◾

خبر
روز

وکهفتهکتاب
تا 
بخوانی

پیگیری رفع مشکل
سینماگران در
ناآرامیهای اخیر

محمد خزاعی ،رئیس
سازمان سینمایی از ایجاد
کمیتهای برای پیگیری
مشکالت پیشآمده برای
برخی از سینماگران در پی
ناآرامیهای اخیر خبر داد
و گفت :ناآرامیهای اخیر
در کشور با حاشیهها و
مشکالتی برای تعدادی از
فعاالن سینما همراه بوده
است که در کنار پیگیری
و تشکیل جلسات متعدد
با مراجع و دستگاههای
ذیربط در این زمینه ،به
منظور سرعتبخشی به
روند رسیدگی به مشکالت
همکاران ،کمیتهای
متشکل از نمایندگان
سازمان سینمایی ،قوه
قضائیه و خان ه سینما
ایجاد شده و در حال
پیگیری برای رفع
مشکالت است.

فرهنگ
و هنر

◾

◾آیا «شبکه مخفی زنان» توقیف شدهاست؟
سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر
(ساترا) به تسنیم گفته اســت :سریال «شبکه مخفی
زنان» توقیف نشده است و دلیل وقفهای که در انتشار این
مجموعه اتفاق افتاده ،عدم ارائه به موقع قسمتهای این
مجموعه برای بررسی به ساترا بوده است.
چند روزی است خبرهایی دربــاره توقیف و جلوگیری از
ی زنان» منتشر شده است.
پخش «شبکه مخف 

رونمایی «سامانه خرید از کتابفروشی»

«سامانه خرید از کتابفروشی» روز پنجشنبه
 26آبان ماه همزمان با روز «ناشران ،کتابفروشان
و ارکان صنعت نشر» با حضور مسئوالن فرهنگی
کشور و کتابفروشان رونمایی و آغاز ب ه کار

◾

◾افزایش  ۱۰۰میلیون تومانی جایزه جالل
یاسر احمدوند،معاون فرهنگی وزارت ارشاد از افزایش۱۰۰
میلیون تومانی جایزه جالل خبر داده و گفته است :بخش
مالی جایزه در پانزدهمین دوره ارتقا یافته و مبلغ جایزه
برگزیدگان پانزدهمین دوره جایزه ادبی «جالل آلاحمد»
از  150میلیون تومان در دوره پیش به  250میلیون تومان و
مبلغ جایزه شایستگان تقدیر این دوره نیز از  30میلیون
به 50میلیون تومان افزایش یافته است.

میکند .در این سامانه به هر ُکد ملی که سیمکارت
تلفن همراه به نام آن ثبت شده باشد ،مبلغ یک
میلیون ریال یارانه کتاب تعلق میگیرد .این مبلغ
به معنی  ۲۵درصد تخفیف خرید تا سقف ۴۰۰
هزار تومان است .ب ه عبارت دیگر هر خریدار برای

 ۴۰۰هزار تومان خرید کتاب ،تنها مبلغ  ۳۰۰هزار
تومان پرداخت میکند .خرید بیشتر از  ۴۰۰هزار
تومان در سامانه نیز بدون یارانه فراهم است.
خریداران برای هر بسته پستی از هر نقطه کشور
صرف ًا  8هزار تومان هزینه پرداخت میکنند و

از خلقت حوا تا حماسهسازی زنان معاصر در بزرگترین تئاتر کشور

لیال نوعی اجرای نمایش میدانی «جهان
بانو» به تهیهکنندگی علی اسماعیلی و
کــارگــردانــی حسن بــزرا از اول آبــان مــاه در
بوستان والیت تهران آغاز شد و همچنان
ادامه دارد .این نمایش درباره زنان تأثیرگذار
و تاریخساز است .داستان «جهان بانو» از
خلقت حضرت حوا آغاز و در ادامه زندگی حضرتهاجر(س)،
حضرت آسیه(س) ،حضرت مریم(س) ،حضرت خدیجه(س)،
حضرت زهرا(س) ،حضرت زینب(س) و حضرت معصومه(س)
را روایــت میکند ،پس از آن ،نمایش وارد تاریخ معاصر ایران
میشود و نقش زنان تأثیرگذار در ماجرای کشف حجاب دوره
رضاخان ،دوران انقالب و دفاع مقدس را به تصویر میکشد و در
پایان به ایثار کادر درمان در دوران کرونا میپردازد.

