
گزارش

 سروده تازه افشین اعال 
پس از پیروزی تیم ملی فوتبال

افشــین اعال شاعر به مناســبت پیروزی تیم ملی 
ایران در بازی روز گذشته چهارم آذرماه مقابل ولز 
و برای حمایــت از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران 

شعر تازه ای را سروده است.
»بعد از دو ماه خون جگر خوردن

در عصر سرد جمعه ی آذر ماه
لبخند بر لبان وطن گل کرد

با عزم تان به عرصه ی میدانگاه
بسیار طعنه ها که ز نامردان

دیدید و بغض خویش نهان کردید
شیطان هزار وسوسه کرد اما

وجدان هر آنچه گفت همان کردید
در اشتیاق گلشن بیگانه

خود را به منجنیق نیفکندید
وقتی وطن در آتش و خون می سوخت

هیزم در این حریق نیفکندید
جرم شما چه بود: چرا خواندید

با هم سرود ملی ایران را؟!
یا اینکه روی دوش چرا بردید

با خود، درفش خاک دلیران را؟!
از دست نارفیق نمک نشناس

خنجر ز پشت گرچه بسی خوردید
نوکیسه بود و باخت در این میدان

اما در این قمار شما بردید
کاری که در زمین قطر کردید

مرهم به جان زخمی میهن شد
بدخواهتان شکار نگونبختی

در تور پاره پاره ی دشمن شد

اعتصاب یا اعتراض؛ صدایی که از 
خانه سینما به گوش می رسد

در روزهای اخیر، انتشــار ۲ بیانیه از ســوی خانه 
ســینما و بخشــی از بدنه آن، نشان داد که صدای 
واحدی از مهم ترین نهاد صنفی ســینمایی کشور 

به گوش نمی رسد.
بــه گــزارش ایرنا، طــی روزهای گذشــته، اخبار 
متفاوتی مبنــی بر برخوردهــای قضایی با برخی 
هنرمندان منتشــر شــده که انتشــار این اخبار، 
واکنش هــای متفاوتی را به خود دیده اســت. در 
یکــی از این واکنش ها، خانه ســینما در بیانیه ای، 
ضمن اعالم پیگیری وضعیت هنرمندانی که با آنها 
برخورد شــده اعالم کرد که در صــورت  به نتیجه 
نرسیدن این پیگیری ها و تداوم این روند، دست به 

اعتصاب خواهد زد.
از ســوی دیگر، جمعی از اعضای خانه سینما نیز با 
انتشار بیانیه ای، ضمن زیرســوال بردن متن خانه 
ســینما، از هیات مدیره جدید تقاضــا کردند که 
در کنار پیگیری وضعیــت هنرمندان، به وضعیت 
معیشــت و صنف اعضای خود نیز حساس بوده و 

پیگیر مسائلی از این دست نیز باشند.
در این تالقــی، نکته ای که می توان به آن اشــاره 
کــرد، ناهمخوانی بخشــی از بدنه خانه ســینما با 
هیــات مدیره جدید آن اســت. هیــات مدیره ای 
که در هفدهم شــهریورماه، طــی انتخابات داخلی 
خود، مناصب را مشــخص کرد و طبق اساسنامه، 
می بایســت ظرف حداکثــر ۲ مــاه، مدیرعامل را 
معرفی می کــرد که این مهم، تا امــروز که ۲ ماه 
و ۱۹ روز از آن رخداد می گذرد، هنوز به ســرانجام 
نرسیده و کرسی سیزدهم مدیرعاملی خانه سینما، 

همچنان خالی است.
در ایــن ۲ بیانیه، آنچــه رخ داده، روبروی هم قرار 
گرفتن بخشــی از بدنه با حاکمیت خانه ســینما 
است که طبیعتا نمی تواند رضایت بخش باشد. خانه 
ســینما در تمامی این ســال ها به این مورد متهم 
بوده که نتوانســته اقدامات ولو حداقلی در مســیر 
تامین امنیت شــغلی و معیشت حدود ۵ هزار عضو 
خود انجام دهد. این ناتوانی، هر بار در موقعیت های 
مختلف، از زبان بخشــی از بدنه، مورد مطالبه قرار 
گرفته و متاســفانه همچنان نیز تا وضعیت مطلوب 

