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نمایشگاه
احتمال تغییر مکان برگزاری
نمایشگاه کتاب

ایوب دهقانکار میگوید در صورت وجود
تضمین برای سرعت بخشیدن به اصالح
مکان مدنظر میزبانی نمایش��گاه کتاب،
احتمال تغییر محل برگزاری نمایش��گاه
کتاب وجود دارد.ایوب دهقانگار مش��اور
اجرایی معاون فرهنگی وزارت ارش��اد و
سخنگوی شورای سیاستگذاری نمایشگاه
کتاب تهران در گفتگو با مهر در پاسخ به
این س��وال که آیا احتم��ال تغییر مکان
مجدد نمایش��گاه کتاب ته��ران در سال
آینده وج��ود دارد یا خیر ،اظهار کرد :بله،
امکان این اتفاق هست و این مساله منوط
است به تعهدات و قولهایی که دوستان
ش��هرآفتاب بدهند و از عهده اجرای آن
بربیایند.وی در این زمینه افزود :ش��ورای
سیاستگذاری نمایش��گاه کتاب تصمیم
گرفت��ه اس تا با مدیران مصلی و ش��هر
آفتاب مذاکره داش��ته باشد و هفته آینده
این مذاکرات آغاز خواهد شد .هیچ کدام
از این دو مکان برای میزبانی از نمایشگاه
کتاب منتفی نیستند و انتخاب هیچکدام
نیز قطعی نشده است .نکته مهم در این
میان برای ما این اس��ت که کدام مرکز
میتواند با سرعت بیشتری پیشرفتهایی
که مد نظر ماست برای میزبانی نمایشگاه
کتاب داشته باشد .در واقع برای ما صرف
پیشرفت مهم نیست بلکه سرعت اجرای
آن مه��م است.دهقان��کار در عین حال
گفت :ما برای برگزاری نمایش��گاه کتاب
در سال جاری یک محدوده زمانی داریم
و با توجه به این مس��اله برای ما سرعت
در پیش��برد آنچه نیاز داریم اهمیت دارد.
چیزی که در ای��ن میان برای ما اهمیت
ویژهای دارد تامین منافع دولت ،ناش��ران
و سهولت امکان بازدید از نمایشگاه برای
بازدیدکنن��دگان اس��ت در نتیجه صرف
مناسب بودن یک م��کان برای میزبانی
برای م��ا کفایت نمیکن��د و باید ببینیم
ک��دام یک از ای��ن دو م��کان میتوانند
این مس��اله را تضمین کنند .سخنگوی
ش��ورای سیاستگذاری نمایش��گاه کتاب
ادام��ه داد :هفته ج��اری نمایندگانی از
معاونت فرهنگی ،موسسه نمایشگاههای
فرهنگی و صنف به مذاکره با مدیران این
دو مکان خواهند پرداخت.

رادیو
شنونده «صبا چی میگه» باشید

عباس پیری تهیه کنن��ده رادیو از تولید
ی��ک برنام��ه جدید صبحگاهی و ش��اد
از اول دی م��اه در رادیو صب��ا خبر داد.
به گ��زارش مه��ر« ،صبا چ��ی میگه»
عنوان برنام��ه ای تولیدی و صبحگاهی
ش��بکه رادیویی صبا است که از شنبه تا
چهارش��نبه ساعت  ۷ت��ا  ۸صبح پخش
می ش��ود .عباس پی��ری تهی��ه کننده
رادی��و درباره محت��وای و آیتم های این
برنامه گفت« :صبا چ��ی میگه» از آیتم
هایی با مضم��ون اجتماعی ،اقتصادی ،
فرهنگی و ورزش��ی تشکیل شده و قرار
است ب��ا ریتمی تند و نش��اط بخش در
قالبی طنز به شنوندگان رادیو صبا اطالع
رسانی کند.وی توضی��ح داد :مخاطبان
می توانند از راهه��ای ارتباطی برنامه از
قبیل سامانه پیامکی ،مسائل و معضالت
خود را بیان کنند .این برنامه می کوش��د
تا راهگشای مش��کالت و دغدغه های
آنها باشد و راهکارهای مناسب به همراه
پیش��نهادهایی کارآمد را ارائه کند.پیری
افزود :اجرای برنام��ه «صبا چی میگه»
را الهه پرسون بر عهده دارد و امیر زنده
دالن ،پیم��ان قریب پناه و حامد کریمی
نویسندگان برنامه هستند.

