
 حق حاکمیتی کشورها 
در نظارت بر سالح های متعارف

اولین نشست محتوایی گروه کاری مهمات متعارف 
در چارچوب سازمان ملل متحد، با حضور نماینده 
عالی سازمان ملل در امور خلع سالح و نمایندگان 
کشــورهای عضو از تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۱ به مدت 

یک هفته کاری آغاز به کار کرد.
مجید تخت روانچی نماینده دائم جمهوری اسالمی 
ایــران نزد ســازمان ملــل متحد در ابتــدای این 
نشســت، مواضع و دیدگاه جمهوری اسالمی ایران 
در خصوص موضوع مزبــور را تبیین کرد.نماینده 
دائم کشورمان با اشاره به خطر حیاتی سالح های 
کشــتار جمعی تصریح کرد که در رابطه با ســالح 
ها  و مهمات متعــارف، رویکرد جامعه بین المللی 
باید محتاطانه باشــد. زیرا مــوارد اخیر برای دفاع 
مشــروع  کشــورهای عضو طبق ماده ۵۱ منشور 
سازمان ملل  مورد نیاز هستند.این دیپلمات ارشد 
کشــورمان تاکید کرد که در امنیت و ایمنی سالح 
ها و مهمات متعارف به این مســئله بایستی توجه 
کرد.وی با تاکید بر لزوم رعایت محدوده اختیارات 
گروه اعــالم کرد که هرگونه نظــارت و ارزیابی بر 
مدیریت ســالح ها و مهمات متعارف جزو حقوق 
حاکمیتی کشورهای عضو است و در بعد فنی اتخاذ 
یک رویکرد جامع در خصوص این مســئله بسیار 

حائز اهمیت است.  ایسنا

پاداش برخی دولت ها به تروریست ها 
معاون سیاســی وزارت امور خارجــه با حضور در 
منزل شــهید صیاد خدایی گفت: ســکوت برخی 
دولت ها در برابر ترور، پاداش به تروریست ها است 
و تا زمانی که تروریســت ها امید به دریافت پاداش 

داشته باشند، تروریسم ریشه کن نخواهد شد.
»علی باقری« معاون سیاســی وزارت امور خارجه، 
با حضور در منزل شــهید حســن صیــاد خدایی 
و دیدار با همســر، فرزندان و خانواده این شــهید، 
اظهار داشــت: شــهادت، سعادتی اســت که فقط 
نصیب انسان هایی می شــود که از پیش از این که 
از جان خود بگذرند، از همه چیز خود گذشــته اند.

معاون سیاســی وزارت امور خارجه با اشاره به این 
که با هر قطره خون شــهید که بــر زمین ریخته 
می شــود، بار مســؤولیت کارگزاران نظام افزایش 
می یابد، افزود: ترور نه تنها موجب اخالل در مسیر 
پیشرفت انقالب اسالمی نمی شود، بلکه خون پاک 
 شهدا، حرکت انقالب اسالمی در مسیر پیشرفت را 

شتاب می بخشد.  فارس

اخبــــار گزارش

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: با ایجاد همگرایی 
در بین کشورهای منطقه، این امیدواری وجود دارد که در 
میان  مدت بتوان به یکســری از ترتیبات منطقه ای دست 
یافت تا مقابله با معضالت گرد و غبار در چارچوب همکاری 

و مشارکت کشورهای منطقه پیش برده شود.
ســعید خطیــب زاده، ســخنگوی وزارت امورخارجــه با 
بزرگداشت سالروز حماســه آزادسازی خرمشهر و تبریک 
و تسلیت شهادت پاسدار ســرافراز شهید صیاد خدایی به 
همرزمان شــهید، سپاه پاســداران انقالب اسالمی و آحاد 
مردم دشــمن ســتیز ایران و تاکید بر پی گیری مجازات 
آمــران و عامالن این جنایت تروریســتی، بــه تعدادی از 
پرسشــهای مطرح شــده از سوی رســانه ها در خصوص 

موضوعات سیاست خارجی پاسخ داد.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در پاســخ به ســوالی 
پیرامــون اقدامات وزارت امور خارجه درخصوص دســتور 
رئیس جمهوری مبنی بر حل بحــران ریزگردها از طریق 
دیپلماســی و مجامع بین المللی و نیز تعامل با کشورهای 
همســایه، اظهار داشت: در کمتر از دو ماه گذشته با وقوع 
و تشــدید بحران ریزگردها در کشــور، وزارت امور خارجه 
همکاری با کشورهای همسایه را به منظور بسط مشارکت 
منطقه ای و نهایتا پیاده کــردن ترتیبات منطقه ای برای 

