،نشانه
و نشانهنوشته و
 ۲۱تابلو است.
در مراسم افتتاحیه،
غالمحسین امیرخانی
چهره ماندگار
خوشنویسی ایران،
حسین علیزاده و
همایون شجریان
حضور داشتند.

فرهنگ
و هنر

نویسنده

◾

◾

◾ نوشتنازتاریخچقدربراینوجوانانقابلدرکاست؟

معرفی اهداف و انگیزههای انقالب به نوجوانان که
آیندهسازان کشور هستند ،الزم و ضــروری است.
مسلما ًاگــر نــوجــوانــان ،پــدیــده انـقــاب را منطقی
ندانند و از وق ــوع آن راض ــی نباشند ،هــرگــز بــرای
حفظ آن نخواهند کوشید .بنابراین کــار نوجوان
جزو اولویتهای مهم و ضــروری است اما پرسش
اینجاست که چه کار فرهنگی مناسب سن نوجوان
اســت؟ با توجه به دغدغههای نوجوانان و سن و
سالشان ،کتا بهای تحلیلی و تاریخی برایشان
مناسب نیست بـنــابــرایــن قــالــب رم ــان بــه خاطر
ظرافتهایی که دارد ،میتواند بــرای این کار مفید
باشد.از طرفی نوشتن رمانی تاریخی برای نوجوان
بسیار سخت اســت و پیچیدگیهای خ ــودش را
دارد .نوجوانان تحمل شنیدن وقایع وحشتناک
و دلخراش را نــدارنــد ،در حالی که تاریخ پهلوی به
خصوص ســاواک به عنوان یکی از اهرمهای فشار
پهلوی ،پر از خشونت اســت .من در نوشتن رمان

گفتوگو با فاطمه الیاسی ،برگزیده بخش کودک و نوجوان دومین جایزه ادبی اندرزگو

رمان با موضوع انقالب برای نوجوانان
انگشتشماراست
«تونل ســوم» مجبور بــودم هم نگویم و هم بگویم.
سختترین بخش کار هم همین بود .باید در لفافه
صرفا ًبه اشارهای اکتفا میکردم ،آن طوری که شدت
جنایت را القا کنم.

◾

◾

اگــر بین دو جــداره آجــر خأل ایجاد شــود ،صــوت از
آن عبور نخواهد کرد .ماجرای گول زدن ساواک به
انتخاب اشتباه مأمور ساواک برمیگردد .وحید پسر
بااستعدادی بود و میخواست چیزی اختراع کند.
مأمور ساواک کرمانشاه که دوست مدیر مدرسه بود،
برای سرکوب حس کنجکاوی و قوه خالقیت وحید
خواست او را تحت نظر بگیرد و با ایجاد سرگرمی
کاذب برای وحید ،او را از فضای اختراع و پیشرفت
دور کند .از طرفی برادر وحید معمار برجستهای بود و
ساواکازطریقوحیدمیتوانستازتبحراونیزبهره
بگیرد.بنابراینازوحیدخواستدرازاییکموتورکه
آن روزها وسیلهای خاص و عجیب بود ،برایش نقشه
برای احداث ساختمان زندان بکشد .بعدها وحید
از طریق همان نقشه توانست به خود
ساواک ضربه بزند.

◾

◾ نوجوان امــروز چقدر میتواند با وحید ِ مبارز،
همذاتپنداری کند؟

وح ـیــد پـســر پــرشــر و شــوری
اسـ ــت ک ــه سـ ـ ــودای تــح ــول و
پیشرفت در سر دارد .در عین
هوش و استعداد و نبوغی که دارد،
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ش���ماره شناس���نامه و کد ملی  4480035796در
مقطع کارشناس���ی رشته مهندس���ی برق -قدرت

ص���ادره از واحد دانش���گاهی ی���زد مفقود گردیده
است و فاقد اعتبار میباشد.

آگهیمفقودی

بفروئ���ی فرزن���د محمدرض���ا ص���ادره از میبد به

از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه
1407942

آگهیمفقودی

آگهیمفقودی
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اصل برگ س���بز خودروی س���واری س���ایپا 131SE
م���دل  94به ش���ماره انتظامی  52ای���ران  134ج
 17به ش���ماره موتور  5506787و ش���ماره شاسی
 NAS411100F1184609متعلق به آقای سیدجالل
می���ری مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط
میباشد.

