
دادگاه خانم آل خانم برگزار شد
دادگاه مته��م صد میلیارد دالری – موس��وم به "خانم 
آل خانم" در حالی برگزار ش��د که خبرنگار ما از پشت 
درهای بس��ته – به ش��کل مذبوحانه و ددمنشانه ای – 
نفوذ کرده و با ش��نود بخش��ی از مذاکرات، با استکبار 
جهانی هم پیمان ش��ده اس��ت. متن شنود خبرنگار ما 

به این شرح است:
دادستان: خانم آل خانم! قبول دارید که در این 

سال ها چندین میلیارد دالر پولشویی کرده اید؟
خان�م آل خانم: من مثل ب��رگ گل پاکم و این 
ش��ایعه را عوامل وابسته به آمریکای جهانخوار درست 
کرده اند اما من عزم و اراده ام برای تحقق ایرانی آباد 

و آزاد کم نخواهد شد.
دادستان: پس این همه پول را کی خورده و برده؟

خانم آل خانم: ش��ما یک نگاه به قد و هیکل من 
بیندازید. اصال به م��ن می آید چیز زیادی بخورم؟ من 
رژیم دارم و به تناسب اندام هم خیلی اهمیت می دهم. 
البت��ه با تاکید بر این نکته که با این اتهام ها هم عزم و 
اراده ام برای تحقق ایرانی آباد و آزاد کم نخواهد شد.

دادس�تان: طف��ره نروید لطفا! ش��ما با همکاری 
همسرتان میلیاردها دالر پول مردم را غارت کرده اید. 

چه دفاعی از خودتان دارید؟
خان�م آل خانم: بنده تکذیب می کنم. این مردم 
که شبانه روز در صف گوشت یخی برزیلی ایستاده اند 
و هشت شان گرو نه ش��ان است از کجا چند میلیارد 
دالر آورده اند که من بخواهم بخورم و ببرم؟ هر کس 
هر تهمتی دلش خواس��ت بزن��د اما من عزم و اراده ام 

برای تحقق ایرانی آباد و آزاد کم نخواهد شد.
دادستان: همسرتان کاسب تحریم است؟

خانم آل خانم: اوال که کاس��ب تحریم چیز بدی 
نیس��ت و کاس��ب هم حبیب خداست. ثانیا شوهر من 
یک تکه ماه اس��ت. مثل برگ گل پاک اس��ت. عسل 
اس��ت. روغن نباتی اس��ت. جیگر من اس��ت و با این 
اتهام های سخیف از عزم و اراده اش برای تحقق ایرانی 

آباد و آزاد کم نخواهد شد.

ننجون

شغل انبیاء نه سیاست بازها 

محسن   رجبی

mohsenrajabi.mr2@gmail.com

معلمی ش��غل انبیاست، معلم یعنی کسی که تمام 
عم��رش را فدا می کند تا امیدهای آینده را به بار آورد. 
یعنی کس��ی که در س��رما و گرما ب��ا کمترین امکانات 
ب��رای آینده کش��ور تالش می کند و ش��اگرانی تحویل 
جامعه می  دهد که گرچه در کشور جایگاه  می یابند اما 
کمتر یادش��ان می ماند تا جایگاه معلم را آنطور که باید 
و شاید ترقی دهند. اما متاسفانه برخی از این شاگردان 
نیز فقط برای اس��تفاده اب��زاری  برای رای جمع کردن 
یاد معلم  ها افتاده و در ش��عارهای انتخاباتی روی نقطه 
زندگی جامعه دس��ت گذاش��ته و آنها را ارج می نهد و 

خرشان که از پل رد شد همه چی تمام می شود.
 این می ش��ود که عده ای در کمین نشسته از این 
غفلت سیاس��ت بازها اس��تفاده کرده و برای حق قانونی 
که معلم بر اس��اس وعده ها مطالبه می کند و نمی یابد 
نقش��ه می کش��ند تا نمایشی بر ضد ارزش��های جامعه 

 راه آنداخته و ماهی خود را از آبی  که گل آلودش کرده اند 
صید کنند. 