◾

◾بزرگترین پروژه تئاتر میدانی کشور
بهگزارشقدسآنالین؛علیاسماعیلی،تهیهکنندهتئاتر«جهان
بانو» درباره چرایی ساخت تئاتری با محوریت زنان گفت :نگارش
متن «جهان بانو» چهار سال زمان برد .ماجرا از سال ۹۶و تأکید
رهبر معظم انقالب بر ساخت آثار تولیدی با محوریت بانوان
آغاز شد .ما در همان سال تصمیم به تولید نمایش میدانی
با محوریت زنان گرفتیم .چندین بار متن بازنویسی شد و در
نهایت در پایان سال  ۱۴۰۰به محتوای کاملی با موضوع زنان
رسیدیم و برای اجرا آماده شدیم .تهیهکننده «جهان بانو» با
اشاره به اینکه چند دقیقه پایانی تئاتر سورئال و آسمانی است،
بیان کرد :اگر میخواستیم به این نمایش نگاه اقتصادی داشته
باشیم ،ارزش واقعی بلیت نمایش بین ۷۰۰تا یک میلیون تومان
میشد ،اما به این تصمیم رسیدیم کار را رایگان اجــرا کنیم.
هزینههای این تئاتر توسط متولیان فرهنگی ،عوامل جهان بانو و
مشارکتهای مردمی پرداخت میشود .وی با اشاره به احتمال
اجرای «جهان بانو» در سراسر ایران عنوان کرد :از ابتدای سال
 ۱۴۰۰بیش از  ۱۴۰اجرا با سه عنوان نمایش «روشنای شب تار»
صفحهذکر4
فضائل
با محوریت امیرالمؤمنین(ع)« ،تنهاتر از مسیح» با
اهل بیت(ع) و سیدالشهدا(ع) و «جهان بانو» با محوریت زنان
تاریخساز داشتیم .تا امروز بیش از ۳۵۰هزار نفر به دیدن نمایش
«جهان بانو» آمدهاند .تصمیم داریم در صورت امکان جهان

آگهیمفقودی

40111057ح

آگهیمفقودی

40111066

40111046

40109469

آگهیمفقودی

40111055ح

آگهیمفقودی

/40110983ر

/40110961ر

آگهیمفقودی
آگهیمفقودی

آگهیمفقودی

آگهیمفقودی

40111049

آگهیمفقودی

/40111041ر

آگهیمفقودی

آگهیمفقودی

,40111064ح

آگهیمفقودی

آگهیمفقودی

40111047

40110199

آ﹎﹢﹆﹀﹞﹩دی
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آگهی

ل���ذا مراتب آگهی تا نامب���رده جهت مراحل قانونی

شناس����نامه و کارت پ����اک خ����ودرو س����واری پرای����د جی تی

۴۰۱۱۱۰۶۸

آگهیمفقودی

/40110995ر

آگهیمفقودی

40111048

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد  /ایرانشهر

,40110611ح

موتور  3328762به شماره شاسی  S 1412289417550به

ازدواج و طالق  4پیشوا مراجعه نماید.

چاپ نوبت اول 1401.8.8:نوبت دوم.1401.8.25:

سردفتر-مجیدمحمدحسینی

ب���رگ س���بز و س���ند کمپان���ی س���واری پرای���د 141
م���دل  1385ب���ه رنگ نق���ره ای متالی���ک به پاک
 417د  77ای���ران  12به ش���مار موت���ور 1595294
و شماره شاس���ی  F1482285164812مفقود و از
درجه ی اعتبار ساقط میباشد.

برگ س����بز و کلیه مدارک موتور س����یکلت س����ایین موتور
پروان���ه فعالی���ت نظ���ام صنف���ی کاره���ای کش���اورزی
آ﹎ ﹩ا︮﹑﹩
تیپ cBرنگ نارنجی سال  1388به شماره شهربانی-761
شهرس���تان زاوه مش���خصات فعالی���ت :خری���د و
sB164FmLnz10HA00096
︗️����ور
���ماره موت
45138و ش�
نش���انی
21/14/1408
زعفران
فروش
︑︪﹊﹫﹏ ﹞︖﹝︹ ︻﹝﹩﹞﹢
︠︀ص (
دو︾︀رون ) ︨︀﹞﹩
︻﹝︣ان
پروانه ﹤︺︨﹢︑:و
ش���ماره︫︣﹋️
︨︀﹞︡اران
د︻﹢ت
و ش����ماره بدن����ه IRADs8810AU800220ب����ه مالکی����ت
مح���ل فعالیت :روس���تای قلعه نو صف���ی آباد به نام
﹨﹝︤﹞︀ن
︵﹢ر
︋﹤
ا﹛︺︀ده
﹁﹢ق
︻﹝﹩﹞﹢
﹞︖﹝︹
و
ا﹛︺︀ده
﹁﹢ق
︵﹢ر
︋﹤
︻︀دی
جعفر علیمردان مفقود گردیده و از درجه اعتبار س����اقط
محم���د رضا رنجبری فرزند اس���ماعیل و ش���ماره ملی
میگردد.
 0700879188مفقود و از اعتبار ساقط می باشد.