فاصله بسیاری دارد.
حاال امروز که برخی از هنرمندان، دچار مشــکالت 
امنیتی شده اند، خانه سینما درصدد است تا با رفع 
این مشــکالت و بعضا ســوءتفاهم ها، زمینه بهبود 
شرایط را فراهم سازد. قطعا، این اتفاق، یک حرکت 
رو به جلو و در راســتای حمایــت از اعضا صورت 
گرفته اســت اما اینکه خانه، تنها در شــرایطی از 
این دســت، کنش مند ظاهر شده و در قبال تامین 
امنیت شــغلی بدنــه خود و البته رفــع تنگناهای 
معیشتی آنها، قدم موثری برنداشته، تناقضی است 
که ســبب شده تا بخشــی از بدنه سینما، در برابر 
این اقدام هیات مدیــره جدید، قد علم کرده و آن 

را نکوهش کند.
خانه ســینما، بزرگ ترین و مهم ترین نهاد صنفی 
ســینمای ایران اســت که در تمامی این سال ها، 
درگیــر نوعــی سیاســی کاری بوده و متاســفانه 
نتوانســته اقدامات ارزنــده ای در مقوالت صنفی و 
معیشــتی اعضای خود به انجام برساند. به همین 
دلیل وقتی این خانــه در برابر نوع برخورد با چند 
هنرمند، دست به انتشار بیانیه و تهدید به اعتصاب 
و اعتراض می زند، این اقدام آنها، به سیاســی کاری 
تعبیر شــده و اعتراض بخشــی از بدنه سینمایی 

کشور را به همراه دارد.
بنابراین ضروری اســت که خانه سینما در حیات 
جدید خود، هم چنان که به وضعیت امنیتی اعضای 
خــود واکنش نشــان می دهد، در زمینــه تامین 
حداقل های معیشتی آنها نیز گام برداشته و با این 
کار، به گوشــه ای از ماهیت و وظایف صنفی خود 

عمل نماید.

اخبــــار

پایان مرحله نخست داوری های جایزه جالل
دبیرعلمــی جایزه جالل از اتمام مرحله نخســت داوری ها خبر داد و گفت: 
در انتخــاب داوران تالش کردیم از چهره های صاحب اثر و دارای تخصص و 

تجربه استفاده کنیم.
وجیهه ســامانی، دبیر علمی جایزه جالل آل احمد، در گفت وگو با تسنیم،  از 
اتمام مرحله نخســت داوری های این دوره خبر داد و گفت:  داوری در مرحله 

دوم در حال انجام است. 
وی ادامــه داد:  در حال حاضــر تمام تمرکز و توان و دقــت داوران ما روی 
داوری متمرکز اســت تا قضاوت درست و دقیقی داشــته باشند. امیدواریم 
بعد از ســپری شدن این مرحله و اعالم کاندیداها، روند اجرا و زمان برگزاری 

اختتامیه اعالم شود.
ســامانی گفت: جایزه جالل یکی از معتبرتریــن و تخصصی ترین جایزه های 
ادبی کشــور است که همواره به تکنیک و محتوای آثار توامان توجه داشته و 
دارد. به همین علت در انتخاب داوران تالش کردیم که از چهره های شناخته 

شده و صاحب اثر و دارای تخصص و تجربه در داوری استفاده کنیم.

 برپایی نمایشگاه عکس »ایران من«
رویدادی برای »ایران پیروز«

همزمان با برگزاری مســابقات جام جهانی فوتبال نمایشگاه عکسی با عنوان 
»ایران من« از روز اول تا بیست و پنجم آذر ماه سال جاری در فرهنگسرای 

ارسباران تهران میزبان شهروندان است.
فرهنگ سرای ارسباران با مشارکت آژانس عکس ایران به مناسبت برگزاری 
جشــنواره »ایران پیروز« و هم زمان با برگــزاری جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ 
نمایشــگاه عکســی با عنوان »ایران من« را برگزار کرده است. این نمایشگاه 
با هدف ایجاد بســتر مناســب برای ظهور و بروز خالقیت هنری هنرمندان 
عکاس، معرفــی ظرفیت های فرهنگی هنــری ایران، ایجــاد زمینه ارتباط 
هنرمنــدان عکاس و انتقال تجربه و بازنمایی طبیعت ایران، در نگارخانه های 
هنر شماره ۱، ۲و۳ پیش روی مخاطبان قرار داده شده است. در این رویداد 
مرتبط با هنر عکاســی که طی روزهای اول تا بیست و پنجم آذر ماه برگزار 
می شــود، آثار هنرمندان عکاس با رویکرد آداب و رسوم و فرهنگ های اقوام 

ایران اسالمی، ظرفیت های گردشگری و... به نمایش گذاشته شده است.