مقابله با گرد و غبار در دستورکار خود قرار داده است.
وی افزود: ما این مسیر را با عراق شروع کرده ایم و درنظر 
داریم در گام بعدی ســوریه و تدریجا ســایر کشــورهای 
منطقه را به تشــریک مســاعی در این ترتیبات منطقه ای 
ترغیب کنیم. در این چارچوب به طرف عراقی پیشــنهاد 

شده است در قالب همکاریهای دوجانبه برای کنترل کانون 
های غبارخیز، میزبان هیئت ایران باشــد و یا اعزام هیات 
عراقی به کشورمان را داشته باشیم تا نقشه راه همکاریهای 
دو کشــور در زمینه موضوعات زیســت محیطی، از جمله 

مقابله با گرد و غبار مورد بحث دو کشور قرار گیرد.
خطیب زاده در ادامه تصریح کــرد: در صحنه بین المللی، 
وزارت امور خارجه از ســالهای گذشته، در مجمع عمومی 
 ،)UNEP( ســازمان ملل، برنامه محیط زیست ملل متحد
سازمان همکاریهای اســالمی و سایر نهادهای بین المللی 
اقدام به طرح، تدوین و تصویــب  قطعنامه  هایی کرده که 
مشــخصا بر مقابله بــا ریزگردها و ضــرورت همکاریهای 
منطقه ای به منظور مقابله با معضالت زیســت محیطی، از 
جمله گرد و غبار، متمرکز هســتند. لذا ادبیات بین المللی 
این موضوع با تالش چندین ســاله وزارت امور خارجه در 
ســازمانهای بین المللی با اجماع شــکل گرفته است.وی 
تاکید کرد: با ایجاد همگرایی در بین کشورهای منطقه، این 
امیدواری وجود دارد که در میان  مدت بتوان به یکســری 
از ترتیبات منطقه ای دست یافت تا مقابله با معضالت گرد 
و غبار در چارچوب همکاری و مشارکت کشورهای منطقه 
پیش برده شــود. خطیب زاده خاطر نشان کرد: در صحنه 
داخلی نیز، وزارت امور خارجه در جلســات ستاد مقابله با 
گرد و غبار )به ریاســت سازمان حفاظت محیط زیست( و 
سایر نهادهایی که در ارتباط با موضوع گرد و غبار هستند، 

به صورت فعال مشارکت می کند.
سخنگوی دســتگاه دیپلماسی در پاسخ به سوالی پیرامون 
حمله هوایی اخیر رژیم صهیونیستی به مواضعی در سوریه 

اظهار داشت: متأســفانه بی تفاوتی جامعه جهانی در قبال 
تجاوزات مکرر رژیم اشــغالگر قدس بــه جمهوری عربی 
سوریه و نقض آشــکار تمامی قوانین و مقررات بین المللی 
باعث جری تر شدن و افسارگسیختگی سران این رژیم شده 
اســت.  شکی نیست که حمایت های آشکار و پنهانی رژیم 
حاکم بــر ایاالت متحده آمریکا، نقــش مهمی در افزایش 
جســارت و وقاحت های این رژیم اشغالگر دارد، به طوری 
که نه تنها به اشــغال بلندی های جوالن سوریه ادامه داده، 
بلکه بطور مکرر زیرســاخت های دولت و ملت ســوریه را 
مورد حمالت هوایی و موشــکی خود قرار می دهد. خطیب 
زاده ادامه داد: بر اســاس اخبار واصله، در حمله اخیر رژیم 
صهیونیستی، پارکینگ وســایل نقلیه عمومی در شهرک 
زینبیه و نزدیکی حرم مطهر حضرت زینب علیها الســالم 
هدف حمله موشکی قرار گرفت که به موجب آن به جان و 