︋︡﹠︨﹢ــ﹫﹚﹤ از ﹋﹚﹫﹤ ︨ــ︀﹞︡اران ︫︣﹋️ ︑ ﹤︺︨﹢و ︻﹝︣ان دو︾︀رون ︨ــ︀﹞︀︠ ﹩ص ︋﹤ ︫﹝︀ره ︔︊️ ٣۴١٣٨و︫﹠︀︨﹤ ﹞﹚ ﹩
︗﹚︧﹤ ﹞︖﹝︹ ︻﹝︀︻ ﹩﹞﹢دی ︋﹤ ︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹛︺︀ده ︫︣﹋️ ﹋﹤ در ︨︀︻️  ٩٫٣٠روز
 ١٠٣٨٠۴٩٣٣٩٨د︻﹢ت ︋﹤ ︻﹝﹏ ﹞ ﹩آ︡ ︑︀ در
پ���اک عقب خ���ودرو س���واری کی���ا س���ورنتو مدل
ش���مارها﹛︺︀ده ︫︣﹋️ ﹋﹤ در ︨︀︻️ ︀﹝﹨ ١٠٫۴۵ن روز در ﹞﹏ ︨︀﹛︀︧﹚︗ ﹟ت
︻﹝﹢﹁ ﹩﹞﹢ق
︗﹚︧﹤ ﹞︖﹝︹
ب���ه
﹊︪﹠︊﹤ ﹞﹢رخ    ١۴٠١/٨/٢٩و متالی���ک
 2017رن���گ قه���وه ای
مدل  86رنگ سفید روغنی شماره موتور 2074747
︫﹫︡ ︣︷︐﹠﹞.ی ﹢︫ ﹩﹞ ﹏﹫﹊︪︑ ٧د ︱﹢ر ︋﹜ ر︨︀﹡﹫︡ .
در ﹞︪︡  ﹡︊︩ ︋﹚﹢ار
موت���ور︀﹝︐︠︀︨ ،ن ︨︀︎﹊ ﹢وا﹇︹
︵︊﹆﹤ ٢
شاس���ی
 G4KJGH760438و ش���ماره
ش���ماره شاس���ی  S1412286166799ش���ماره پ���اک
انتظام���ی
︻﹝︀︻ ﹩﹞﹢دیو︋﹤ش���ماره
KNAPH813DH5268309
︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹛︺︀ده :
د︨︐﹢ر ︗﹚︧﹤ ﹞︖﹝︹
انتظامی  87ایران 978س 67بنام لیا عبادی کد ملی
︫︣﹋️جعفر کاویانی
︋︀زرسمحمد
72وبن���ام
 536ب  12ای���ران
︤﹎-١ارش  ﹨﹫︀ت ﹞︡︣ه
 4280896437مفقود و ازدرجه اعتبارساقط می باشد.
الریجانی مفقود و فاقد اعتبار میباشد.
﹢︭︑-٢︉ ︮﹢ر︑︀ی ﹞︀﹛︀︨ ﹩ل ️﹋︫︣ ١۴٠٠
-٣ا﹡︐︀ب ︋︀زرس ︋︣ای ︨︀ل ﹞︀﹛١۴٠١ ﹩
د︨︐﹢ر ︗﹚︧﹤ ﹞︖﹝︹ ︻﹝﹢﹁ ﹩﹞﹢ق ا﹛︺︀ده :
کارت ماش���ین خودرو سواری پراید جی ال ایکس آی

آگهیمفقودی

ط���ی یک هفت���ه بعد ازچ���اپ آگه���ی دوم به دفتر

ایک����س آی به رنگ س����فید  -روغنی مدل  1389به ش����ماره
شماره پاک  173ص  – 59ایران 84بنام مسعود اعصامی

آگهیمفقودی

آقای حیات هللا خلیلی مجهول المکان می باش���د

40111056ح

︻︀دی ︋﹤ ﹡︪ــ︀﹡︪﹞ ﹩ــ︡ ﹞﹆ــ︡س  -ا︋﹢ذر
︎ ٢۵ــ﹑ک ︱ ١۴۶ــ﹢ر ︋ــ﹤ ﹨ــ﹜ ر︨ــ︀﹡﹠︡.