ماجرای شیعه شدن فیلسوف مسیحی و سرخپوستهای آمریکایی

گروه فرهنگ�ی«:ادگاردو روبین» که بعد
از مسلمان ش��دن نام «سهیل اسعد» را
بر خود گذاش��ت ،مس��تبصری است که
دامنه فعالیت ه��ای تبلیغی اش تا مرکز
اروپ��ا و قلب امریکا هم م��ی رسد .او نه
تنها خودش ش��یعه شد ،بلکه سالهاست
وقتش را وقف ترویج مذهب برحق شیعه
کرده است.
به گزارش تسنیم  ،حقیقت این است که
زندگ��ی چهلوچندساله فرصت مغتنمی
برایش بوده تا هم خودش با سبک زندگی
اسالمی آشنا شود و هم بیشتر از یکصد
نفر را تا تشرف به مذهب شیعه همراهی
کند .سفرهای تبلیغی به کشورهای دیگر،
راهاندازی بیش��تر از بیست مرکز اسالمی
در کشورهای غربی ،سخنرانی و تدریس
در دانش��گاهها ،م��دارس ،مراک��ز علمی
و کلیس��اها و ش��رکت در کنفرانسها و
مجام��ع دینی و تقریب مذاهب و تهیه و
تدوین فیلمهایی از وضعیت مسلمانان در
کشورهای گوناگون ازجمله فعالیتهای
«ادگاردو روبی��ن» است که این روزها او
را با نام اسالمیاش یعنی «سهیل اسعد»
میشناسیم.
حجتاالس�لام سهی��ل اسع��د درواقع
فعالترین مبلغ اسالم در آمریکای جنوبی
و یک لبنانی االصل اهل کشور آرژانتین
است که تا بیس��ت سالگ��ی در آرژانتین
زندگ��ی میکرد .بعد به لبنان رفت و بعد
از سه سال برای تحصیل در حوزه علمیه
به ایران آمد .حاال هم بیش��تر از دو دهه
است که نیمی از سال را در ایران زندگی
میکند و نیم دیگر را به تبلیغ دین اسالم
در سایر نقاط جهان مشغول است.سهیل
اسعد که چهار فرزند دارد ،به دلیل تسلط
بر چهار زبان عربی ،فارسی ،اسپانیایی و
انگلیسی در  25کشور دنیا فعالیت دارد و
تاکنون واسطه مسلمان شدن عده قابل
توجهی از شهروندان امریکای التین شده
است .او در رشته عرفان اسالمی تحصیل
کرده و همزم��ان دکت��رای افتخاری از
دانشگاه تمدن اسالمی لبنان دارد و تبلیغ
اسالم در میان مردم جهان دغدغه اصلی
زندگیاش محسوب میشود.
* آقای اس�عد! آنطور که ما اطالع داریم
شما در خانواده شیعهمذهبی متولد شدید
که از ش�عائر اسلامی دور ب�ود و بعد از
مدتی دوباره به مذهب ش�یعه پیوستید.
درست است؟

بل��ه .پدر و مادر م��ن از مهاجرین لبنانی
هس��تند که ساله��ا قبل ب��ه آرژانتین
مهاجرت کردند و به همین دلیل من در
کش��ور آرژانتین در سال  1971میالدی
متولد ش��دهام .اصلیت خانواده و اجداد ما
ش��یعه بودند اما فقط اسمی از شیعه را با
خودمان داشتیم و آداب و مراسم مذهبی
را انج��ام نمیدادیم.بر همین اساس بود
ک��ه من ه��م در مدارس غی��ر اسالمی
درس خواندم و در فضای کام ً
ال مسیحی
رشد کردم و تربیت شدم .حتی در دوران
کودکی من در آرژانتین مسجد و پایگاهی
برای برگزاری آداب اسالمی وجود نداشت
و پدرم و مادرم هم به دلیل مشغول شدن
ب��ه کار در جمعه��ای مس��یحی از دین
اسالم دور شده و به مسائل دینی چندان
اهمیت نمیدادند .به این ترتیب فقط اسم
ما مس��لمان بود و سبک زندگیمان غیر
اسالمی بود.
پرتوه�ای انقالب اسلامی بر زندگی

مسلمانان دنیا
*با این توضیحات چه ش�د که با مذهب
ش�یعه آشنا شدید و یک بار دیگر به این
مذهب مشرف شدید؟

ماج��را به دوران بعد از پی��روزی انقالب
اسالمی در ایران مربوط است .پرتوهای
مذه��ب ش��یعه از ای��ران اسالم��ی به
کش��ورهای دیگر و ازجمله آرژانتین هم
رسی��د و به ای��ن ص��ورت روحانیونی از
ایران به کش��ور ما آمدند .این روحانیون
با شیعیان لبنانی در آرژانتین همراه شده