برگ سبز و سند موتور سیکلت تیپ  CG150رنگ
آبی مدل  1395به شماره انتظامی 23145-775
ش���ماره موت���ور  0149NEJO13711ش���ماره تن���ه
 NEJ***750K9503970ب���ه مالکیت پیمان گرجی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط می باشد.
برگ س���بز و کارت موتور سیکلت تریل رادیسون

آگهیمفقودی

م���درک فارغالتحصیلی دکتر الهام س���ردار فرزند
ابوالفضل صادره از مشهد به شماره شناسنامه
 1594به ش���ماره مل���ی  0939924633در مقطع
دکترای رش���ته پزش���کی عمومی صادره از واحد
دانشگاهی مش���هد مفقود گردیده است و فاقد
اعتبار میباشد.
از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه
آزاد اسالمی مش���هد به نشانی :استان خراسان
رضوی  ،شهرس���تان مش���هد ،امامیه  42سازمان
مرکزی دانش���گاه آزاد اس���المی مش���هد اداره امور
فارغ التحصیالن ارسال نمایید.

آگهیمفقودی

امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید.

,148554ف

یزد سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی یزد اداره

جواز حمل متعلق به آقای کتابعلی صفایی
به شماره 2664923مربوط به سالح ساچمه
زنی کالیبر  12ش���ماره س���الح  16250ساخت
بلژیک مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط
می باشد.

ویــژگــی بـ ــارزی کــه در آث ــار ترجمه ش ــده بــه چشم
میخورد ،ماجرامحور بودن آنهاست .ماجراجویی
یکیازخصیصههایمهمنوجواناناستواینحس
باید در آثار تولید شده برای نوجوانان هم وجود داشته
باشد .از طرفی نوجوانان بسیار باهوش هستند و
هر حرف و ادعایی را نمیپذیرند .این اشتباه محض
استکهفکرکنیمباگروهسنیراحتیمواجههستیم
و بدون هیچ منطقی شروع به شعار دادن بکنیم .هر
ادعا و حرفی که در داستان و رمان نوجوان زده میشود
بایدمنطقیومستندباشدوباهیجانوماجراتزئین
شده باشد تا بتواند مخاطب را پای خود بنشاند.

آگهیمفقودی

آزاد اسالمی یزد به نشانی :استان یزد  ،شهرستان

س���ند کمپان���ی کامی���ون کش���نده اس���کانیا
 P400م���دل  2015ش���ماره موت���ور
 DC13103L016839355ش���ماره شاس���ی
 YS2P4X200F5364718مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

◾

◾به نظر شما مهمترین آسیب ادبیات نوجوان به
خصوص رمانهای نوجوان چیست که شمار زیادی
از نوجوانان ایرانی را به سمت خواندن آثار ترجمه سوق
داده است؟

 200CCمدل  1389به ش���ماره موتور R8802052

و شماره تنه  R8900617و شماره انتظامی 98685

ای���ران  762ب���ه مالکیت عطا رس���متی مفقود و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.

بدین وسیله به اطالع همگان می رساند که
س���ند کمپانی خودرو اینجانب رضا مختاری
خیرآب���ادی به ش���ماره مل���ی 2990744258
مربوط به اتومبیل سواری پژو تیپ  405جی
ال ایکس آی  8/1رنگ نقره ای -متالیک مدل
سال  1387به شماره پالک  45ایران  264د
 51به شماره موتور  12487052071و شماره
شاسی  NAAM01CA98E367861مفقود
گردیده و از درجه اعتبار س���اقط می باش���د.