ثبت طالق خودمی باشدومدعیس���ت همس���رش

خالقی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهیمفقودی

﹋﹚﹫ــ﹤ ︨ــ︀﹞︡اران به
س���واری پرای���د م���دل 1393
س���بز
ب���رگ
خ���ودرو از
و︨ــ﹫﹚﹤
︋︡ــ﹟
︑︭﹀﹫ــ﹤ ﹁ــ﹢ق 14
پ���اک 934و 56ای���ران
ش���ماره
ب���ه
س���فید
رن���گ
︫ــ︣﹋️ ﹞﹠﹚ــ﹤ درــ︀ل
ب���ه ش���ماره موت���ور  5135900و ش���ماره شاس���ی
١۴٠١/٠٩/١١
︑︀رــ
د︻﹢ت ﹞︫﹩ــ﹢د ﹋﹤ در
 NAS411100E3668729ب���ه مالکیت میثم شیاس���ی
︻﹝ ﹩﹞﹢
︫ــ︣﹋️ در ﹞︖﹝︹
︨ــ︀︻️ ١۶
گردد.
اعتبارس���اقط م���ی
︗️و از درجه
گردی���ده
مفق���ود

 140191390006715546مورخ  1401.5.26متقاضی

آگهیمفقودی

) ︨ـ︀﹞︀︻ ﹩م( ︋﹤ ︫ـ﹝︀ره ︔︊ـ️ ٧٧٢٣
طبق ضوابط مقرراقدام خواهد شد .
و ︫﹠︀︨﹤ ﹞﹚١٠٣٨٠٢٣١۵٨٠ ﹩

ازش���عبه س���وم دادگاه حقوقی ورامین به ش���ماره

,40111002ح

نمایند .بدیهی است پس از انقضای مهلت مذبور

شماره شاسی  NAAN01CE2LH259509بنام سراج

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ1401 / 08 / 02

سرکارخانم فاطمه حسنی با ارائه دادنامه اصراری

ده منش مفقود و اعتبار ندارد.

74ق 856ایران  95و شماره موتور  124k1485198و

گواهینام���ه موقت پایان تحصی���ات اینجانب
محمد س���یدی فرزند میرزا رضا با ش���ماره ملی
 0670550922ص���ادره از بجن���ورد در مقط���ع
کارشناسی پیوسته رشته عمران-عمران صادره
از دانش���گاه آزاد اس���امی واحد بجنورد مفقود
گردیده است و فاقد اعتبار میباشد.
از یابن���ده تقاض���ا میش���ود اصل م���درک را به
دانشگاه آزاد اسامی بجنورد به نشانی :استان
خراس���ان ش���مالی ،بجنورد ،امتداد خیابان 17
ش���هریور جنوبی مجتمع دانشگاه آزاد اسامی
واح���د بجن���ورد اداره ام���ور ف���ارغ التحصی���ان
ارسال نمایید.

, 40111062ح

مراجعه
ساختمان سمند
درپیکان شهر
خودروواقع
﹎﹚︙︣م ︗︀م
︀ل ︑︭﹀﹫﹤
﹞﹠﹚﹤ در
︫︣﹋️

و ش���ماره موت���ور  M135896213و ش���ماره
شاسی  NAS411100113636691بنام آرتین

س���واری پژو پ���ارس م���دل  1399به ش���ماره انتظامی

کلی���ه اس���نادخودرو ب ام و م���دل  2005به رنگ
نقره ای  -متالیک به شماره پاک 563ن  75ایران
12به ش���ماره موتور  36183312وشماره شاسیWBANA51065CR93800ب���ه ن���ام س���یدمحمد
هاش���می مفقود وازدرجه اعتبارس���اقط می باشد.

آگهیمفقودی

︻﹝︀︻ ﹩﹞﹢دی
د︻﹢ت ﹞︖﹝︹
ب���ه آ﹎﹩
ش���رکت ایران
س���ازمان ف���روش
دفترحقوق���ی

برگ سبز پراید به شماره پاک  628-26ل 32

, 40111060ح

ادعایی در مورد خودروی مذکور رادارد ظرف 10روز

آگهیمفقودی

ﺻﻔﺤﻪ 6

اس���ناد مذکور رانموده اس���ت .لذاچنانچه هرکس

آگهیمفقودی

فق���دان اس���نادفروش تقاضای رونوش���ت المثنی

برگ سبز(شناس���نامه) و سند فروش کارخانه خودرو

,40111032ح

 MK119123وش���ماره موتور139B0210478بعل���ت

گواهینام���ه موق���ت پای���ان تحصی���ات اینجان���ب
فهیمه فاح فرزند حبیب هللا با شماره شناسنامه
 17206و ش���ماره مل���ی  0682509817ص���ادره از
بجن���ورد در مقطع کارشناس���ی رش���ته مهندس���ی
تکنولوژی معماری صادره از دانشگاه آزاد اسامی
واح���د بجنورد مفقود گردیده اس���ت و فاقد اعتبار
میباشد.
از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه
آزاد اس���امی بجنورد به نش���انی :استان خراسان
ش���مالی ،بجن���ورد ،امت���داد خیاب���ان  17ش���هریور
جنوبی مجتمع دانشگاه آزاد اسامی واحد بجنورد
اداره امور فارغ التحصیان ارسال نمایید.