بیست کشور در حوزههای علمیه ،مساجد
فعال در کش��ورها ،مراسم احیای عاشورا
و مجالس ذک��ر و دعا که همگی احیای
شعائر اسالمی است بعد از پیروزی انقالب
اسالمی ایران گستردهتر شده است.
*وضعيت مس�لمانها در ايران را چگونه
ارزيابي ميکنيد؟

بودند و دین اسالم را تبلیغ میکردند.یکی
از اقدام��ات خوب آنها ه��م این بود که
مسجدی را تأسیس کردند و تعداد زیادی
از کتابه��ای امام خمینی (ره) و ش��هید
مرتضی مطهری (ره) را ترجمه کرده و در
بین مس��لمانها و مردم عالقهمند توزیع
میکردن��د .همان زمان ب��ود که من به
عنوان یکی از ش��هروندان آرژانتینی یک
بار دیگر با مذهب شیعه آشنا شدم.
* ح�اال ش�ما مدتی اس�ت ک�ه در ایران
زندگی میکنید .شیعه شدنتان دلیل این
مهاجرت بود؟

بله .من تا سن بیست سالگیام در آرژانتین
زندگی میکردم .بعد از آن به کشور لبنان
سف��ر کردم ب��ه این منظور ک��ه با وطن
اصلیام آش��نا شوم و اقوام و آشنایان را از
نزدیک دیدار کنم .آن زمان تحول روحی
در من ایجاد ش��ده بودم و عالقه زیادی
داشتم تا بیشتر با دین اسالم آشنا شوم .به
همین دلیل سفر به لبنان شرایط خوبی را
در این باره برایم فراهم کرد.چون همان
دوران در حال آموختن زبان عربی بودم و
بعد از دو سال که با زبان عرب آشنا شدم
با یکی از روحانیون به یکی از کشورهای
ش��یعیمذهب سفر ک��ردم .در این سفر
اش��تیاقم برای آموختن معارف اسالمی
و انتقال آن به خانواده و دوستانم بیش��تر
شد .به همین دلیل تصمیم جدی گرفتم
که آموختن درسهای اسالمی را شروع
کنم و در کسوت طلبگی مبلغ دین اسالم
ش��وم .به همین دلیل بعد از سه سال که
در لبنان زندگی میکردم به کشور ایران
و شهر قم سفر کردم.این سفر پربرکت در
س��ال  1376اتفاق افتاد و همان سال به
حوزه علمیه ملحق ش��دم .البته از همان
زمان سفر به کش��ورهای گوناگون برای
تبلیغ دین را هم شروع کردم.
* برخ�ورد خانوادهت�ان در برابر ش�یعه
ش�دنتان چگونه بود؟ این اتفاق را قبول
کردند و یا در برابر شما موضع گرفتند؟

خوشبختانه خانوادهام با شیعه شدن دوباره
م��ن به خوب��ی و با آغوش ب��از استقبال
کردند .آن روزها من آموزههای شیعی را
برای اعضای خانوادهام بازگو میکردم و
آنها هم تحت تأثیر آموزههای اسالمی
قرار گرفتند.
به این ترتیب تحول اعتقادی به صورت
خانوادگی برای ما روی داد .از همان موقع
مادرم باحجاب ش��د ،پ��درم به حج تمتع
مش��رف ش��د و همگی ما سبک زندگی
اسالمی را برای خودمان انتخاب کردیم.

* خواه�ر و برادرهایتان چطور؟ آنها هم
سبک زندگیشان را تغییر دادند؟

بل��ه .من خواهری دارم ک��ه او هم طلبه
ش��د .در میان خواهرزادههایم هم هشت
نفر طلبه ش��دهاند و در حوزههای علمیه
درس میخوانند.
راهاندازی مراکز اسلامی در امریکای