معلمه��ا، کس��انی که فرزن��دان این م��رز و بوم را 
آم��وزش می دهند تا وکیل و پزش��ک و سیاس��ت مدار 
و... را تقدی��م جامعه کنند، کس��انی که با وقف زندگی 
خود در تالش هستند که اولین الفبای زندگی و کسب 
مهارت برای زندگی بهتر و س��اختن آینده کشور را یاد 
فرزندان ایران دهند، مدتی اس��ت ک��ه به دلیل نادیده  
گرفتن مطالبات به حقشان از مسئوالن دلخورند، گرچه 
یاد گرفتهاند که صورتشان را با سیلی سرخ کنند و دم 
نزنند اما در ش��رایط نامس��اعد اقتصادی حتما کارد به 

استخوان رسیده که حقی را مطالبه کرده  اند. 
معلم ه��ا را باید بی��ش از اینکه در حرف می گویند 
تحوی��ل بگیرند چرا ک��ه همین حق خواهی با ش��انتاژ 
دش��من و پروپاگاندای آنها موج��ی را راه  میاندازد که 
می تواند بر افکار عمومی جامعه که ذاتا حامی این قشر 
اس��ت تاثیری نابه جا گذاش��ته و پالسی را مخابره کند 

که تبعاتش دلسردی از مسئوالن باشد.
 معلمه��ا نه سیاس��ت بازی را بلندند و نه دوس��ت 
دارن��د ابزاری برای سیاس��ت بازها باش��ند، آنها را باید 
تحویل گرفت و روی چش��م گذاشت، آنها را باید بابت 
فداکاریشان ستود و دستشان را به احترام فشرد، البته 

بدون سیاست بازی و بدون توقع رای.
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حضرت فاطمه سالم اهلل علیها:
 زاهد ترین مردم کسی است که حرام را وانهد

کوشاترین مردم تارک گناهان است.
امالی )صدوق( ص 21

 آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور
 فوق العاده ( نوبت اول) 

جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده نوبت اول شركت تعاونى نانوايان 
گنبدكاووس به شماره ثبت 1678 و شناسه ملى 14000153136 درساعت 10 
صبح روز پنجشنبه مورخ 1398/01/29 درمحل سالن اجتماعات اين تعاونى 
به آدرس: گنبدكاووس- بخش مركزى- شهرگنبدكاووس-محله: وحدت معبر 
ماقبل آخر- كوچه20 معبرآخر: خيابان وحدت پالك 307 ساختمان تعاونى 
از  لذا  ميگردد.  تشكيل  پستى 4971718687  كد  دوم  طبقه  گنبد  نانوايان 
كليه اعضاء محترم تعاونى دعوت بعمل مى آيد جهت اتخاذ تصميم نسبت به 

موضوعات ذيل دراين جلسه حضور بهم رسانند.
دستورجلسه :

1-انتخابات هيئت مديره اصلى و على البدل 
*الزم به ياد آورى است كه: اعضاى تعاونى مى توانند نماينده تام االختيار 
با تاييد هيات مديره براى حضور  از آن) را  (ازميان اعضاى تعاونى يا خارج 
در مجمع و اعمال راى تعيين نمايند. تعداد آراى وكالتى هر عضو سه راى و 
 هر شخص غير عضو تنها يك راى خواهد بود و حضورتوام عضو و نماينده
 تام االختيار وى در مجمع ممنوع است. عضو و نماينده وى مى تواند در تاريخ 
1398/01/28 لغايت همان روز از ساعت 8 صبح تا ساعت 13 ظهر تواما» به 
آدرس فوق محل برگزارى مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده جهت تاييد 
نمايندگى خود و اخذ برگه حضور در مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
حضور سهام  برگه  يا  شناسايى  كارت  معتبر،  مدارك  داشتن  دردست   با 

 بهم رسانند.
*افرادى كه متقاضى كانديداتورى سمت هيئت مديره مى باشند مدارك 
مورد نياز  را تا يك هفته بعد از انتشار آگهى به دفتر شركت واقع در شهر 
گنبدكاووس-محله وحدت معبر ماقبل آخر كوچه 20 معبر آخر خيابان وحدت 
پالك 305 ساختمان تعاونى طبقه اول كد پستى 4971718686 مراجعه و 