برگ سبز خودروی نیسان تیپ دیزل رنگ آبی
سال  1390به شماره شهربانی  23ه  284ایران
 42و ش���ماره بدنه NAZDL104TKA030592
و ش���ماره موت���ور  80023269به مالکیت تکتم
ابوعطا مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط
میگردد.

آگهیمفقودی

مالک خودروپژوپارس مدل 1400به شماره شاسی

برگ س���بز خودرو س���واری پرای���د  132SXمدل 1391
به رنگ س���فید-روغنی به شماره پاک 198ط 81ایران
 42به ش���ماره موتور  4746444و ش���ماره شاس���ی
 S5420091712960ب���ه مالکی���ت زه���را احمدی���ان
مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبارس���اقط م���ی گردد.

, 40111063ح

س���ندکمپانی خودروی اینجانب حسین کدخدایی

برگ سبز خودرو اتوبوس بیابانی بنز تیپ سی 457
مدل  1381به رنگ سفید – روغنی به شماره موتور
 004343به شماره شاسی  001794به شماره پاک
 292ع  – 41ایران  72بنام مرتضی آقالری مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد  /ایرانشهر

برگ سبز خودرو وانت زامیاد تیپ  Z 24 N 1مدل 1396
به رنگ آبی – روغنی به شماره موتور Z 24730786 Z
به شماره شاسی  NAZPL 140 TH 0465954به شماره
پ���اک  971ق – 93ای���ران 65بن���ام اکبر گودالی مفقود
گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط می باش���د /ایرانش���هر

گواهینام���ه موقت پایان تحصی���ات اینجانب
زینب بلوچی فرزند علی با ش���ماره شناس���نامه
 5740066492ص���ادره از مش���هد در مقط���ع
کاردان���ی ناپیوس���ته رش���ته حس���ابداری صادره
از دانش���گاه آزاد اس���امی واحد مشهد مفقود
گردیده است و فاقد اعتبار میباشد.
از یابن���ده تقاض���ا میش���ود اصل م���درک را به
دانشگاه آزاد اسامی مشهد به نشانی :استان
خراسان رضوی ،شهرستان مشهد ،امامیه 42
س���ازمان مرکزی دانش���گاه آزاد اسامی مشهد
اداره امور فارغ التحصیان ارسال نمایید.

آگهیمفقودی

برگ سبز و سند خودرو سواری پراید  GLXIمدل
 1387رن���گ نق���ره ای متالی���ک به ش���ماره موتور
 2432973و ش���ماره شاسی S1412287766031
و ش���ماره انتظام���ی  316ب  39ای���ران  36بن���ام
فاطم���ه ش���رافت من���د مفق���ود و از درج���ه اعتبار
ساقط میباشد.

ب���رگ س���بز خ���ودرو س���واری پ���ژو  PARS XU7مدل
 1395ب���ه رنگ خاکس���تری متالیک به ش���ماره پاک
328ه 56ایران  36به شماره موتور 124K0829955
و ش���ماره شاس���ی NAAN01CE6GH867037
ف���ر
مهاج���ری
زه���را
مالکی���ت
ب���ه
مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبارس���اقط می گردد.

◾

◾جاهلیت مدرن به دنبال جلوگیری از آگاهی جوامع
رئیس جمهور با اشــاره به تأثیر قابل توجه کتاب و کتا بخوانی
در گرهگشایی از شبهات ذهنی نسل جــوان ،افــزود :دشمنان در
گذشته پس از حمله به هر کشوری اول کتابخانههای آن را به آتش
میکشیدند تا جهل را در آن کشور توسعه دهند .امروز نیز جاهلیت
مدرن با ابزار امپراتوری رسانه ،علم و فناوری و قدرتی که در اختیار
دارد به دنبال حاکمیت جهل و نــادانــی بر جوامع اســت؛ چــرا که
میداند جامعه آگاه زیر بار سلطه نمیرود.
دکتر رئیسی ایجاد فتنهها و آشوبها از جمله اغتشاشات اخیر در
کشور را در راستای نیات پلید نظام سلطه برای تسلط دوباره بر کشور
و مردم ما دانست و گفت :ملت زنده ،پویا و اهل دانش در سال ۵۷
یک بار سلطهگران را از این کشور بیرون راند و دیگر اجازه نخواهد
داد ،آنها بر این کشور مسلط شوند.