التین
*ش�ما س�فری هم به امری�کای جنوبی

آگهی فقدان سند مالکیت دانشگاه علوم پزشکی همدان با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق
به مهر دفترخانه  ۸۴همدان برابر وارده  97/9/24 - 97/27210مدعی اس��ت که یک جلد س��ند
مالکیت شش دانگ پالک  ۲۴۸باقیمانده  1/واقع در حومه یک که به نامش ذیل ثبت  ۸۶۸/۱صفحه
 ۸دفتر  ۵س��ابقه ثبت دارد و نزد کس��ی در بیع شرط نیست به علت سهل انگاری مفقود گردیده.
لذا به استناد تبصره الحاقی به ماده  ۱۲۰آیین نامه قانون ثبت بدین وسیله آگهی می شود تاهر
کس��ی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی
طی مدت  ۱۰روز به اداره ثبت اس��ناد و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یاسند
معامله ،اعتراض خود را کتبأ تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت واخواهی و نرسیدن اعتراض
و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نگردد سند مالکیت المثنی به نام متقاضی
صادر و تسلیم خواهد شد.
م الف  ۳۶۶۰علی زیوری حبیبی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه  1شهرستان همدان
آگهی درخواست گواهی حصر وراثت آقای رحمت اله معینی فرزند قنبرعلی به شرح دادخواستی
که به شماره  1/376/97این شورا ثبت کردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده
و اعالم داشته که شادروان اسمعیل خیراله زاده فرزند شیر آقا به شماره شناسنامه  ۲۰۰صادره
از بابل در تاریخ  71/8/30در اقامتگاه دائمی خود شهرستان سوادکوه فوت نموده و وراث حين
الفوت وی عبارتند از :1 :شکراله خیراله زاده ورزی فرزند اسمعیل به ش ش  ۱۹۰فرزند متوفی
 :2حس��ن خیراله زاده فرزند اس��معیل به ش ش  ۲فرزند متوفی  :۳حس��ین خیراله زاده فرزند
اس��معیل به ش ش  ۳فرزند متوفی  :۴علیا خیراله زاده ورزی فرزند اس��معیل به شش  ۹۲فرزند
متوفی والغير ،اینک ش��ورا پس از انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت
آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ
انتش��ار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد .م
الف 97/289

داشتهاید .این سفر هم تبلیغی بود؟

بله .ب��ه عنوان مثال در ش��هر کاراکاس
در کش��ور ونزوئ�لا کنگ��ره بینالمللی
روش��نفکران جهان در دفاع از انس��انیت
برگزار ش��د .در این اجالس اف��رادی از
سی و پنج کشور جهان دعوت داشتند و
از ایران هم من و دکتر رحیم پور ازغدی
حضور داشتیم.
*آنطور که ما اطالع داریم ش�ما چندین
مرکز اسالمی هم در کشورهای امریکای
التین تأسیس کردهاید .این کار را با چه
هدف و انگیزهای انجام دادهاید؟

کار اصل��ی ما تبلیغ دی��ن اسالم است و
در ابع��اد گوناگون در این مس��یر فعالیت
میکنم .به عنوان مثال در دانش��گاهها،
مدارس ،مراکز علمی ،مساجد و کلیساهای
بسیاری تدریس و سخنرانی داشتهام .به
هر کشوری که میروم که تعداد شیعیان
و تازهمس��لمانهای بیش��تری در آنج��ا
زندگی میکنند احس��اس کردیم نیاز به
فعالیت مراکزی است که مس��لمانها در
آن جمع ش��وند و بتوانند مراسم اسالمی
احیا کنند و مقری برای شیعیان باشد .در
چنین ش��رایطی با بررسی موقعیتهایی
که امکان فعالیت اسالم��ی بوده ،مراکز
اسالمی را دایر کردهایم.
کم�ک به تبلیغ و ترویج مذهب برحق

شیعه
*خاطراتی از شیعه شدن افراد گوناگون
دارید؟

بهترین و مهمتری��ن اتفاقها در زندگی
م��ن این بوده که افرادی را با دین اسالم
آش��نا کردهام و این آش��نایی به اندازهای
تأثیرگذار بوده که آنها مسلمان شدهاند.
در کشورهایی که حتی یک مسلمان هم
نداشتند بعد از اینکه فعالیتهای اسالمی
را انج��ام میدادیم و مراک��زی را در این
زمین��ه تأسیس و فعال کردهایم ،به لطف
خدا تعداد زیادی از مردم ش��یعه شدهاند،
مانند کش��ورهای بولیوی ،پرو ،کلمبیا و
ونزوئ�لا .به عنوان مثال ب��ه خاطر دارم
که در یکی از سفرهای تبلیغی با جمعی
از م��ردم ونزوئال درب��اره اسالم صحبت
میکردیم که درنهایت حدود بیست نفر
از آنها شیعه شدند.
ماج�رای ش�یعه ش�دن فیلس�وف

مسیحی
*در می�ان افراد تحصیل کرده و آش�نا با
ادیان چط�ور؟ درواقع میخواهیم بدانیم
ب�رای ش�ما اتف�اق افت�اده که ش�خص
آش�نایی با الهیات و ادیان گوناگون را به
اسالم دعوت کرده باشید؟

بله .یک بار در کشور کلمبیا در جلسهای
ب��ا جمعی از افرادی که دکترای فلس��فه
داشتند و درواقع فیلسوفهایی از دانشگاه
ش��هر کالیب بودند ،برنامهای داش��تم و
درباره فلس��فه اسالمی سخنرانی کردم.
در ای��ن سخنرانی یادآوری ک��رده بودم
ک��ه بزرگترین فیلس��وف جهان اسالم
شخصی به نام حضرت امیرالمؤمنین امام
علی علیهالس�لام است که در سخنانی