مال مردم خساراتی وارد شد.
وی افزود: نیروی هوایی رژیم صهیونیســتی در سال های 
اخیر و در طول بحران ســوریه، معموالً نقش نیروی هوایی 
گروه های تروریستی در سوریه را ایفا کرده است و هر زمانی 
که ارتش سوریه و نیروهای متحد، شکستی بر این گروه ها 
وارد مــی کنند، بالفاصله هواپیماهای رژیم صهیونیســتی 
وارد عمــل شــده و حمــالت تجاوزکارانــه ای را به عمل 
می آورنــد.وی تاکید کرد: جمهوری اســالمی ایران ضمن 
محکوم کردن این اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی، 
بر لزوم پاســخ مناســب و قاطع به این تجــاوزات، چه در 
میدان و چه در مجامع بین المللی تأکید دارد.ســخنگوی 
وزارت امور خارجه در ادامه به پرسشــی پیرامون اظهارات 

سیاســی برخی از دولتمردان کانادایــی درخصوص دیدار 
تدارکاتــی تیم های ملی ایران و کانادا پاســخ داد و گفت: 
هماهنگی این دیدار مستقال از سوی فدراسیونهای فوتبال 
دو کشور، در چارچوب دیدارهای معمول تدارکاتی فوتبال 
صورت گرفته و فدراســیون فوتبال کانادا در این خصوص 
اعالم کرده که مصمم اســت با جلوگیری از هرگونه ســوء 
اســتفاده سیاسی گروههای شــناخته شده ضد ایران، این 
رویداد صرفا ورزشــی را میزبانــی کند.خطیب زاده افزود: 
متاسفانه به نظر میرسد برخالف ادعاهای نمایشی، ورزشی 
ترین امور هم بازیچه جهت گیری های حزبی و جبهه بندی 
های سیاســی در داخل کانادا شده است. موضع گیری ها و 
اظهار نظرهای منفی نخست وزیر کانادا و برخی افراد دیگر، 
حاکی از تفوق نگاه صرف سیاســی و حزبی بر همه وجوه 
حکمرانی در کانادا بوده و به همین دلیل رفتار مقامات این 
کشــور در علن به راحتی بازیچه گروههای مخالف و ایران 

ستیز می شود.
وی تصریح کرد: از دولت و فدراسیون کانادا انتظار می رود 
فارغ از جوســازی ها، در اســاس منشور حرفه ای ورزش و 
اصول شناخته شــده فیفا، برگزاری این دیدار تدارکاتی و 
دوســتانه را به دور از شائبه  ها و انگیزه های سیاسی و نیز 
شــانتاژهای تبلیغاتی مخالفین تعامالت غیرسیاسی میان 
مردم کشورها، تســهیل کند. فدراسیون فوتبال جمهوری 
اســالمی ایران به ما اطمینان داده است کلیه توافقات الزم 
را با فدراسیون فوتبال کانادا در همین چارچوب انجام داده 
و در صورت نقض توافقات، مسئولیت تمامی عواقب آن بر 

دوش طرف کانادایی خواهد بود.  ایسنا
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سخنگوی وزارت امور خارجه خبر داد: 

دیپلماسی منطقه ای برای حل بحران ریزگردها

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت سهامی خاص بانی سازه طوس ، ثبت : 20354

هیئت مدیره 

بدینوسیله از سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی شرکت 
که در ساعت 9 صبح مورخ 1401/3/16 در محل مشهد ، بلوار سجاد ، حامد جنوبی 12 

، پالک 111 تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه:

 1- انتخاب اعضای هیئت مدیره
 2- انتخاب بازرس قانونی

 3- سایر

مفقودی
 بــرگ ســبز تراکتورکشــاورزی بــه شــماره انتظامــی 15ایــران543ک42 مــدل 
1399 بــه رنــگ قرمــز روغنــی بــه شــماره موتــور YAW3924H  و شــماره شاســی 
N3HKTAA5DLHW02408 به نام مهدی سالم به شماره ملی 1709972009 مفقود 

شده است و از درجه اعتبار ساقط است. کرمان
***********************************************************************

ســند و برگ ســبز موتور ســیکلت دایچی 125cc رنگ مشــکی مدل 1390 شماره 
پــاک  *** N2G شــماره   126V9012945 تنــه  156FM102233N7 شــماره  موتــور 
36179-587 بــه نام داریوش شیریندوســت بزمین آبادی مفقــود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است. ساری
***********************************************************************