40110954

پ����اک  249ج  – 75ای����ران  95بن����ام دادمحم����د س����ابکی ژند

مفقود گردیده و از درجه اعتبار س����اقط می باش����د  /ایرانشهر

رئــیــس جــمــهــور صــبــح روز گــذشــتــه در آیــیــن ملی
بزرگداشت روز کتاب ،کتابخوانی و کتابدار که در تاالر
وحدت برگزار شد ،با اشاره به آیه شریفه «نون و القلم
و مایسطرون» اظهار کرد :آنجا که کتابداری با علم و
دانش همراه بوده ،این ذخایر ارزشمند با موفقیت به نسلهای بعدی
منتقل شده ،مانند کتابخانه آستان قدس رضوی و کتابخانه آیتهللا
مرعشی در قم که گنجینههایی بــزرگ و ارزشمند از آثــار مکتوب
پیشوایان ،علما و اندیشمندان گذشته است.
دکــتــر رئیسی حمایت از کــتــابــداران بــه عــنــوان حــافــظــان ذخایر
ارزشمند علمی ،فرهنگی و دینی کشور را که عمدتا ًاز قشر بانوان
هستند ،مــورد تأکید قــرار داد و گفت :دولــت وظیفه دارد از این
سرمایههای گرانسنگ که بینام و نشان از ذخایر ارزشمند کشور
حراست میکنند ،حمایت و مشکالت آ نهــا را بررسی و مرتفع
کند.
وی افزود :نشاط اجتماعی ،امید به زندگی و ایجاد شادمانی بهویژه در
نسل جوان در گرو توجه به کتاب و کتابخوانی است که همواره مورد
 08نیز /اینگونه
 /24رفتار
تاریخسلوک و
آگهیایشان در
تأکید رهبر معظم انقالب بوده و
1401
بودهاند .امروز کتابخوانی برای جامعه ما از ضرورتهای جدی است
و باید به صورت روزانه برای آن برنامهریزی کرد تا نوجوانان و جوانان
ما با کتاب انس بیشتری پیدا کنند.

عباسعلی سپاهی یونسی
شاعر و روزنامهنگار چند شب
پیش که به یکی از فروشگاههای
محصوالت فرهنگی رفته بودم فرصتی فراهم شد
پوگفتیکوتاهبامشتریایکهخودرامعلم
برایگ 
معرفی کرد .وقتی متوجه شد کارم روزنامهنگاری
استپرسشهایششروعشدووقتیمتوجهشد
دلمشغولی اصــل ـیام نوشتن و سـ ــرودن بــرای
بچههاست انگار فرصت مغتنمی یافته بود تا
بپرسد بــرای بچهها چه کــار مهمی میشود در
مدرسهها انجام داد؟ میگفت ،معلم پرورشی
است ولی دوست نــدارد هر جلسه که با بچهها
روبهرو میشود ،آنها را نصیحت و امر و نهی کند،
دوست داشت کار ارزشمندی انجام دهد که تأثیر
ماندگاری داشته باشد.
خوشحال شــدم با معلمی دغدغهمند روب ـهرو
شــدهام ،آن هم در روزگــاری که خیلی از آدمها به
معلمی نه به عنوان عشق که به عنوان شغل نگاه
میکنند.
پرسیدم در حوزه کتاب و کتابخوانی چه کردهاید؟
پاسخ منفی بــود و البته انگار جرقهای در ذهن
دوســت نویافتهام زده شــد .گفتم هــر کــاری که
میخواهید انجام بدهید فراموش نکنید مهمتر از
همه آشنا کردن و پیوند دادن دانشآموزان با کتاب
است که میتواند راهــی روشــن پیش روی آنها
قرار بدهد .این را هم اضافه کردم البته نکوشید
همان نصیحتهایی را که صبح تا شب از طریق
رســانـههــای مختلف در ایــن مملکت بــه خــورد
دانشآموزان میدهند و نتیجهای هم نمیگیرند،
از طریق کتاب به خوردشان بدهید .به او گفتم اگر
بتوانید دانشآموزانی را که با آنها ارتباط دارید
عالقهمند به کتاب و مطالعه کنید ،کــار بزرگی
انجام دادهاید؛ برای رسیدن به این اتفاق مهم باید
تحقیق کنید در کشور خودمان آدمهــای عاشق
چه راههایی برای عالقهمند کردن مردم به کتاب،
طی کردهاند و از تجربیات دیگر کشورها هم کمک
بگیرید .به دوست نویافتهام گفتم کتاب را در وهله
نخستباایننیتبهدانشآموزانبدهیدکهلذت
مطالعه کردن را بچشند .اگر در این راه موفق شدید
آنها خودشان ب ه دنبال کتابهایی خواهند رفت
که هم از خواندنشان لذت ببرند و هم از رهگذر
مطالعه و لذت بردن به افقهای روشنی برسند.