بدین وسیله به اطالع همگان می رساند
که کارت خودرو اینجانب سبحان نعمت
به شماره ملی  2980599107مربوط به
اتومبی���ل س���واری پژو تی���پ 207I-MT
رنگ مشکی  -متالیک مدل سال 1396
به شماره پالک  45ایران  243م  26به
ش���ماره موتور  178B0002496و شماره
شاس���ی NAAR03FE2HJ898546
مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط
می باشد.
جواز حمل متعلق به آقای کتابعلی صفایی
به ش���ماره  2664922مربوط به سالح گلوله
زنی کالیبر 7/92وبه شماره سالح 4600054
ساخت ایران مفقود گردیده واز درجه اعتبار
ساقط می باشد.
گواهینامه موقت پایان تحصیالت به شماره سریال
 1323093اینجان���ب مری���م هاش���مزهی فرزن���د الل
محمد دارنده ش���ماره شناسنامه  2047رشته تربیت
معل���م زب���ان و ادبی���ات فارس���ی مقطع کارشناس���ی
ناپیوسته از دانشگاه آزاد اسالمی واحد خاش مفقود
گردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد.

لغو آگهی دعوت به مجمع
عمومی فوقالعاده صاحبان سهام
نخریسی و نساجی خسروی خراسان
(سهامی عام) شماره ثبت  206شناسه
ملی 10860062290
پیروآگهیمنتشرهبهشماره9682مورخ7آذر
1400ب��هاطالعکلیهس��هامدارانونمایندگان
قانونیایش��انمیرس��اندمجمععمومیفوق
العادهصاحبانسهامشرکتنخریسیونساجی
خس��رویخراس��انس��هامیعامکهمقررشده
بوددرتاریخ1400/09/18راسس��اعت10:30
برگزارش��ودلغووتاریخجدیدبرگزاریمجمع
متعاقبااعالمخواهدشد..
هئیتمدیرهشرکت

1408561

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای
فاقدسندرس��می براب��ررای ش��ماره 140060301046000915تاری��خ 1400.8.5هی��ات اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرس��می مس��تقردرواحدثبتی حوزه
ثب��ت ملک پیش��وا تصرفات مالکان��ه بالمعارض متقاض��ی خانم س��ودابه هداوندخانی فرزن��د اهلل مراد
بش��ماره شناس��نامه  272ص��ادره ازورامین دریک قطعه زمی��ن مزروعی به مس��احت59549مترمربع
پ��الک فرعی از-150اصل��ی واقع درح��وزه ثبت ملک پیش��واخریداری ازمالک رس��می محرزگردیده
اس��ت .لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می ش��وددرصورتی که اشخاص
نس��بت به صدورس��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ندمی توانند ازتاریخ انتش��اراولین آگهی
به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم پس ازاخذرس��ید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم
اعتراض.دادخواس��ت خودراب��ه مراج��ع قضایی تقدی��م نمایند.بدیهی اس��ت درص��ورت انقضای مدت
مذکوروع��دم وصول اعتراض طبق مقررات س��ندمالکیت صادرخواهدش��د.م ال��ف 201/آ1407976 -
تاریخ انتشارنوبت دوم1400.9.14 :
تاریخ انتشارنوبت اول 7 1400.8.29 :
رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

م���درک موق���ت فارغالتحصیل���ی مرتض���ی برزگر

س���ه برگ س���ند موتور س���یکلت تیزتک م���دل 1390
رن���گ آب���ی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 73739 / 779
ش���ماره موت���ور  NCR15032041609و ش���ماره تن���ه
 NCR***150T9039539به مالکیت جمشید خانزاده
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

رمان چقدر زمان برد؟
شکلگیری ایده اولیه داستان تا چاپ رمان حدود
دو سال زمان برد .من برای این کار به منابع تاریخی
و مستندات و همچنین منابع شفاهی رجوع کردم.
کتابهایی که مرکز اسناد تاریخی کشور چاپ کرده
و کتابهایی نظیر «در دامگه تــاریــخ»« ،ســاواک،
سازمان اطالعات و امنیت کشور» و مستندات موزه
عبرت و ...را مطالعه و بررسی کــردم تا شرایط کلی
حاکم بر آن دوران را بشناسم ،اما شناخت کلیات
برای نوشتن رمان کافی نبود ،بنابراین سراغ منابع
شفاهی رفتم تا تجربه زیستهشان را ثبت کنم.
آقای وحید حبیبیان که با کسب اجازه از ایشان من
نام شخصیت اصلی را «وحید» انتخاب کردم ،در این
زمینه کمک فراوانی کرد .من برههای از زندگی وحید
را ثبت کردهام و ماجرای زندگی شخصی او را با وقایع
و شرایط کلی حاکم بر آن زمان تلفیق کردهام و حاصل
کار ،رمانی است که شاهد آن هستید.