تحويل نمايند.
* مدارك الزم: (كپى شناسنامه-كپى كارت ملى-كپى كارت پايان خدمت-

گواهى عدم سوء پيشينه– فرم درخواست سمت كانديداتورى )

هيئت مديره شركت تعاونى نانوايان گنبدكاووس

آگهى مناقصه    (1397/6761) ارزيابى كيفى

1-مناقصه گزار:شركت گاز استان خراسان رضوى  
2-موضوع مناقصه شركت: اصالح شبكه و انشعابات گاز،ابزار دقيق و حفاظت از زنگ ناحيه گاز رسانى نيشابور

3-شرايط اوليه متقاضيان
- دارا بودن رتبه در رشته تاسيسات و تجهيزات از سازمان برنامه و بودجه

- دارا بودن ظرفيت خالى ارجاع كار
- دارا بودن گواهينامه تاييد صالحيت ايمنى از اداره كار و امور اجتماعى

4-ساير شرايط:
الف- ارائه اعالم آمادگى در مهلت مقرر به دفتر كميته فنى و بازرگانى

ب- تكميل و ارائه كاربرگ هاى استعالم ارزيابى كيفى و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر كميته فنى و بازرگانى
5-مهلت اعالم آمادگى از تاريخ 97/12/19 لغايت آخر وقت ادارى97/12/27 

6-مهلت تكميل و تحويل كاربرگها و اسناد استعالم ارزيابى : تا آخر وقت ادارى مورخ98/01/19 
7-محل دريافت و تحويل كاربرگها و اسناد استعالم ارزيابى كيفى: دفتر كميته فنى و بازرگانى شركت گاز خراسان رضوى واقع در مشهد- ميدان شهيد فهميده، كنار گذر آسايشگاه 

فياض بخش، جنب مجتمع آبى نگين، امور تداركات و عمليات كاالى شركت گاز استان خراسان رضوى مى باشد
8-نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه:مطابق مصوبه شماره 123402/ت50659 ه هيات محترم وزيران و اصالحيه هاى بعدى آن مى باشد.

شايان ذكر است دسترسى به متن اين آگهى، در سايت WWW.nigc-khrz.ir امكان پذير بوده و در صورت نياز به كسب اطالعات بيشتربا تلفن 37072213-051 تماس بگيريد.
تاريخ چاپ نوبت اول: 97/12/19          تاريخ چاپ نوبت دوم:97/12/20 

روابط عمومى شركت گاز خراسان رضوى

 دوم
نوبت

آگهى مزايده عمومى 

شهردارى كمال شهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 93/53/13128 مورخ 1393/07/19 شوراى اسالمى كمال شهر فضايى تبليغاتى يك دهنه پل عابر پياده در مسير رفت و 
برگشت ، واقع در كرج كمال شهر بلوار شهيد بهشتى سرباسكول را به صورت اجاره دو ساله به شركت تبليغاتى و يا كانون تبليغاتى واجد شرايط واگذار نمايد. كليه مراحل برگزارى مزايده از 
دريافت اسناد مزايده تا ارائه پيشنهاد مزايده گران و بازگشايى پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 

متقاضيان در صورت عدم عضويت قبلى ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مزايده محقق سازند.
1- ارائه سپرده  به ميزان 122/833/800 ريال به يكى از روشهاى ذيل:

الف) ضمانت نامه بانكى ترجيحاً از يكى از بانكهاى استان البرز يا تهران كه به مدت 90 روز كارى اعتبار داشته باشد و قابل تمديد باشد.
ب) واريز فيش نقدى به حساب شماره 0219326211008 نزد بانك ملى ايران

ج) چك تضمين شده بانكى در وجه حساب شماره 0219326211008 به نام شهردارى كمال شهر
2-هر گاه برندگان اول و دوم و سوم مزايده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

3- شهردارى كمال شهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مى باشد.
4-در هر شرايطى مدارك مندرج در اسناد مزايده مالك عقد قرارداد خواهد بود.