درب��اره اص��ل آزادی در زندگی انس��ان
فرموده است که« :عبادت مردم به درگاه
خدای یکتا به سه شیوه است :گروهی خدا
را به دلیل ترس از عذاب و جهنم پرستش
میکنند ،گروهی خدا را بر اساس اشتیاقی
که به بهش��ت دارند عب��ادت میکنند و
گروه دیگری هم خدا را میپرستند به این
دلیل که او شایسته پرستش است و این
گروه سوم مردم آزاده هستند».
ای��ن سخنرانی تمام ش��د و م��ن از آنجا
رفت��م .یک سال بعد که دوباره به کالیب
سفر کردم و در مرکز اسالمی این ش��هر
حاضر شدم ،یکی از افراد همان جلسه را
که دکترای فلسفه داشته و مسیحی بود
را دی��دم ک��ه در حال نم��از خواندن بود.
تعجب ک��ردم و علت حضورش در مرکز
اسالم��ی را پرسیدم و او پاس��خ داد که:
«یک سال قبل حدیثی به نقل از حضرت
امیرالمؤمنی��ن امام علی علیهالس�لام از
ش��ما درباره عبادت خدا شنیدم که برایم
بس��یار مهم بود .چون من سالها درباره
نظرات فیلس��وفهای جه��ان در طول
تاریخ مطالع��ه کرده ب��ودم و نظر آنها
درباره آزادی و آزادگی را میدانس��تم و با
ش��نیدن این حدیث متوجه شدم بهترین
تعریف از آزادگی همان است که حضرت
امیرالمؤمنین امام علی علیهالسالم فرموده
است و به همین دلیل شیعه شدم».
*در صحبتهایتان اشاره کردید که تحت
تأثیر انقالب اسالمی ایران شیعه شدهاید
و پرتو اسالم از ایران به کشورهای دیگر
هم رسید .تأثیر انقالب اسالمی ایران که
به رهبری امام خمینی (ره) پا گرفت و به
ثمر نشس�ت در ترویج اسالم در جهان
داشته است؟

درست است .انق�لاب اسالمی در ایران
پایههای دین��ی و اعتقادی داش��ت و از
طرف علمای دین هم ش��روع ش��د و با
نگاه کام ً
ال مذهبی تأسیس ش��د ،باعث
ترویج دین اسالم شد .به نظر من در مقام
مقایسه هم اغراق نیست اگر بگوییم اگر
آگاهی مردم درب��اره اسالم و فهم آنها
درباره معارف اسالمی در مدت چهل سال
که از انقالب اسالمی میگذارد ،تقریب ًا به
ان��دازه هزار و چهارص��د سالی است که
اس�لام به مردم زمین ابالغ ش��ده است.
ب��ه عبارت دیگر انق�لاب اسالمی ایران
هم��ان اندازه اس�لام را در می��ان مردم
کش��ورهای دیگ��ر تروی��ج داد که همه
مردم و جنگها و انقالبها در طول یک
هزار و چهارصد س��ال این کار را کردند.
نگاهی به جامعه شیعه در طول تاریخ در
کش��ورهای اسالمی و غیر اسالمی هم
همی��ن نکته را تائی��د میکند.درمجموع
تحوالتی ک��ه توسط انقالب اسالمی در
جهان ایجاد ش��ده بس��یار مهم است .به
عنوان مثال به خاطر دارم که در گذش��ته
در کل آرژانتین فقط دو نفر میتوانستند
قرآن را تالوت کنن��د ،اما بعد از پیروزی
انقالب اسالمی در ایران و ترویج اسالم
در این کشور بسیاری از جوانها قاری و
حافظ قرآن هستند .از طرف دیگر حضور
فعال چهل هزار طلبه خارجی از یکصد و