این جانب مرضیه فرهمند مالک ســواری پژو 405 جی ال ایکس به شــماره موتور 
12483033584 شــماره شاســی 83014708 به علت فقدان اســناد فروش خودرو 
تقاضــای صدور رونوشــت المثنی اســناد مذکــور را نمــوده ام چنانچه هرکــس ادعایی 
درمــورد خودروی مذکــور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی شــرکت ایران خودرو واقع 
در کیلومتر14 جاده مخصوص تهران-کرج شــهرک پیکان شهر ساختمان سمند طبقه اول 
مراجعه نماید.بدیهی اســت پس از  انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد 

شد. ساری
***********************************************************************

ســند کمپانی-شناسنامه مالکیت و تسلسل اسناد سواری پراید مدل 1385 شماره 
پاک ایران82-443س23 به نام جانعلی زمانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

است. ساری
***********************************************************************

بــرگ ســبز ســواری پژو پــارس رنگ ســفید روغنــی مــدل 1388 شــماره موتور 
12488201166 شماره شاســی NAAN01CA8AE666638 شماره پاک ایران72-

251د62 به نام نادیا گل عین مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
***********************************************************************

سند کمپانی و برگ سبز نیسان زامیاد مدل 1385رنگ آبی شماره موتور 343967 
شــماره شاســی J033257 شــماره پاک ایران69-193م15 مفقود گردیــده و از درجه 

اعتبار ساقط است. ساری
***********************************************************************

سند مالکیت خودرو پژو پارس سال به نام سید جال حسینی شماره پاک ایران72-
 NAAN01CA4FH179023 124 شــماره شاســیK0619373 171م12 شــماره موتور

مدل 1394 رنگ سفید روغنی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
***********************************************************************

برگ ســبز ســواری پژو پارس تیپ PARS XU7 مدل 1400 رنگ ســفید شــماره 
پــاک  NAAN01CE3MH731850 شــماره  124K1638057 شــماره شاســی  موتــور 
ایران62-494ط57 به نام کوثر امیری رســکتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

است. ساری
***********************************************************************

ســند کمپانی – شناســنامه مالکیت و تسلســل اسناد سواری ســمند مدل 1381 
شــماره پاک ایران92-611س25 به نام امیرعلی محســنی ملردی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است. ساری
***********************************************************************

ســند کمپانی و ســند مالکیت ســواری پیکان مدل 1376 شــماره پاک ایران72-
789هـ62 شــماره موتور 11127623720 شماره شاسی 76426594 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
***********************************************************************

ســند مالکیت ســواری تیبا مدل 1397 شــماره پاک ایران62-813ج12 شــماره 
موتور M15 / 8583596 شــماره شاســی NAS81110015791213   مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است. ساری
***********************************************************************

پــاک  شــماره   1395 مــدل  نیــو   X33 تیــپ  ام.وی.ام  ســواری  ســبز  بــرگ 
شاســی  شــماره   MVM484FAFG036846 موتــور  شــماره  ایــران62-352س68 

NATGBAXKXG1037381 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
***********************************************************************

برگ ســبز ســواری پژو تیپ PARS XU7 مدل 1399 رنگ ســفید روغنی شــماره 
پــاک  شــماره   NAAN01CE8LK050472 شاســی  شــماره   124K1507043 موتــور 
ایران82-792ط97 به نام ابراهیم کاســه گر محمدی مفقــود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است. ساری
***********************************************************************

برگ ســبز و ســند کمپانی وانت ســایپا 151 مدل 1395 رنگ سفید روغنی شماره 
موتور 5499893 شــماره شاســی NAS451100F4945863 شــماره پــاک ایران82-

697ق82 به نام ســید هاشــم زرین کیا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط اســت. 
ساری

***********************************************************************
آگهی صورت طبقه بندی بستانکاران

صــورت طبقــه بنــدی اصاحــی بســتانکاران شــرکت آرین گســتر به شــماره ثبت 
1744 وشناســه ملــی 10760213968 تهیه و تنظیم گردیــد و در اداره تصفیه امور 
ورشکستگی اســتان مازندران به نشانی: مازندران ساری- خیابان مازیار - نبش خیابان 
امیرکبیر - ســاختمان شــماره 2 دادگســتری اســتان مازندران - طبقه اول - واحد اول 
موجوداســت. این صورت طبقه بندی بستانکاران به استناد ماده 36 قانون اداره تصفیه 