نشســت مشــترک روسای ســازمان ســینمایی کشور و 
ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی در راستای گسترش 
 همکاری هــای منطقــه ای و بین المللــی حوزه ســینما 

برگزار شد.
ایــن نشســت بــا حضــور حجت االســالم محمدمهدی 
ایمانی پور رئیس ســازمان فرهنگ و ارتباطات اســالمی، 
حمید مصطفــوی سرپرســت اداره کل مبادالت فرهنگی 
و ســازمان های بین  المللی ســازمان فرهنــگ و ارتباطات 
اسالمی و سید صادق موسوی مدیر کل دفتر جشنواره ها و 
همکاری های بین الملل سازمان سینمایی در محل سازمان 

سینمایی برگزار شد.
در ایــن نشســت محمــد خزاعی با اشــاره بــه جایگاه 
ســینمای ایران در منطقه و جهان گفت: ســینمای ایران 
مهمتریــن دســتاورد فرهنگــی جمهوری اســالمی در 
خارج از مرزهاســت و بســیاری از ملت ها و جوامع، ایران 
را با ســینمای مــا می شناســند. وی ادامــه داد: به رغم 
درخشــش فرهنگی ســینمای ایران در عرصه های جهانی 
 متاســفانه در زمینه تجاری سازی محصوالت سینما موفق 

عمل نکرده ایم.
رئیس سازمان سینمایی؛ گسترش ظرفیت های بین المللی 
ســینما، تجاری ســازی و بازاریابی محصوالت آن را مهم 
خواند و با تاکید بر نقش ســینما در همدل کردن ملت ها 
و تقویــت پیوندهــای عاطفی و اجتماعی گفــت: در دنیا 
دیپلماســی عمومی از مجــاری فرهنگی، به ویژه ســینما 
محقق می شــود. می توان از کارکرد ســینما برای تقویت 
و توســعه روابط ملت هــا و فرهنگ ها اســتفاده کرد و در 
کنار توجه به دیپلماســی عمومی و فرهنگی، سینما برای 
داشــتن اقتصاد بهتر نیازمند حضور در بازارهای منطقه ای 

و بین المللی است.
رئیس ســازمان ســینمایی با بیان اهمیت و لزوم تقویت 
اقتصاد ســینما گفت: در دوره جدید، برنامه ریزی متفاوتی 
را مبتنــی بر اشــتراکات فرهنگی، آیینــی و آرمانی برای 
گســترش مراودات و همکاری های بین المللی با ۳۵ کشور 
هــدف آغاز کرده ایم. در کنار تعیین کشــورهای هدف در 
راهبرد بین الملل ســازمان ســینمایی، ســعی کردیم این 
حضور فعال در کشورها را در راستای تامین منافع فرهنگی 

- سینمایی و اقتصاد سینما توسعه دهیم.
رئیس ســازمان سینمایی کشــور با اشاره به دستاوردهای 
ســفر هیئــت ایرانی به روســیه و نشســت های متعدد با 
ســفرا و رایزنان فرهنگی کشــورهای دیگر خاطرنشــان 
کرد: در ســفر به روسیه و نشســت با مسئوالن فرهنگی و 
سینمایی، موضوع تعامالت جدید در حوزه کشورهای خزر 
و شــانگهای در دســتور کار قرار گرفت. وی با بیان اینکه 
با گســترش دامنه فعالیت های ســینما حوزه بین الملل و 
تشکیل شورای بین الملل سینما و بهره گیری از موسسات 
ســینمایی به عنوان بازوهای اجرایی و عملیاتی، اقدامات 
جدی را بر اساس استراتژی جدید آغاز کرده ایم اظهار کرد: 
بخش خصوصی ســینمای ایران به تنهایی توان حضور در 
عرصه های جهانی و بین الملل را ندارد و ضرورت اســت از 
طریق تعامالت بین بخشــی با کمک وزارت امور خارجه، 
ســازمان فرهنگ و ارتباطات و ســازمان سینمایی در این 
زمینه ظرفیت ســازی و بسترسازی های الزم صورت گیرد. 
در تفاهم نامه های منطقه ای، پیگیر بازیابی و زمینه ســازی 

برای اکران فیلم های ایرانی هستیم.