احمد محمدی تازه آبادی -قاضی شعبه اول شورای حل اختالف سوادکوه
آگهی درخواست گواهی حصر وراثت آقای ستار احمدی فرزند علی به شرح دادخواستی که به
شماره  1/462/97این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم
داش��ته که شادروان علی احمدی کمرپشتی فرزند شیر آقا به شماره شناسنامه  ۱۳۴صادره از
سوادکوه در تاریخ 97/8/22در اقامتگاه دائمی خود شهرستان قائمشهر فوت نموده و وراث حين
الفوت وی عبارتند از :1 :فاطمه صغرا احمدی پازیکی خیلی فرزند مس��یح به ش ش  ۱۴۵همسر
متوفی  :2ربابه احمدی کمر پشتی فرزند علی به ش ش  ۱فرزندمتوفی  :۳مختار احمدی کمرپشتی
فرزند علی به ش ش  ۵۱۶فرزند متوفی  :۴رقیه احمدی کمرپشتی فرزند علی به ش ش  ۶۲۲فرزند
متوفی  :5بهروز احمدی کمرپش��تی فرزند علی به ش ش  ۱۳۶۳فرزند متوفی  :6ناد علی احمدی
کمرپشتی فرزند علی به ش ش  ۴۷فرزند متوفی  :7ستار احمدی کمرپشتی فرزند علی به ش ش
 ۴فرزند متوفی  :8منيره احمدی کمرپشتی فرزند علی به ش ش  ۳۷۶فرزند متوفی والغير ،اینک
شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه
به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد .م الف 97/290
احمد محمدی تازه آبادی -قاضی شعبه اول شورای حل اختالف سوادکوه
شرکت ورشکسته و در حال تصفیه تولیدی صنعتی بازرگانی کفش نظام سوادکوهی به شماره
ثبت  262آگهی مزایده مرحله دوم مدیر تصفیه ش��رکت ورشکس��ته و در حال تصفیه تولیدی،
صنعتی ،بازرگانی کفش نظام س��وادکوهی در نظر دارد اموال ش��رکت مذکور را طبق این آگهی
مزایده مرحله دوم به فروش برس��اند .موضوع پرونده به ش��ماره بایگانی  940559مطروحه در
شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سوادکوه .در نظر دارد عرصه و اعیان و تاسیسات و
ماشین آالت شرکت به ارزش کارشناسی واقع در سوادکوه شهرک صنعتی شورمست قطعه D9

انس��انها اف��کار و ايدهه��اي متفاوتي با
يکديگ��ر دارند و نميتوان نظر کلي براي
آنها صادر کرد .نمونههاي بسيار گيرايي
داريم .ش��خصيتهايي مانند امام خميني
(ره) ،مقام معظم رهبري ،عالمه طباطبايي،
ش��هيد مطهري و بسياري از علماي دين
هم در ميان مس��لمانها و ه��م در ميان
جهانيان کمنظير هستند.ارزشهاي انساني
و اخالق��ي که در ميان افراد متعهد ايراني
ديدهايم ،فرهنگ فداکاري که ميان عدهاي
از بسيجيها وجود دارد ،حضور فعال مردم
در صحنههاي اجتماعي و راهپيماييهاي
گس��ترده مردميهمگ��ي از نمونهه��اي
اسالميبسيار خوبي است که ايران وجود
دارد.درمجم��وع آگاهي و پاي��داري مردم
نس��بت به انقالب اسالميدر ايران قابل
تقدير است که بر مردم بسياري از کشورها
اثر مثبت گذاشته و آنها را به مبارزه با ظلم
و ابرقدرتهاي غربي فراخوانده است.
*شما در جش�نواره فرهنگي هنري امام
رضا عليهالسالم هم به عنوان خادم نمونه
مورد تقدير قرار گرفتيد .دليل اين عنوان
چه بود؟

چند سالي در کش��ور اسپاني��ا مدير مرکز
اسالميامام رضا عليهالس�لام ب��ودم .در
جش��نوارهاي که به نام مبارک آن حضرت
در مش��هد مقدس تحت عنوان جشنواره
بينالملل��ي فرهنگ��ي هنري ام��ام رضا
عليهالسالم برگزار شد ،به دليل فعاليتهاي
گستردهاي که در ترويج فرهنگ شيعي در
دنيا داشتهام و همين سابقه مديريت مرکز
اسالميدر اسپانيا موجب ش��د تا از من به
عنوان خادم انتخابي از من تقدير کردند.

ماج�رای ش�یعه ش�دن ش�صت

سرخپوست
*خوب است خاطراتی از شیعه شدن مردم
کشورها و سرزمینهای دیگر بدانیم.