امور ورشکســتگی، ظرف مدت 20 روز از تاریخ انتشــار آگهی قابــل اعتراض در دادگاه 
صادرکننده حکم توقف )شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آمل( می باشد. بدیهی 

است پس از انقضاء مدت مذکور تصمیم این اداره قطعی محسوب می گردد.
تاریخ چاپ : سه شنبه  1401/3/4 روزنامه رسمی و سیاست روز

امین فاح
معاون قضائی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان 
مازندران

تصمیم واحد ثبتی
 مرجع رسیدگی اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان شاهرود

 خواهان افراز آقای سعید عجم به وکالت از احمد جامعی و امیر جامعی و مریم جامعی 
و سید غامرضا طزره ای  و عفت طزره ای  و اسمت بیگم طزره ای  و فاطمه بگم طزره ای  

و الهام قهرمانی و هوشنگ قهرمانی و الهه قهرمانی و مهناز کوشا و مهین کوشا 
خواندگان افراز: امیر محمدی و غامرضا کیوانو شهرستانکی 

مورد افراز پاک1/630 واقع در بخش 2 
خواهــان افــراز طــی تقاضــای وارده شــماره 9579 مورخه1400/4/2به طرفیت 
خوانندگان و اســناد قانون افراز اماک مشــاعی مصوب ســال 58 خواهان افراز ســهمی 
خــود از پــاک فــوق الذکــر را نموده که پــس از طی تشــریفات اولیه و بازدیــد از محل 
مورخه1400/4/23 نقشــه افرازی تهیه و جهت تایید به شــهرداری شاهرود ارسال که 
شهرداری طی نامه شــماره01248615 مورخ1401/1/21 افراز پاک فوق  را با توجه 
به ضوابط طرح تفصیلی شــهر مورد تایید دانســته اســت و به پیوســت نقشه را ارسال 
نموده اســت لذا در وقت فوق الذکر جلســه ای با حضور امضاکنندگان ذیل تشــکیل و با 
توجه به مراتب فوق ملک موصوف قابل افراز تشــخیص داده شــده و با نقشــه افرازی 
تایید شــده اقدام گردیده و به دو قطعه افراز گردیده لذا حدود افرازی دو قطعه بدین 
شــرح اســت . قطعه 1 با پاک1/30270بخش 2 سهم خواهان افراز احمد جامعی و امیر 
جامعــی و مریــم جامعی و ســید غامرضا طزره ای  و عفت طــزره ای  وعصمت  بیگم طزره 
ای  و فاطمــه بگــم  طزره ای  و الهام قهرمانی و هوشــنگ قهرمانی و الهه قهرمانی و مهناز 
کوشــا و مهین کوشا به نسبت سهم مشــاعی به صورت یک قطعه زمین به مساحت3332 
متر مربع شــماالدر ســه قسمت که  قســمت دوم آن غربی اســت اول پی است به طول 
)20/37(بیســت متروسی هفت  ســانتی متر به باقی مانده شماره ششصد وسی فرعی 
از یک اصلی دومپی اســت بطول )20/23(بیســت مترو وبیســت وســه  به باقی مانده 
شــماره ششصد وســی  فرعی از یک اصلی سوم پی اســت به )8/55(هشت مترو پنجاه 
وپنج ســانتی متر به شــماره ششصدوبیســت وهشــت  فرعی از یک اصلی شرقا در پنج  
قســمت اول دیواریســت  مشــترک به طول )4/43( چهار مترو چهل وسه سانتی متر به 
شماره ششصدوبیست وهشت  فرعی دوم دیوار مشترک به طول 36.1 11 سانتیمتر به 
شــماره 628 فرعی از یک اصلی سوم دیوار مشترک به طول)4/43(چهارمتروچهل وسه 
ســانتیمتر به شــماره ششصدوبیست وهشت  دوم دیوارمشــترک بطول )36/11( سی 
وشش مترویازده سانتیمتر به شماره ششصدووبیست هفت وهشت فرعی از یک اصلی 
ســوم دیوار مشــترک بطول )14/04(چهارده مترو وچهار ســانتیمتر به شمارخ ششصد 
وبیســت وهفت وهشــت فرعی از یک چهارم دیوار مشترک  بطول)15/59( پانزده مترو 
وپنجاه ونه ســانیتمتر  به شــماره ششصدوبیســت وپنج  فرعی از یک اصلی پنجم دیوار 
مشــترک به طول)26/63( بیســت وشــش مترو شصت وســه ســانتیمتر به  به شماره 
ششصدوبیســت وپنــج  فرعی از یک اصلی جنوبا در ده قســمت اول دیوار مشــترک به 
طول)7/00(هفت متر  به شــماره  به شــماره بیســت ونه هزاروچهارصدوبیست وشش 