رئیس سازمان سینمایی کشور با تاکید بر اینکه مهمترین 
دغدغه مــا در تعامالت بین المللی، چگونگی تأمین اقتصاد 
ســینمای ایران در کشورهای همسو است، ادامه داد: زبان 

تصویر در نزدیکی فرهنگ ها و ملت ها بسیار تاثیر دارد.
وی یادآور شــد: بــه دلیل اهمیت فعالیت های مشــترک 
بین المللی در اولین جلســه شورای عالی سینما، بودجه ای 
را به منظور تولیدات مشترک تصویب کرده ایم و بنا داریم 
با کمک ســینماگران دیگر کشــورها و استفاده از منابع و 

ظرفیت های مشترک محصوالتی را تولید کنیم.
خزاعی همکاری مستمر دو ســازمان سینمایی و فرهنگ 
و ارتباطات اســالمی را برای برگــزاری هفته ها و روزهای 
فیلــم مهم خواند و اضافه کرد: مهمترین مشــکل ما عدم 
ارتباط رایزنان فرهنگی با دبیران جشنواره های بین المللی 
در دنیاســت. عدم ارتباط دو سویه  در این بخش، به ضعف 
بزرگــی در حوزه جشــنواره های بین المللی تبدیل شــده 
و همیشــه از این نقاط آســیب دیده ایم. چرا که تعامالت 
و مــراودات کمک می کنــد تا حضــور قدرتمندتری در 
جشنواره ها داشته باشیم. وی گفت: نیاز به بازطراحی فضا 
در حوزه بین الملل ســینما، تغییر مدل حضور و بازاریابی 
در عرصه بین الملل، شــناخت ظرفیت ها و ذائقه شناسی از 

کشورهای هدف بویژه، کشورهای منطقه داریم.
ســیدصادق موســوی مدیــرکل دفتــر جشــنواره ها و 
همکاری های بین الملل در این نشســت با اشــاره به عدم 
وجود تفاهمنامه مشــترکی میان این دو ســازمان گفت: 
خوشــبختانه در دولــت جدید تفاهنامه هــای متعددی با 
روسیه عراق آفریقای جنوبی بالروس پرتقال عمان سوریه 
صروستان پاکستان و غیره به امضا رسیده است و امیدواریم 

که به نتایج علمی و ملموسی منجر شود.
وی نکاتی را در خصوص افزایش ســهم سینمای ایران در 
منطقه و جهــان مطرح کرد و افزود: لزوم افزایش ســهم 
ایــران در حوزه بین المللی به لحاظ تجاری در کنار حضور 
فرهنگی احساس می شــود. این در حالی است که تجاری 

سازی سینما در حوزه بین المللی نیازی اساسی است.
در ادامه حجت االسالم والمســلمین محمدمهدی ایمانی 
پور رئیس ســازمان فرهنگ و ارتباطات اســالمی رئیس 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، به بالندگی سینمای 
ایران در خارج از کشــور اشاره کرد و گفت: سینمای ایران 
توانســته خود را به خوبی عرضه کند، گرچه در طول 4۰ 

سال گذشــته در حوزه اقتصاد رشــد کافی نداشته اما در 
حوزه تصویرسازی از ایران اسالمی موفق عمل کرده  و این 

دستاورد بسیار بزرگی است.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی افزود: اگر امروز 
اقتصادی شــدن ســینمای ایران مطرح می شود، مرهون 
تالش هایی اســت که ســبب شده این ســینما در جهان 

شناخته شود.
وی تأکید کرد: این مسیر باید تدوام داشته باشد، ما بر این 
باوریم که هر چیزی که اقتصادی شــود، توسعه می یابد از 
این منظر به بهانه اقتصادی شــدن به دنبال توسعه علم و 