در فعالیتهایی که در زمینه ترویج و تبلیغ
اسالم داشتهام خاطرات جالبی دارم .یکی
از ماجراها به ش��یعه شدن حدود شصت
نفر از سرخپوستهای ساکن کش��ور پرو
مرب��وط است.چند سال قبل ش��خصی
از کش��ور پرو با من تم��اس گرفت و از
عالقهاش برای آش��نایی ب��ا دین اسالم
و مذهب تش��یع گفت .در گفتوگو با او
متوجه شدم که تحت تأثیر اسالمی ایران
و آش��نایی ب��ا افکار امام خمین��ی (ره) با
مذهب شیعه آشنا شده است .مدتی بعد به
کش��ور ونزوئال سفر کردم و این شخص
را دی��دم و کتابهایی درباره دین اسالم
ب��ه او تقدیم ک��ردم .او از من خواست تا
به کش��ور پرو هم سفر کنم و دوستان و
آش��نایان او را هم به اسالم دعوت کنم.
مدتی بع��د از این ماجرا ب��ود که کنگره
سوسیالیس��تها در پ��رو برگزار ش��د و
همان موقع به پرو سفر کردم و در میان
اعضای ح��رب سرخپوستی درباره اسالم
سخنرانی کردم .صحبتها درباره اسالم
آنقدر مورد توجه جمع سرخپوستهای
ساکن پرو قرار گرفت که از من خواستند
مدت بیش��تری در کنار آنها بمانم و به
این ترتیب حدود پانزده روز در میان آنها
بودم و برایش��ان از اسالم میگفتم .روز
آخر هم شخصی که من را به پرو دعوت
ک��رده بود ش��هادتین گفت و مس��لمان
شد.جالب اینکه از جمع سرخپوستهای
پرو توانستم مدتی بعد ،حدود شصت نفر
از دوستان و آش��نایان خودم را به اسالم
دعوت کنم .در سفر بعدی هم ،یک مرکز
اسالمی در پرو تأسیس کردیم که حاال به
عنوان پایگاهی برای نشر معارف اهلبیت
علیهمالسالم فعالیت میکند.

سریال
علیاکبری« :نفوذ» به سفارت
آمریکا میرسد

تهیه کنن��ده سریال «نف��وذ» از حضور
گروه تصویربرداری این سریال در شهر
چالوس و بندرترکمن خبر داد«.محسن
عل��ی اکب��ری» تهی��ه کنن��ده سریال
«نفوذ» درب��اره مراح��ل تصویربرداری
این سریال گف��ت :این روزها سریال در
چالوس و بندر نوشهر مقابل دوربین رفته
اس��ت و سکانسهای مرب��وط به گنبد
تصویرب��رداری میش��ود.وی ادامه داد:
بزودی و بع��د از پایان تصویربرداری در
این ش��هر وارد لوکیشن سایت کپکان و
سفارت آمریکا خواهیم ش��د که در این
سکانسه��ا بازیگ��ران خارج��ی داریم.
عل��ی اکبری با اش��اره به زم��ان پایان
تصویرب��رداری ای��ن سریال نی��ز بیان
داش��ت :طب��ق برنامهریزیهای��ی که
داشتیم تا پایان دی ماه میتوانیم سریال
را به طور آماده تحویل ش��بکه دهیم اما
همه چیز به فص��ل و تغییر دمای آب و
هوا نیز برمیگردد و اگر ش��رایط مساعد
نباش��د ش��اید تصویربرداریمان کمی
دیرتر به پایان برسد .به گزارش فارس،
ساوه یکی از لوکیش��نهای این سریال
است و تدوین و تری دی نیز به صورت
همزمان انجام میشود .برخی بازیگران
این سریال اسکاتلندی انگلیسی هستند
که در نقشهای مختلفی بازی میکنند،
از جمل��ه کارمن��دان سای��ت جاسوسی
کب��کان ،سفیر و معاون سفیر در سفارت
آمریکا.

جشنواره
حضور  ۲فیلم از ایران
در جشنواره شیکاگو

فــــیل��م کوت��اه
«فـــراموش��ی»
ب��ه کــارگردان��ی
فاطمه محمدی و
«عملی��ات »۷۴۷
ساخته محمد اسماعیلی به جش��نواره ای
در شیکاگو راه پیدا کردند.به گزارش مهر،
فیلم کوتاه «فراموش��ی» ب��ه کارگردانی
فاطمه محمدی و «عملیات  »۷۴۷ساخته
محمد اسماعیلی به بخ��ش روایت های
کوتاه یازدهمین دوره جشنواره فیلم «صلح
در زمین» راه پیدا کردند«.صلح در زمین»
یک جشنواره رقابتی است که تالش دارد
پیام صلح را با زب��ان سینما از طریق ۲۶
فیلمس��از از  ۹کش��ور مختلف جهان به
گوش همه برساند.این جشنواره دوری از
خشونت ،عدالت اجتماعی ،تغییر نگرش
برای تحمل و درک بهتر خانواده ،محیط
زیس��ت ،جنگ ،سیاست جهانی ،محیط
زیست ،اقتصاد و  ...را از طریق توانایی فیلم
ها نشان می دهد و تالش می کند تا افراد،
خانواده ها و جوامع را روشن و توانمند کند.
جش��نواره «صلح در زمی��ن» از  ١۵تا ١٧
مارس  ٢٠١٩برابر با  ۲۴تا  ۲۶اسفندماه در
لینکن شیکاگو برگزار خواهد شد.