فرعی   از یک اصلی دوم دیوار مشــترک به طول)2/00(دومتر به شــماره  بیســت ونه 
هزاروچهارصدوبیســت وپنج  فرعی از یک اصلی ســوم دیوار مشــترک به طول )8/52( 
هشت مترو وپنجاه دو سانتیمتر به  شماره بیست ونه هزاروچهارصدوبیست وپنج فرعی  
چهارم دیوار مشــترک به طول )9/35( نه مترو سی وپنج سانتیمتر به شماره بیست ونه 
هــزار چهارصدو بیســت وچهار فرعی از یک اصلی پنجم دیوار مشــترک به طول)1/39(
یک متروســی ونه ســانتیمتر  به شــماره بیســت ونه هزار چهارصدو بیست وسه  فرعی 
از یک اصلی ششــم دیوار مشــترک به طول)4/31(چهار مترو وســی ویک سانتیمتر   به 
شــماره بیست ونه هزار چهارصدو بیست وســه فرعی از یک اصلی هفتم دیوار مشترک 
به طول)7/00(هفت متر به  شماره بیست ونه هزار چهارصدو بیست وسه فرعی از یک 
اصلی هشــتم دیوار مشــترک به طول)5/62( پنج مترو شــصت ودوسانتیمتر  به شماره 
بیســت ونــه هزار چهارصدو بیســت ودو  فرعــی از یک اصلی نهم دیوار مشــترک بطول 
)6/46(شــش مترو چهل وشــش سانتیمتر به شماره بیســت ونه هزار چهارصدو بیست 
ودو فرعــی از یک اصلی دهم  دیوار مشــترک بــه طول)0/59(پنچاه ونه ســانتیمتر  به 
شــماره بیســت ونه هزار چهارصدو بیســت ودو فرعی از یک اصلی در 3 قسمت اول پی 
است به طول)18/25(هجده مترو بیست وپنج سانتیمتر  به نهر عمومی دوم پی است به 
طول)17/84(هفده مترو هشــتادوچهار سانتیمتر  به نهر عمومی سوم پی  است به طول 
)20/55(بیســت مترو پنجاه وپنج ســانتیمتر  به نهر عمومی  قطعــه دو باقی مانده پاک 
بخــش 2 درســهم خوانندگان افراز امیر محمدی و غامرضا کیوانو شهرســتانکی نســبت 
به سهم مشــاعی شمالی دیوار مشترک به طول )20/80(بیست مترو هشتاد سانتی متر 
به شــماره 625 و 628 فرعی از یک اصلی شــر قاپی اســت به طول )20/23( بیســت 
مترو بیســت وســه ســانتیمتر  به 1/630/30270جنوبا بطول )20/37( بیســت مترو 
سی وهفت  سانتی متر1/630/30270 30 غربا به طول )13/77( سیزده مترو هفتاد 
وهفت ســانتیمتر  به نهر عمومی ســانتی که ایــن تصمیم برابر مــاده 2 آیین نامه قانون 

افراز مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی قابل اعتراض در دادگاه صالحه محل میباشد
حمیدرضا حسین پور 
 سرپرست ثبت اسناد واماک شهرستان شاهرود

آگهی فقدان سند مالکیت
نظــر به اینکه خانــم پروین رحمانی فرزنــد حیدرقلی و آقای 
جعفــر جعفری فرزند احمد به شــماره شناســنامه های 327 و 2 
و شــمارات ملــی 0681248033 و 0682238503 صادرات 
بجنورد باســتناد دو برگ استشــهاد گواهی امضا شده منضم به 
تقاضای کتبی جهت دریافت یک برگ ســند مالکیت المثنی نوبت 
اول بــه ایــن اداره مراجعه کرده و مدعی اســت ســند مالکیت 
ششــدانگ )پروین رحمانی نســبت به دو دانــگ و جعفر جعفری 
نسبت به چهار دانگ ( پالک 1426 فرعی از 171 اصلی واقع در 
بخش دو بجنورد و به شــماره چاپی های 326482 و 326481 
و   138920307115005346 الکترونیــک  دفاتــر  ذیــل 
139820307115005345 بعلت جابجائی  مفقود شده است 
دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا طبق ماده 120 آیین 
نامــه قانــون ثبت مراتب یــک نوبت آگهی و متذکــر میگردد هر 
کســی نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از انتشار 
این آگهی اعتراض کتبی خود را بپیوســت اصل ســند مالکیت یا 
ســند معامله رسمی به این اداره تســلیم نماید بدیهی است در 
صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض 
بدون ارائه ســند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور 
ســند مالکیت و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد و سند 