5- توضيح اينكه سپرده نفرات دوم و سوم مزايده تا زمان انعقاد قرارداد با نفر برنده مسترد نخواهد شد.
6- شركت كنندگان مى بايست جهت خريد اسناد مزايده ، نسبت به واريز مبلغ 500/000 ريال به حساب درآمد شهردارى به شماره 0106105086002 نزد بانك ملى اقدام نمايند. ضمنا مبلغ 

واريزى جهت خريد اسناد مزايده به هيچ عنوان مسترد نمى گردد.
7- شركتها و يا كانونهاى تبليغاتى داراى مجوز معتبر فعاليت از ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمى مجاز به شركت در مزايده مى باشند.

8- تاريخ انتشار مزايده در سامانه تاريخ 97/12/12 مى باشد.
9- مهلت زمانى ارائه پيشنهاد: ساعت 9/30 صبح روز سه شنبه تاريخ 97/12/28

10- زمان بازگشايى پاكتها: ساعت 10 صبح روز سه شنبه تاريخ 97/12/28
11-اطالعات تماس دستگاه مزايده گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مزايده و ارائه پاكت هاى  الف: آدرس: كرج ، كمال شهر ، ميدان شهيد بهشتى ، بلوار شهردارى تلفن: 

02634713366
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس: 021-41934

مهدى ناصرى مقبل- سرپرست شهردارى كمال شهر

ت دوم
نوب

معدن��ی،  س��عید  زندگي ش��ناس سبك  جامع��ه 
گفت: ایرانیان نوروز را همیش��ه حفظ 
ک��رده ان��د، یعنی از زم��ان قدیم تا به 
حال؛ حتی زمانی ک��ه اعراب به ایران 
حمل��ه کردند و جوانان ایرانی کش��ته 
ش��دند، مردم نوروز را حفظ کردند. در 
تاریخ  داش��ته ایم که در دوره صفویه 
اگ��ر امروز عاش��ورا و فردا ن��وروز بوده 
است، پادش��اه دستور داده که امروز را 
عزاداری کنند و فردا را جشن بگیرند. 
این نش��ان می دهد ک��ه در همه حال 

ایرانی ها نوروز را حفظ کردند.
وی افزود: امسال نیز که مشکالت 
اقتص��ادی از جمله گرانی و تورم پیش 
آمده اس��ت احتمال دارد که برای عده 

ای از طبق��ات پایین جامعه و یا حتی 
اکثریت جامعه مشکالتی به وجود آید. 
یکی از راه حل ها این اس��ت که مانند 
س��نت گذش��ته  افرادی ک��ه توانمند 
هس��تند به کس��انی که ناتوانند کمک 
کنند اما امس��ال بحث کمک کردن به 
تنهایی نمی تواند چندان کارساز باشد 
بنابراین بهترین راه این است که افراد 
توانمند نیز نوروز امسال را ساده برگزار 
کنند تا به اقش��ار پایین جامعه فش��ار 

وارد نشود.  
این جامعه شناس بیان کرد: چند 
س��ال قبل یک��ی از فوتبالیس��ت های 
معروف گفت که برای اینکه با ماشین 
مدل ب��االی خود در خیاب��ان حرکت 
می کرده اس��ت و فرزندی ک��ه همراه 

ب��ا پردش ب��وده با نگاه حس��رت آمیز 
خودروی او و پدرش را مقایسه کرده و 
به پدر نشان داده ماشینش را فروخته 
و سمند خریده چون می گفت » حس 
کردم پدر به نوعی تحقیر ش��ده است، 
ب��رای همی��ن آن ماش��ین را فروختم 
و ی��ک س��مند خری��دم. او می گف��ت 
 احساس کردم تفاخر من باعث تحقیر 

والدین می شود«.
معدن��ی اف��زود: م��ن نی��ز فک��ر 
می کنم ضمن اینکه طبق س��نت باید 
به یکدیگ��ر و طبقات مح��روم جامعه 
کمک کنیم در عین حال باید خودمان 
نوروز را س��اده تر پی��ش بگیریم تا این 
 تفاخ��ر و تفاوت زیاد به چش��م نیاید. 