,1408516ف

ثبت ملک پیش��وا تصرفات مالکان��ه بالمعارض متقاضی آقای قاس��م هداوندخانی فرزند یداله بش��ماره
شناس��نامه  3718صادره ازتهران دریک قطعه زمین مزروعی به مس��احت62397مترمربع پالک -150
اصل��ی واق��ع درحوزه ثبت ملک پیش��واکه خودمتقاضی مالک مش��اع میباش��دخریداری محرزگردیده
اس��ت .لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می ش��وددرصورتی که اشخاص
نس��بت به صدورس��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ندمی توانند ازتاریخ انتش��اراولین آگهی
به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم پس ازاخذرس��ید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم
اعتراض.دادخواس��ت خودراب��ه مراج��ع قضایی تقدی��م نمایند.بدیهی اس��ت درص��ورت انقضای مدت
مذکوروع��دم وصول اعتراض طبق مقررات س��ندمالکیت صادرخواهدش��د.م ال��ف 202/آ1407975 -
تاریخ انتشارنوبت دوم1400.9.14 :
تاریخ انتشارنوبت اول 1400.8.29 :
رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

بدی���ن وس���یله به اطالع همگان می رس���اند
که برگ س���بز خودرو اینجانب س���ید محمد
کوچ���ک زاده نعم���ت الله���ی ب���ه ش���ماره
مل���ی  2993747630مرب���وط ب���ه اتومبی���ل
س���واری پرای���د تی���پ جی تی ایک���س رنگ
نق���ره ای -متالی���ک م���دل س���ال  1383ب���ه
ش���ماره پ���الک  45ای���ران  741ط  93ب���ه
ش���ماره موتور  00638420و ش���ماره شاسی
 S1412282184653مفق���ود گردی���ده و از
درجه اعتبار ساقط می باشد.

,1408513ف

سند و برگ س���بز خودروی سواری پژو 405
مدل  1392رنگ نقره ای به شماره انتظامی
 186ی  22ایران  74به مالکیت مهناز مجرب
مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

◾

◾چه مطالعات و تحقیقاتی
براینوشتنرمانداشتیدونوشتن

آگهیمفقودی

چون آقای/خانم ش���رکت رضا گلیان مشهدی
مالک کامیون کش���نده هوو(ف���راز) مدل 1390
به شماره انتظامی 312ع 46ایران  12و شماره
شاس���ی NAB374505BA001215و ش���ماره
موت���ور  WD61596C101007050057ب���ه عل���ت
فقدان سند تقاضای صدور سند المثنی نموده
اس���ت .ل���ذا چنانچه هر گونه ادعای���ی در مورد
خ���ودروی مذکور وجود دارد ظرف مدت  15روز
از تاریخ نشر آگهی با در دست داشتن مدارک
کاف���ی ب���ه دفتر فروش ش���رکت ای���ران خودرو
دی���زل واقع در تهران ،کیلومتر  8جاده س���اوه
مراجعه نمایند.

وحید هم رفتارها و شیطنتهای مخصوص گروه
سنی خودش را دارد و مخاطب با او همذاتپنداری
میکند و هــم نبوغ و استعداد دارد کــه مخاطب
میتواند از او الگوبرداری کند.
◾ ماجرای اختراع آجر ضدصدا ،گول زدن نیروهای
ساواک و شیطنت وحید چطور به ذهن شما رسید؟

مواجه شــدن با اخبار و اطــاعــات ضد و نقیض،
ذهن و فکر آدم را آشفته میکند .خود من در سن و
سالی کمتر این تناقضها را تجربه کرده بودم و برای
اینکه تشویش را از ذهنم دور کنم ،دنبال منابعی
میگشتم تا حقیقت را بگوید .اینکه من برای خلق
نخستین اثرم سراغ قشر نوجوان رفتم ،به همین
دلیل بود .به عالوه آثار تولید شده با موضوع انقالب
بــرای نوجوانان انگشتشمار اســت .این در حالی
است که نوجوانی مهمترین دوره برای تأثیرپذیری و
تربیتپذیری است.