فرهنگ هستیم.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی تصریح کرد: سینما اگر 
اقتصادی شــود، به طور طبیعی فرهنگ ایران را توســعه 
می دهد و آن چیزی که ما به عنوان دستاوردهای جمهوری 
اســالمی یاد می کنیم، ترویج می یابد. به عنوان مثال، اگر 
سبک زندگی ایرانی اسالمی ترویج شود، بزرگترین خدمت 

را به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران کرده ایم.
ایمانی پــور به تدوین ســند تحول در ســازمان فرهنگ و 
ارتباطات اســالمی اشــاره و عنوان کرد: در ســندی که 
ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی به عنوان سند تحول 
خود در دوره جدید نگارش کرده اســت، به موضوع اقتصاد 

فرهنگ توجه ویژه ای می شود.
وی ادامه داد: این ســازمان با در اختیار داشتن نمایندگان 
فرهنگــی می تواند در حوزه اقتصــاد فرهنگ به خصوص 
معرفی سینمای ایران راهبر این روایتگری تأثیرگذار باشد.
رئیس ســازمان فرهنگ و ارتباطات اســالمی با تأکید بر 
اینکه پیشــبرد اهداف فرهنگی با تأسی از بیانیه گام دوم 
انقالب محقق می شــود، گفت: گام دوم انقالب اســالمی 
پشــتوانه اصلی برای الگوســازی جمهوری اسالمی ایران 
اســت. ما برای الگو شــدن نیازمند تصویرسازی درست از 

ایران در خارج از کشور هستیم.
وی اظهار کــرد: به منظور ارائه تصویر درســتی از ایران، 
نیاز به فیلم های فاخر داریم تا تصویر شایســته ای از ما به 
جهانیان منتقل کند. در واقع اگر ســناریوی خوبی داشته 
باشیم، فیلم و مستند های اخالق محور با بیان ساده تولید 
می شــود و در نهایت، تأثیرگذاری مطلوبی به جای خواهد 

گذاشت.
عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی خاطرنشان کرد: برای 

رســیدن به این هدف ما در حوزه اقدامات و شــبکه های 
همکاری مان نیــاز به تحول داریم و الزم اســت در حوزه 

مقاومت نیز روایتگری مؤثر داشته باشیم.
ایمانی پور در پایان سخنانش، این تفاهم نامه را آغاز فصل 
جدیدی از روابط گسترده در راستای افزایش همکاری های 

طرفین در زمینه های گوناگون فرهنگی دانست.
در ادامه این دیدار، حمید مصطفوی، سرپرســت اداره کل 
مبــادالت فرهنگی و ســازمان های بین المللی ســازمان 
فرهنگ و ارتباطات اســالمی گفت: این سازمان به منظور 
هماهنگی بیشــتر فعالیت های فرهنگی در خارج از کشور 
تشکیل شــده و مهمترین وظیفه آن، امضای تفاهم نامه و 
اجرای موافقت نامه فرهنگی بین دولت جمهوری اســالمی 

ایران و دیگر کشورها است.
وی افزود: یکی از محورهای مهمی که در همه این اسنادها 
وجود دارد، بخش هنر به ویژه سینما است. به نظر می رسد 
در شــرایط فعلی که تجاری ســازی و اقتصاد هنر اولویت 
است می توانیم با ساخت فیلم و مستندهای با کیفیت نقش 
مهمــی در معرفی فرهنگ و هنر ایران در خارج از کشــور 

داشته باشیم.
مصطفوی مطرح کرد: اگر آثار سینمایی همراه با زیرنویس 
و یا دوبله در اختیار رایزنان فرهنگی ایران قرار دهیم تا در 
جشنواره های و هفته های فرهنگی و هفته های فیلم از آن 

بهره برداری شود.
در ادامه این نشست تفاهم نامه همکاری بین المللی سازمان 
ســینمایی با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، با هدف 
مدیریت سیاســت گذاری، برنامه ریزی، گسترش تعامالت 
هم افزایی، کاهش موازی کاری ها، ارتقای کیفیت و افزایش 
کمیت در زمینه صنعت تصویر در گستره بین الملل منعقد 