 شفقنا

نوروز را ساده تر پیش بگیریم 

سکوت محسن هاشمی درباره چرایی 
تصویب »ساخت وساز در ۶۲ باغ تهران« 

برخالف تذکر رهبری
رئیس ش��ورای ش��هر ته��ران درباره  شهر چرایی تصویب "ساخت وس��از در 62 زيس�ت 
باغ تهران" دقیقاً در روزی که مقام معظم رهبری نس��بت 
ب��ه آس��یب زدن به درخت��ان در برخی مراک��ز پردرخت با 

انگیزه احداث ساختمان تذکر دادند، سکوت کرد.
برگ��زاری  حاش��یه  در  رفس��نجانی  محسن هاش��می 
صدوس��ی ویکمین جلسه شورای ش��هر تهران در پاسخ به 
س��ؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه "چ��را دقیقاً در روزی که 
مقام معظم رهبری نس��بت به آس��یب زدن به درختان در 
برخ��ی مراکز پردرخ��ت با انگیزه احداث س��اختمان تذکر 
دادند و بر این نکته تأکید داشتند که "دستگاه های مسئول 
بای��د جداً در مقابل این گونه کارها بایس��تند و اجازه انجام 
آن را ندهند" ش��ورای ش��هر تهران ساخت 62 "برخ باغ" را 
به تصویب رس��اند؟" س��کوت کرد و و از پاسخ به این سؤال 

امتناع کرد.
وی درباره برگزاری جلس��ه هم اندیشی اعضای شورای 
ش��هر تهران و جزئیات جلس��ه گفت: در این جلسه بیشتر 
مباحث کاری ش��ورای ش��هر تهران درباره ادامه جلس��ات 
تا پایان س��ال همچنین س��ال آینده مطرح ش��د البته در 
پایان جلس��ه امروز نیز به طرح مس��ئله "برج باغات" اشاره 
ش��د و ب��ا توج��ه به اینک��ه خبر ای��ن موض��وع در جامعه 
انع��کاس داش��ته، روی آن بح��ث و تبادل نظ��ر ش��د که 
 چگونه تصمیم گرفته ش��ود که در این ارتباط روش��نگری 

داشته باشیم.  تسنیم

سربخش  علیرضا  منتق�د جانباز روشندل و می�ز 
کارشناس فرهنگی پس از اتمام سی و 
هفتمین جش��نواره فیلم فجر با انتقاد 
و  س��ینمایی  مس��ئوالن  از  ش��دید 
فیلم های حاض��ر در این رویداد گفت: 
جش��نواره فجر در 40 سالگی انقالب، 
ای��ران اس��المی را به ص��ورت »ویران 
شهر« نش��ان داد، اتفاقی ش��رم آور و 
ناراح��ت کننده که ب��ه هیچ عنوان در 

شأن جشنواره فیلم انقالب نبود.
مدیر مسئول نشریه سینما رسانه 
با اش��اره به مطالب فوق اف��زود: همه 
اهالی س��ینما، منتقدان و کارشناسان 
امی��د داش��تند در چهلمین س��الگرد 
پی��روزی انقالب اس��المی جش��نواره 
فیل��م فج��ر کاری شایس��ته راجع به 
انقالب انجام دهد اما متأسفانه مطابق 
س��ال های گذش��ته س��ینما در ای��ن 
خص��وص حرفی برای گفتن نداش��ت 
و در واقع با س��کوت از کنار چهلمین 
س��ال پی��روزی انقالب گذش��ت. وی 
ادام��ه داد: ای��ن دوره از جش��نواره نه 
تنها هیچ تصویری از انقالب اسالمی و 
دستاوردهای عظیم آن ارائه نکرد بلکه 
بالعکس تا می توانست با سیاه نمایی و 
بدگویی ایران اس��المی را ویرانه نشان 