تلویزیون
علیخانی با «عصر جدید»
به شبکه سه میآید

احسان علیخانی با برنامه «عصر جدید»
ب��ه زودی مهمان مخاطبان ش��بکه سه
میشود.به گزارش باش��گاه خبرنگاران
جوان ،احسان علیخانی با برنامه «عصر
جدی��د» ب��ه زودی میهم��ان مخاطبان
ش��بکه سه میشود .این برنامه در حوزه
استعدادیابی خواهد ب��ود و عالقهمندان
به حوزههای ورزش��ی ،سرگرمی ،هنری
و  ...میتوانند در این مس��ابقه ش��رکت
کنند.پیش از این ،فروغی مدیر ش��بکه
سه سیم��ا در برنامه «حاال خورش��ید»
از آغاز برنامهای ب��ا اجرای علیخانی در
زمس��تان امسال خبر داده بود.فروغی در
این برنامه اظهار کرد :احس��ان علیخانی
با یک ش��وی استعدادیابی به شبکه سه
میآید و احتماال یکی ،دو شب در هفته
بعد از خبر ساعت  ۲۲پخش میشود.

روبروی زیرگذر محل شرکت را از طریق مزایده به فروش برساند  .الف ) مشخصات ملک و ارزش
قیمت پایه کارشناس��ی و محل آن  :عبارت است از شش دانگ عرصه ( حق انتفاع ) و اعیان محل
کارخانه و ماشین آالت در زمینی به مساحت  1551/81متر مربع با اعیانی کارگاه تولیدی حدود
 ۱۳۹۰متر مربع ( س��وله ) – ساختمان اداری رفاهی دو طبقه جمعا به مساحت  ۱۴۱متر مربع به
مبلغ  16/800/000/000ریال  -ارزش مجموع تاسیسات و ماشین آالت و تجهیزات از قبیل دستگاه
تزریق پالستیک ساخت ایران ( منصوریان ) دو دستگاه – دستگاه آسیاب پالستیک دهنه  (۶۰یک
دستگاه ) – خشک کن مواد  ۱۵۰کیلویی ( یک دستگاه )  -تاسیسات برق یک انشعاب به قدرت ۳۰
کیلو وات – تابلو های اصلی و فرعی  -تاسیسات الکتریکی و روشنایی و امتیاز آب و لوله کشی و
غیره  .ارزش مجموع تاسیسات و ماشین آالت و تجهیزات به مبلغ 5/164/000/000ریال می باشد
که کل مجموعه عرصه ( حق انتفاع ) اعیان و تاسیس��ات و ماشین آالت موجود به صورت یکجا
به مبلغ پایه کارشناس��ی 21/964/000/000ریال می باشد .شرایط شرکت در مزایده  -1:فروش
نقدیس��ت و مبلغ پایه مزایده طبق نظریه کارشناسان دادگستری به مبلغ  21/964/000/000ریال
کلیه هزینه های مربوط به مورد مزایده به عهده خریدار می باشد  -۲ .پیشنهاد دهندگان باید قبال
 ٪۵قیمت پایه مزایده به مبلغ  ۱.۰۹۸.۲۰۰.۰۰۰ریال را به حس��اب ش��ماره  ۹۱۹۵۶۵۵۷۸نزد بانک
تجارت واریز نمایند و یا معادل رقم فوق چک بانکی اخذ و ضمیمه پیشنهاد خود نمایند  -۳ .برنده
مزایده می بایست الباقی مبلغ پیشنهادی را ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابالغ از سوی مدیر تصفیه
به حس��اب فوق الذكر واریز نماید  .عالقمندان به ش��رکت در مزایده می توانند از تاریخ 97/10/1
لغایت  97/11/1برای کس��ب اطالعات بیشتر و دریافت برگ شرایط مزایده و مشاهده عینی محل
اجرای طرح با مدیر تصفیه یا عضو ناظر به شماره تماس های ۰۹۱۱۱۲۴۰۳۴۱ - ۰۹۱۱۱۲۴۴۵۱۳
تماس حاصل فرمایند  -۴ .زمان مزایده روز سه شنبه مورخه  97/11/2از ساعت  ۱۰الى  ۱۲در
محل شرکت واقع در مازندران شهرستان سوادکوه  ،پل سفید  ،شهرک صنعتی شورمست  ،قطعه
 D9برگزار می شود .م الف 97/292