برگ س���بز خودرو سواری سایپا تیپ  141SXرنگ
سفید روغنی سال  1390به شماره شهربانی  51ص
 729ایران  74و شماره بدنه S3482290352385
وش���ماره موتور  4394037به مالکیت جواد مصدق
س���لجوقی مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط
می گردد.

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای
فاقدسندرس��می براب��ررای ش��ماره 140060301046000918تاری��خ 1400.8.5هی��ات اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرس��می مس��تقردرواحدثبتی حوزه

بسیار بازیگوش است .این ویژگیها سبب میشود
نوجوانان با وحید همذاتپنداری کنند.

◾ در نخستین رمان به سراغ سوژه تاریخی رفتید
آن هم برای نوجوانان .نوشتن برای این گروه سنی چه
سختیهایی داشت؟

آق���ای محم���ود صدیق���ی دارای ک���د مل���ی
 0931407087صادره از مشهد متولد  1338فرزند
محمد حس���ین اظهار میدارد که دانشنامه پایان
تحصیالت مقطع کارشناسی پیوسته رشته تاریخ
ایش���ان مفقود ش���ده اس���ت .لذا ب���ه موجب این
آگهی دانش���نامه مذکور ابطال می شود .از یابنده
تقاضا می ش���ود مدرک فوق را از طریق پس���ت به
نشانی مش���هد پردیس دانشگاه فردوسی مشهد
مدیری���ت امور آموزش���ی اتاق  204ارس���ال و یا در
صورت امکان تحویل نمایند.
مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

((آگهیقانونتعیینتكلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیحوزهثبتتایباد))
نظر به دس��تور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
 1390/9/20امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش  14مشهد
واحد ثبتی شهرس��تان تایباد مورد رس��یدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر
گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:
خانم فاطمه رمضانی فرمانآبادی به شناس��نامه ش��ماره  16کدملی  0749531134صادره تایباد فرزند
کماجعلی در ششدانگ یکباب منزل به مساحت  427/75مترمربع پالک شماره  150فرعی از  251اصلی
واقع در خراسان رضوی بخش  14مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت سهماالرثی
یارمحمد گلبانی از مرحوم فیض محمد گلبانی و قسمتی از پالک** کالسه 1400 -125
ل��ذا بموجب م��اده  3قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می
و م��اده  13آئیننام��ه مربوطه این آگهی در دو نوب��ت به فاصله  15روز از طریق روزنامه کثیراالنتش��ار
منتش��ر تا در صورتیکه اش��خاص ذینفع به آرای اعالم ش��ده اعتراض داشته باش��ند باید از تاریخ انتشار
اولی��ن آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و رس��ید اخذ نماین��د .معترضین باید ظرف
م��دت ی��ک م��اه از تاریخ تس��لیم اعتراض مب��ادرت به تقدی��م دادخواس��ت ب��ه دادگاه عمومی محل
نماین��د و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثب��ت محل تحویل دهد که در این ص��ورت اقدامات ثبت
موک��ول ب��ه ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی ک��ه اعتراض در مهلت قانون��ی واصل نگردد یا
معت��رض گواهی تقدیم دادخواس��ت ب��ه دادگاه عمومی محل ارائ��ه نکند اداره ثبت مب��ادرت به صدور
س��ند مالکیت مینماید و صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت .آ1407966 -
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/9/14 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/8/29 :
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد -مهدی حسینزاده

همکاریباخودترغیبمیکنند.وحیدکمکمباارتباطیکه
بانیروهایانقالبیپیدامیکند،متوجهمیشودمقصود
تآوردناختراعش،ترمیمدیوارهایزندان
ساواکیهاازبدس 
براینگهداریوشکنجهنیروهایانقالبیاست.
تونلسومتوسطنشرشهیدکاظمیمنتشرشدهاست.