داد. ما در این دوره از جش��نواره شاهد 
حضور فیلم هایی بودیم که حقیقتاً در 
ش��أن ملت انقالبی ایران اسالمی نبود؛ 
ام��ا خوب بحمداهلل مردم قدرش��ناس، 
فهی��م و خردمن��د ایران اس��المی در 
22 بهمن ماه به رغم س��رمای ش��دید 
ه��وا و بارندگی ب��ه خیابان ها آمدند و 
جواب همه بدخواهان انقالب اس��المی 
را دادند؛ اما همه این ها کافی نیس��ت 
و این وظیفه س��ینما و س��ینماگران و 
مدیران فرهنگی کش��ور اس��ت که از 
مقوله مهم انقالب اس��المی در سینما 

غافل نشوند.
عق��ب  ک��رد:  تأکی��د  س��ربخش 
افتادگی های شدیدی که ما در سینمای 
کشور ش��اهد هستیم باید جبران شود 
و سینما موظف اس��ت جریان انقالب 
را همراهی کند. متأس��فانه در س��ی و 
هفتمین جش��نواره فیلم فجر ما شاهد 
بودیم بیش از 80 درصد فیلم ها چه در 
بخش س��ودای سیمرغ و چه در بخش 
نگاه نو چهره نازیبا و کریهی از کش��ور 
نشان دادند البته تعداد اندکی فیلم هم 
بود که چهره ایران اس��المی را تیره و 
تار نشان ندادند اما این تعداد اندک در 
مقابل انبوهی از فیلم های س��یاه رسماً 

هیچ است!

ای��ن کارش��ناس ارش��د حق��وق 
بین المل��ل تصری��ح کرد: آمار نش��ان 
می دهد نزدیک به 40 درصد فیلم های 
این دوره از جش��نواره به مقوله خیانت 
اش��اره داش��ت؛ این اتفاقات حس��اب 
ش��ده اس��ت و به بی برنامگی مدیران 
س��ینمایی که معلوم نیس��ت اصاًل چه 
کاری انج��ام می دهن��د ب��ر می گردد! 
ای��ن وظیفه مدی��ران س��ینمایی بود 
ک��ه از مدت ها قب��ل ب��رای چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی برنامه 
 ویژه ای داش��ته باش��ند ام��ا این کار 

را نکردند.
این کارش��ناس خاطرنش��ان کرد: 
آقای��ان س��ینمای ایران جای��ی برای 
عرضه مضامینی چون خیانت و فس��اد 
نیس��ت! ما از ش��ما گله داریم! آقایان 
س��ینمای ای��ران را ب��ه کدام س��مت 
می برید؟ چه چی��زی به خورد جوانان 
ای��ن مملک��ت می دهید؟ ای��ن کارها 
شایس��ته نیس��ت. فیلم ها و حرف های 
شما مطابق با خواست مردم و فرهنگ 
کشور نیس��ت. این را بدانید که با این 
همه فیلم های س��یاه نمی توانید مردم 
را از راه درست به بیراهه هدایت کنید، 
 این مردم فهیم هس��تند و راه درست 

را می روند.  سینما پرس

دست سازهای مهاجران برای کودکان ایران
دو خواهر مهاجر افغانس��تانی با توجه به  محدودیت های کار در ایران ناامید نشدند سرزمین عشق

و برای کودکان ایران عروسک می سازند. 
در ذه��ن ام عروس��ک های محل��ی و بومی افغانس��تان را 
م��رور می کردم و تلفظ »گودی« را تک��رار، اینکه تاریخچه ای 
از عروس��ک های افغانس��تانی را بدهند… چگونه به س��مت 
عروسک س��ازی آمده اند؟ چه زمانی در تهران مش��غول شدند 
و ه��زاران حرف و حدیث دیگر که پیغ��ام موافقت گپ وگفت 
ب��ا »خدیجه و حمی��ده« را گرفتم. دو خواهر افغانس��تانی که 
در ای��ران زندگی می کنند و در کن��ار تحصیالت آکادمیک به 
عروسک سازی مشغول هس��تند. با اینکه در دانشگاه تحصیل 
کردند و فارغ التحصیل شدند ولی به دلیل ملیتشان نمی توانند 
در حوزه های کاری فعالیت داشته باشند. با توجه به اینکه در 
ایران متولد ش��دند اطالعات کامل و دقیقی از عروس��ک های 
بومی و اصیل افغانس��تان ندارند اما عروس��ک های دست سوز 