آگهیمفقودی

به ش����ماره شاس����ی  NAAA 36 AAXDG 609677به شماره

نشاط اجتماعی در گرو
توجه به کتاب و کتابخوانی

اول باید از مطالعه کتاب
لذت برد

,40111050ح

ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠ� اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﻬﺪی ﻧﯿﮏ ﻧﻔﺲ ﻓﺮزﻧﺪ
ﺣﺴـــﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ۲۷۶ﺻﺎدره از رودﺳﺮ
در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـــ� ﻧﺎﭘﯿﻮﺳـــﺘﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳ�
ﺗﮑﻨﻮﻟـــﻮژی ﻋﻤﺮان-ﻋﻤﺮان ﺻﺎدره از داﻧﺸـــﮕﺎه آزاد
اﺳـــﻼﻣ� واﺣﺪ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺳﺮﯾﺎل ۲۱۷۱۱۶۳
ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ.
از ﯾﺎﺑﻨﺪه ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣ�ﺷﻮد اﺻﻞ ﻣﺪرک را ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه
آزاد اﺳﻼﻣ� ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﺸـــﺎﻧ� :اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻮﺷﻬﺮ ،ﻣﯿﺪان ﻟﺘﯿﻨﮕﺎن،داﻧﺸﮕﺎه آزاد
اﺳـــﻼﻣ� ﻧﻮﺷـــﻬﺮ ﮐﺪ ﭘﺴـــﺘ�  ۴۶۵۱۱۴۱۴۳۳اداره
اﻣﻮر ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ش����یری – روغنی مدل  1392به شماره موتور 118 P 0002508

گواهینام���ه موقت پایان تحصی���ات اینجانب
امیرحسین حاجی اربابی فرزند علیرضا با شماره
شناس���نامه  1598ش���ماره ملی 0939705222
صادره از مش���هد در مقطع کارشناسی پیوسته
رش���ته مکانیک سیاالت صادره از دانشگاه آزاد
اس���امی واحد مش���هد مفقود گردیده است و
فاقد اعتبار میباشد.
از یابن���ده تقاض���ا میش���ود اصل م���درک را به
دانشگاه آزاد اسامی مشهد به نشانی :استان
خراسان رضوی ،شهرستان مشهد ،امامیه 42
س���ازمان مرکزی دانش���گاه آزاد اسامی مشهد
اداره امور فارغ التحصیان ارسال نمایید.

درنگها و حرفها

,40110917ح

س���ند س���بز تراکتورکش���اورزی به نام نوروز محمد
بهش���تیان الئین به ش���ماره پاک  875-12ک 17
و ش���ماره موتور  LFW2959Pو ش���ماره شاس���ی
 C15308م���دل  1384مفق���ود و از درج���ه اعتب���ار
ساقط می باشد .

ب����رگ س����بز خ����ودرو وانت پیکان تی����پ  1600 iبه رنگ س����فید

◾

مابقی تعرفه پستی که بیش از  ۵۰درصد میشود
نیز بهعنوان یارانه ویژه در نظر گرفته شده که از
سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و شرکت
ملی پست جمهوری اسالمی ایران پرداخت
میشود.

40110202

ب���رگ س���بز خ���ودرو س���واری ران���ا م���دل  1394ب���ه
رن���گ بنف���ش متالی���ک ب���ه ش���ماره پ���اک 235ط61
ای���ران  36ب���ه ش���ماره موت���ور  163B0112418و
ش���ماره شاس���ی  NAAU01FE0ET062300ب���ه
مالکی���ت مس���عود نیک���وزاده مش���هدی مفق���ود
گردی���ده و از درج���ه اعتبارس���اقط م���ی گ���ردد.

برگ سبز و کارت خودرو وانت پیکان مدل 1378
رنگ س���فید ب���ه ش���ماره موت���ور  11517800244و
ش���ماره تنه  78920038و ش���ماره انتظامی 622
ه  27ای���ران  12بن���ام عباس صبوح���ی مفقود و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.

رئیس جمهور در آیین پاسداشت
روز کتاب،کتابخوانی و کتابدار مطرح کرد

بانو را در سراسر ایران اجرا کنیم و اکنون در حال مذاکره هستیم.
تهیهکننده«جهانبانو»گفت:اینتئاتربزرگترینپروژهمیدانی
ایــران است که تا به امــروز اجرا شده و ما با چالشهای زیادی
مواجه شدیم .یکی از اهداف اصلی ما تولید کار خاص برای بانوان
بود .بیش از هفت ماه پیشتولید کار زمان برد .همه چالشها و
سختیهارابهجانخریدیمتالحظههایشیرینیبرایمخاطب
خلق و در ذهنها ماندگار کنیم .مخاطبانی داشتیم که با دیدن
کار نگاهشان تغییر کرد و پاسخ پرسشهایشان را گرفتند .با
«جهان بانو» جایگاه واالی بانوان مشخص شد .مخاطبان
متوجه شدند نظام برای جایگاه بانوان ارزش قائل است .این
شروع ماجراست و مسیر ادامه دارد .قطعا ًباید کارهای مختلف
در این حوزه آماده شود تا تمام بانوان ایرانی را در برگیرد.