و امضا شد.
یادآور می شــود طراحی پشــتیبانی تامیــن محتوا و اجرا 
بــرای ارائه تولیدات صنعت ســینما در مجامع بین  المللی 
مشــارکت در برگزاری هفته ها و روزهــای فیلم و حضور 
در جشــنواره های داخل و خارج از کشــور، تولید و عرضه 
فیلم های سینمایی از جمله مفاد تفاهم نامه مشترک مابین 
دو سازمان است. و به موجب این تفاهم نامه، افزایش سهم 
بازار محصوالت صنعت سینمای ایران در سطح بین المللی 
خصوصا در کشــورهای هدف با بهره مندی از ظرفیت های 

دو سازمان سینمایی صورت خواهد گرفت.
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در نشست مشترک روسای سازمان سینمایی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی مطرح شد

سینما به طراحی نوین در حوزه بین الملل نیاز دارد

مهران رجبی که این روزها با حواشــی زیادی به خاطر حضورش در شــبکه های 
مختلف ســیما مواجه بوده، درباره فعالیت در مقــام مجری، حمایت از تیم ملی 

فوتبال و موضع هنرمندان در قبال ناآرامی های اخیر اظهارنظر کرد.
به گزارش روابط عمومی برنامه استودیو هشت، مهران رجبی که درباره فعالیت های 
این روزهایش در برنامه »استودیو هشت« رادیو نمایش به گفت وگو پرداخته است، 
در بخشــی از این گفت وگو درباره حمایت ها از تیم ملی گفت: باعث تاسف است 
که ما گوش به فرمان دیگران باشــیم که برای ما برنامه ریزی کنند و تیم ملی که 
نماینده کشــورمان هست را حمایت نمی کنیم. البته همه مردم اینگونه نیستند و 
حمایت می کنند. باید بدانیم تیم ملی یعنی تیم ایران و اینکه بین ۳۲ کشور جهان 
مایه افتخار است. ما انتظار صعود هم نداریم و حتی اگر شکست هم بخوریم باید 
ســرافراز باشــیم.  رجبی درباره  پرکاری خود در سینما و تلویزیون بیان کرد: من 
۳۰ سال اســت که آنقدر گرفتار کار هستم که حتی فرصتی ندارم اما به گونه ای 

نمایش دادند که انگار همین مدت اینگونه شده است. 
رجبی در پاســخ به مجری درباره زمان تولید برنامه شــبکه ســالمت و حواشی 
حضــور پررنگ خود در شــبکه های تلویزیونی عنوان کرد: برنامه »پیرانه ســر« 
در شبکه سالمت و هم ســریال »آزادی مشروط« که از شبکه یک سیما پخش 
می شود، سال گذشــته تولید و تصویربرداری شد اما امسال به پخش رسیدند و 

االن همزمان برنامه »خودمونی« روی آنتن رفته است.  
ایــن بازیگــر درباره  فعالیت هــای دیگرش توضیح داد: ما ســریالی در شــمال 
کشــور داشــتیم که به دلیل کمبود بودجه متوقف شد و بعد هم درگیر ساخت 
»خودمونی« شــدیم که بناست ۱۰۰ قسمتی باشــد. تاکنون ۲۰ قسمت ضبط 
کردیم که در حال پخش است و ۸۰ قسمت دیگر هم دارد که باید به ضبط برسد 

و آیتم هایی هم باید به آن اضافه شود.  
وی درباره تجربه اجرا در این برنامه توضیح داد: من پیش از این هم تجربه اجرا 
داشــته ام، برخی در زمان های خاص مثل تحویل سال و ایام مناسبتی بوده اند و 
برخی هم اجراهای محلی و منطقه ای بودند. اجرای برنامه ای را هم داشــتم در 

شبکه سالمت که االن پخش می شود ولی به سال قبل تعلق دارد. 
وی در ادامــه خطاب به هنرمنــدان عنوان کرد: همکاران ما بســیار درجه یک 
هســتند اما برخی شــان هم مرعوب فضای مجازی شده اند و ما می دانیم که این 
حرکتی که ســازمان دهندگانش ســرویس های جاسوســی و امنیتی کشورهای 
مقابل هســتند، هیچ ابایی ندارد که دختران و پسران ما از دنیا بروند. آنها حتی 
خوشحال هم می شوند. در این عرصه به دلیل همین فعالیت عمده فضای مجازی 
و بمبارانی که در این فضا شده است خبر دارم و شنیده ام که خیلی از همکارانم 
مورد هجمه قرار گرفته اند که چرا حرفی نمی زنند. توهین می شــنوند که چرا 
ســخنی نمی گویند و واکنشــی ندارند و اصال همین که این اعتراض به آنها با 