آنان مورد اقبال بسیاری از مخاطبان قرار گرفته است.
و  معص��وم  صورتک ه��ای  ب��ا  »تی��الرا«  عروس��ک های 
دوست داش��تی محصوالت »خدیجه و حمیده« متولد 69 و 72 
ساکن شهرری هستند اهل کشور افغانستان ولی در ایران متولد 
و بزرگ شدند. درباره مهاجرتش��ان این گونه می گوید: »تقریبا 
س��ی و چند سال پیش پدر و مادرمان به خاطر جنگ و ناامنی 
کش��ورمان تن به مهاجرت دادند، در آن دوران کش��ور ایران با 
رهبری مقتدر امام خمینی )ره( کش��وری اسالمی و نوع دوست 
شناخته ش��ده بود و مردم افغانس��تان، مردم ایران را همچون 
برادران و خواهران خود می دانس��تند، تصمیم گرفتند به ایران 
مهاجرت کنند.« از »خدیجه و حمیده« می پرسم که در دانشگاه 

چه رش��ته ای خوانده اند و چگونه به سمت عروسک سازی سوق 
پیدا کردند، »خدیجه« جواب می دهند: »هر دو فارغ التحصیل 
از دانشگاه در رش��ته های مدیریت دولتی و مهندسی مدیریت 
پروژه هستیم، بعد از اتمام دانشگاه متأسفانه به دلیل ملیتی که 
داریم نتوانستیم جایی مشغول به کار شویم. در نتیجه تصمیم 
گرفتیم نا امید نش��ویم، من به یادگیری زبان انگلیسی مشغول 
ش��دم به امید اینکه روزی معلم ش��وم و زبان تدریس کنم، در 
رشته زبان فارغ التحصیل شدم ولی باز هم به خاطر ملیتم هیچ 
کج��ا مرا قب��ول نکردند و هنوز هم قبول ندارن��د. از همین رو، 
روزی برای دل خودمان یک عروس��ک پارچه ای درست کردیم 
و وقتی نتیج��ه کار را دیدیم و به دیگران نش��ان دادیم خیلی 
خوشش��ان آمد و تش��ویقمان کردند، از آن لحظه که استقبال 
از عروس��ک هایمان را دیدیم، تصمیم گرفتیم توانایی هایمان را 
در این زمینه افزایش دهیم و زیباترین عروس��ک ها را با دست 

خودمان و با عشق بسازیم.«
ساخت عروس��ک همراه با احساسات سازنده، که با عشق 
و عالقه درس��ت شده است مخاطب را به وجد می آورد. عالقه 
و عواطفی که از دس��تان اش به عروس��ک منتقل شده، برایش 
صحب��ت ک��رده، درد و دل های��ش را گفته، قرب��ان صدقه اش 
رفت��ه، موهایش را نوازش کرده... »خدیجه و حمیده« از حس 
خوب شان درباره س��اخت عروس��ک های »تیالرا« می گویند: 
»خلق ک��ردن یک چی��ز جدید به خصوص عروس��ک، حس 
خیلی خوبی به انس��ان می دهد، به گونه ای که بعد از س��اخت 
هر عروسک بیشتر مشتاق می شویم. همین طور عروسک های 
ما یکی بعد از دیگری زیباتر، بهتر و به کودک شبیه تر هستند. 
یکی از عروسک ها واقعاً حس معصومیت و پاکی کودکانه ای در 
صورت اش دارد. البته این تنها حرف ما نیس��ت، نظر آن هایی 

که عروس ها را دیده اند نیز همین است.«

جشنواره فجر ايران را به صورت »ويران شهر« نشان داد 

آقایان سینمای ایران را به کدام سمت می برید؟!