◾تأثیر مضاعف تئاتر میدانی بر مخاطب
اسماعیلی درب ــاره تأثیرگذاری بیشتر تئاتر میدانی نسبت
به فیلم بر مخاطب اضافه کرد :دردســر تئاتر میدانی از دهها
فیلم سینمایی بیشتر است و نیاز به توجه خاصی دارد .شاید
مسئوالن ترجیح میدهند سراغ کارهای سینمایی با مخاطب
بیشتر و دردسر کمتر بروند ،قبول داریم مخاطب این کار کم
است اما تأثیرگذاری و ماندگاری در ذهن مخاطب در این مدل
کار نسبت به سریال و فیلم بیشتر است .مخاطب بیواسطه
صحنهها را میبیند و این موضوع اثرگذاری کار را بیش از یک
محصول و اثر تصویری میکند.
تهیهکننده بزرگترین تئاتر میدانی ایران با ذکر این نکته که در
سالهایاخیرنگاهوتوجهکمتریبهمقولهکارهایمذهبیشده
بیان کرد :ما در بوستان والیت تهران یک مرکز نمایش میدانی
تأسیس کردیم ،به نظر من نیاز است در تمام شهرهای کشور
پایگاههای نمایش میدانی باشد که در آن محتوای ارزشــی و
انقالبیبهمخاطبعرضهشود.درسالهایاخیرمتولیانتولید
و مدیران بیشتر به کارهای اجتماعی پرداختند .متأسفانه نگاه
و توجه کمتری به مقوله کارهای مذهبی شده است .گروههای
بسیار خوبی در زمینه تولید محتوای مذهبی داریم ،مسئوالن
باید آنها را شناسایی و حتی منت آنها را برای تولید و خلق
آثــار فاخر بکشند .فعالیت این گروهها مثل ققنوس نیاز به
زمینهسازی و حمایت دارد.

◾

◾افتتاح  34میلیون تومانی «بخارست»
کریمی «بخارست» که از روز گذشته اکران خود را در
سینماهای کشور آغاز کرده در نخستین روز از نمایش
خود تا بعدازظهر سهشنبه در  83سالن ،هزار و 628نفر
مخاطب داشته و فروش  34میلیون تومانی را در حالی
ثبت کــرده که بلیت سینماها در این روز نیمبها بوده
است .این آمار برگرفته از سایت سمفا تا ساعت  15روز
گذشته است.

گزارش روز

جهانبانو به افتخار بانوی ایرانی

دانش����نامه پای����ان تحصی����ات اینجانب س����مانه
علیزاده فرزند محمدجواد با ش����ماره شناسنامه
 1639و ش����ماره مل����ی  0938941968ص����ادره از
مش����هد در مقط����ع کاردانی رش����ته کامپیوتر-نرم
اف����زار ص����ادره از دانش����گاه آزاد اس����امی واح����د
نیش����ابور مفق����ود گردی����ده اس����ت و فاق����د اعتبار
میباشد.
از یابن����ده تقاض����ا میش����ود اص����ل م����درک را ب����ه
دانشگاه آزاد اسامی نیشابور به نشانی :استان
خراس����ان رض����وی ،نیش����ابور،خیابان پژوه����ش-
مجتمع دانشگاه آزاد اسامی واحد نیشابور اداره
امور فارغ التحصیان ارسال نماید.

آ﹎ ﹩د︻﹢ت ﹞︖﹝︹ ︻﹝﹢﹁ ﹩﹞﹢ق ا﹛︺︀ده

◾حاشیههای جام جهانی در «فوتبال زندگی است»
ویژهبرنامه  30قسمتی «فوتبال زندگی است» با هدف
سرگرمی و پرداختن به حاشیههای فوتبال در ایام جام
جهانی از شبکه نسیم پخش میشود .گفته شده این
برنامه مجری ندارد اما از رامین ناصرنصیر ،نیما شاهرخ
شاهی ،حمید محمدی و مهدی حدادپور به عنوان راوی در
این برنامه استفاده شده است .بخشهایی از این برنامه
در قطر آماده میشود.

چهارشنبه  25آبان 1401
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