توهین صورت می گیرد یعنی باطل است.
رجبی اضافه کرد: در نهایت بخشــی مرعوب شــده اند و نتوانستند اعالم موضع 
کنند که حتما موضع آنها در جهت اعتالی کشورمان و استقالل و تمامیت ارضی 

ایران موثر است و در جوانان کشور تاثیر دارد.
رجبی در بخش دیگر عنوان کرد: از ســال ها قبل از انقالب تا خود ۲۲ بهمن به 

دلیــل بی عرضگی زمامداران ما بخش اعظمی از خاکمــان را داده ایم اما در این 
4۳ ســال شــدیدترین جنگ ها علیه ایران بوده است! و شدیدترین تحریم ها و 
تهدیدها و حمالت سایبری و... بوده است اما یک وجب از خاکمان را نداده ایم و 

این باید بزرگترین عبرت تاریخ باشد.
این بازیگر در بخش دیگر درباره حواشــی مختلــف و اینکه گاهی هم مجبور به 
تکذیب آنها شــده اســت توضیح داد: فضا بیشتر دست فضاسازان است، عده ای 
این حواشــی را می سازند و برخی از مردم هم ناآگاهانه اینها را پخش می کنند. 
مهمترین این حواشــی هم این بود که من قرار اســت »دورهمی« را اجرا کنم. 
درحالی که من به دوستان می گفتم وقتی یک کابینت ساز، جایی را زخمی کند 
و حاال رها کند و برود کابینت ســاز بعدی روی آن کار نمی کند. ما هم مرام و 
معرفتی داریم و چنین کاری نمی کنیم. این شــایعه ای بود که وقتی هم انجام 
نشد خود به خود از بین رفت. با این حال شایعه کار خود را در زمانی که پخش 
می شود انجام می دهد. خدا را شکر االن دیگر شایعات کاربردی ندارد. از طرفی 
چون کثرت این شــایعات نســبت به من خیلی زیاد بود االن اگر شایعه ای هم 
مطرح شود مردم می دانند که حرف و حدیث بوده است و واقعیت نداشته است 

و شایعه های بعدی خود به خود کم اثر می شود. 
وی درباره شوخی هایی که با او می شود، نیز گفت: یکی از این شوخی ها ویدئویی 
بود که من را جای برخی از مجریان گذاشته بودند و مثال جای نجم الدین شریعتی 
اجرا می کنم به همراه خانواده آن را دیدم و کلی هم خندیدیم. یک روز هم گفتند 
مهران رجبی دارد گرم می کند که نیمه دوم وارد میدان شود. من همه اینها را می 
بینم و عیبی هم ندارد و هر چقدر هم دوست دارند سر به سر من بگذارند اینقدر با 

جنبه هستم که اندازه ندارد. خودم هم خیلی خندیدم آن ویدئو را دیدم.

مهران رجبی:

هر چقدر دوست دارند سربه سرم بگذارند

آگهــی موضوع ماده ۳ قانون و مــاده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره ۱40۱۶0۳۲400۲00۱۱4۱ مورخه ۱40۱/8/8 هیات 
اول موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی مســتقر در واحد ثبتی برازجان تصرفات مالکانــه و بالمعارض متعلق به 
آقای یداهلل بارگاهی فرزند حســین به شــماره شناســنامه ۱۷۷ و شــماره ملی 
۳۵۲0۲۳04۳۷ صادره از دشتســتان در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مســاحت ۱۶4۳۷۳/8۱  متر مربع قســمتی از پــالک ۲۹4۱ واقع در بخش 
ســه حوزه ثبت ملک برازجان اراضی روســتای بارگاهی خریداری شــده از آقای 

غالمرضا قنبری و شرکاء به ایشان واگذار گردیده است.
لــذا به منظــور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبــت به فاصلــه ۱۵ روز آگهی 
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند میتوانند از تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض دادخواســت خــود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صادر خواهد شــد. صدور ســند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذیصالح 

قانونی )دادگاه( نیست.
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