م�هربان فروش کتاب »خ��ون دلی که لعل  شد« حاوی خاطرات حضرت آیت اهلل ي�ار 
العظمی س��ّیدعلی خامنه ای )مّدظلّه العالی( از زندان ها و 

تبعید دوران مبارزات انقالب اسالمی  آغاز شد.
ف��روش کت��اب »خون دلی ک��ه لعل ش��د« حاوی 
خاطرات حض��رت آیت اهلل العظمی س��ّیدعلی خامنه ای 
)مّدظلّه العالی( از زندان ها و تبعید دوران مبارزات انقالب 
اسالمی آغاز ش��د. کتاب 424 صفحه ای »خون دلی که 
لعل ش��د« به همت محّمدعلی آذرش��ب گردآوری شده 
اس��ت. این کتاب ترجمه فارس��ی کت��اب »إّن مع الّصبر 
نصراً« زندگی نامه رهبر معّظم انقالب اس��ت که توس��ط 
انتش��ارات انقالب اس��المی چاپ و روانه  بازار نشر شده 
اس��ت. کتاب حاضر ش��امل بیان حکمت ه��ا، درس ها و 

عبرت هایی اس��ت که ب��ه فراخور بحث ها بیان ش��ده و 
هر ک��دام از آن ها می توان��د چراغ راهی برای آش��نایی 
مخاطب کتاب بویژه جوانان عزیز با فجایع رژیم منحوس 
پهل��وی، و همچنی��ن س��ختی ها، مرارت ه��ا و رنج های 
 مب��ارزان و در مقاب��ل، پایمردی ه��ا، مقاومت ها، خلوص 

و ایمان انقالبیون باشد.
تصوی��ر طرح جلد کتاب »خون دلی که لعل ش��د« 
به این اثر روحی متفاوت و متمایز نس��بت به س��ایر آثار 
مشابه بخش��یده اس��ت. در روی جلد، چهره ایام زندان 
رهبر انقالب به تصویر کش��یده ش��ده و در پش��ت جلد، 
عکس دیده نش��ده ای از معّظمٌ له و فرزندش��ان مصطفی 
به همراه دس��ت خط ایشان درباره این عکس آورده شده 
است.  پايگاه اطالع رسانی انتشارات انقالب اسالمی

آغاز فروش كتاب خاطرات مقام معظم رهبری

ناکامی ۴۰ ساله دشمن 
برای بر هم زدن امنیت ایران

تهران بزرگ،  گفت: 40 س��ال است دشمن پلی������س س��ردار حس��ین رحیمی، فرمانده انتظامی 
با تمام توان به دنبال برهم زدن امنیت ایران اس��ت ولی شکست 

خورده است.
رحیم��ی گفت: انقالب اس��المی ایران با س��ه رکن رهبری، 
آموزه های دینی و مردم به پیروزی رس��یده و همین س��ه عنصر 
باعث تداوم و پیش��رفت جمهوری اس��المی ایران اس��ت و امروز 
دش��من در جنگ اقتص��ادی خود علیه مردم ای��ران، این عناصر 
موفقیت ملت ایران را محاسبه نکرده است و سنگ می خورد. وی 
افزود: چهل س��ال است که دش��من با تمام توان به دنبال برهم 
زدن امنیت ایران اسالمی است ولی شکست خورده است و بدون 
ش��ک از این تنگناهای اقتصادی نیز عبور خواهیم کرد و دشمن 

را ناامید خواهیم ساخت.
رئیس پلی��س پایتخ��ت اف��زود: همه روس��ای دفات��ر ملزم 
ب��ه رعای��ت چهار اص��ل هس��تند اول صداقت در اف��کار، گفتار، 
و رفت��ار؛ دوم امان��ت دار ب��ودن، ای��ن امانت داری ش��امل حوزه 
مالی، اس��ناد و اطالعات اس��ت و س��وم اخالق مداری رؤس��ای 
دفات��ر باید فضای دفتر فرمان��ده را برای م��ردم و کارکنان امن 
کنن��د و چهارم داش��تن ظرفی��ت در تمامی عرصه ه��ا؛ ظرفیت 
 در مدیری��ت، ظرفی��ت در ش��نیدن گالیه ه��ا و درد دل ه��ای 

ارباب رجوع ها.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ ش��رط پایبندی به اصول پیش 
گفته را مراقبت از خود دانس��ت و گفت: من و ش��ما باید دائما از 
خود مراقبت کنیم و اجازه ندهیم س��المت نفس��مان را از دست 

بدهیم و فساد در مجموعه رخنه کند.   فارس