,1408503ف

متعل���ق به آقای ایمان میش مس���ت مفقود گردیده از

فاطمهالیاسیبارمان«تونلسوم»توانستبرگزیدهبخش
کودکونوجوانشود« .تونل سوم»روایتپسریپرانرژی به
ناموحیداست.وحیدباآموزشهایبرادرش،احمد،آجری
ضدصداساختهاست.خبرایناختراعبهگوشنیروهای
ساواک رسیده و آنها با دادن امتیاز به وحید ،او را برای

فرهنگی و تولید انتشارات سروش ،معاون تولید و رسانش
کانوناندیشهجوان،رئیسهیئتمدیرهشرکتکتابشهر
ایــران ،رئیس هیئت مدیره کانون اندیشه جــوان ،عضو
هیئت مدیره شرکت انتشارات بهنشر (وابسته به آستان
قدس رضوی) و رئیس هیئت مدیره انتشارات پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشه اسالمی از سوابق علی رمضانی است.

آگهیمفقودی

سفید به شماره انتظامی  448ل  65ایران  36و شماره

موتور  3740033و شماره شاسی S1412289579626

یاسر احمدوند ،معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی در حکمی علی رمضانی را به عنوان رئیس دومین
نمایشگاه مجازی کتاب تهران منصوب کرد.
علیرمضانیدانشآموختهکارشناسیوکارشناسیارشد
الهیات و معارف اسالمی از دانشگاه تهران است .مدیرکل
تأمین منابع نهاد کتابخانههای عمومی کشور ،معاون

,1408560ف

برگ س���بز خودرو س���واری پراید صبا م���دل  1389رنگ

علی رمضانی ،رئیس دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران شد

,1408551ف

س���ند کمپانی موتور س���یکلت آپاچی تیپ RTR160
رنگ قرمز زرش���کی س���ال  1393به شماره شهربانی
 63719 - 778و شماره بدنه N2G***160V9311849
وشماره موتور 0E4DE2596775به مالکیت محمد
امی���ن نوروزی خ���ور مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می گردد.

شماره 9688

آگهیمفقودی

ب���رگ س���بز س���واری پ���ژو  ROAم���دل 1386
ش���ماره پالک ای���ران971-32ج 92ش���ماره موتور
 11686081741ش���ماره شاس���ی  61378658ب���ه
نام محمود ش���اهرخ آب���ادی مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط می باشد.

درجه ی اعتبار ساقط می باشد.

خدیجه زمانیان چندی پیش دومین جایزه ادبی
شهید«سیدعلیاندرزگو»برگزیدگاننهاییخودرامعرفی
و از آنها قدردانی کرد .در صفحه امروز به سراغ یکی از
برگزیدگانبخشکودکونوجوانرفتیمتادربارهاثریکه
توانستهجایزهاینبخشراازآنخودکندصحبتکنیم.

◾ چه شد که «تونل سوم»
را نوشتید؟

متأسفانه در ســا لهــای اخیر
شاهد جریانی هستیم که قصد
دارد چ ـهــره پـهـلــوی را تطهیر
کند .نسل مــا و نسلهای پس
از ما انقالب و حکومت پهلوی را تجربه نکردهایم و
تصوراتمانصرفا ًبراساسشنیدههاست.شنیدههای
ضد و نقیضی که در این باره میشنویم موجب شد
من در مرحله نخست برای یقین خودم مطالعه و
تحقیق کنم .در مرحله بعد یافتههایم را به اشتراک
گذاشتم و شــروع به نوشتن رمانی کــردم که در آن،
پسری نوجوان با محدودیتها و مشکالتی بر سر راه
پیشرفت مواجه است.

با این بیماری را به تصویر میکشد .مینیسریال «خط
مقدم» که ازشبکه یک سیما پخش میشود به بخشی از
دوران حساس سالهای  ۶۳تا  ۶۵دفاع مقدس میپردازد
و محوریت آن درباره شهید طهرانی مقدم است.سریال
«نــوار زرد  »۲هم با پایان یافتن سریال در حال پخش
«گاهی به پشت سر نگاه کن» از شبکه 2پخش میشود.

 29ربیعالثانی 1443
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دانشگاه بین المللی
امام رضا (ع)

1408562

1408581

در نظ�ر دارد نس�بت ب�ه انتخ�اب
پیمان�كار واحد تای�پ و تكثیر خود
از طری�ق مناقصه عموم�ی و از بین
واجدین شرایط اقدام نماید.
ازمتقاضیاندعوتمیشودجهتكسب
اطالعات بیشتر به وبسایت دانشگاه به
نشانی www.imamreza.ac.ir
مراجعه نمایند.