مالکیت اولیه از درجه اعتبار قانونی ساقط است.
تاریخ انتشار: 1401/03/04  شناسه آگهی 1322656

علیخان نادری
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد  

آگهــی دعوت مجمــع عمومی عادی ســالیانه انجمن صنفی کارفرمایــی نمایندگان حقیقی و 
حقوقی بیمه ایران استان سمنان

 با عرض سالم و ادب و احترام
 بدینوســیله از کلیــه نمایندگان محترم بیمه ایران اســتان ســمنان دعوت به عمل 
مــی آید در جلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه که در ســاعت10 صبح  روزچهارشــنبه  
مورخ1401/03/25 در محل ســالن اجتماعات بیمه ایران مرکز استان تشکیل می شود 

حضور به هم رسانند حضور شخص نماینده در جلسه فوق الذکر الزامی است 
ضمنا دســتور جلســه به شرح ذیل اســت  : 1- اســتماع گزارش هیئت مدیره 2- 
تصویــب گــزارش مالی خزانه دار و بودجه آتی  و تراز مالــی  3-ارائه رهنمود و تصویب 
سیاســت های کلی و تعیین خط و مشی و برنامه های آتی انجمن  4- انتخاب اعضای هیئت 
مدیره اصلی و علی البدل انجمن صنفی  5- انتخاب بازرســین اصلی و علی البدل انجمن 

صنفی  
انتشار:1401/3/4

 هیئت مدیره انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران

اداره کل ثبت اسنادوامالک خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک خوشاب

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهــی موضــوع ماده3قانــون و ماده13آئین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1400/60306339000279-1400/10/27هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک خوشاب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیدجعفرحسینی فرزندمحمودبشماره 
شناسنامه1711صادره از سبزوار دریک قطعه باغ پسته به مساحت17783/62مترمربع قسمتی 
ازپالک11و12اصلی مفروزومجزی شــده ازواقع در اراضی باغدشــت واحمدآبادبخش10خوشاب 
خریداری از مالک رســمی آقای احمدحیدری فرزندحســن محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله15روزآگهی می شــوددرصورتی که اشــخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهدشــد.)م الف 401/342( 

تاریخ انتشار نوبت اول:1401/02/20- تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/03/04
علیرضا میرزائی-رئیس ثبت اسنادوامالک خوشاب

رونوشت گواهی حصر وراثت
آقای معرفت ولی خانی فرزند علی مدد به شماره ملی 0439863211  بشرح دادخواست 
بــه کالســه 100004 از این شــورا گواهــی حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده اســت که 
شــادروان همایــون تاج جعفری  فرزند ابراهیم خان به شــماره ملــی 0439492092 در تاریخ 
1398/03/06 در اقامتــگاه دائمــی خــود در گذشــته و ورثه حین الفوت وی منحصراســت به 
:1. معرفت ولی خانی فرزند علی مدد به شــماره ملی 0439863211  صادره از دماوند )پســر 
متوفــی( 2. صابر ولی خانی فرزند علی مدد به شــماره ملــی 0439821444  صادره از دماوند 
)پســر متوفی(3. رحمان ولی خانی فرزند علی مدد به شــماره ملــی 0439372501  صادره از 
دماوند )پسر متوفی(4. لقمان ولی خانی فرزند علی مدد به شماره ملی 0439836212  صادره 
از دماوند )پســر متوفــی(5. مریم ولی خانی فرزند علی مدد به شــماره ملــی 0439886589  
صادره از دماوند )دختر متوفی(اینک با انجام تشــریفات قانونی در خواســت مزبور در یک نوبت 
آگهــی مــی نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیــت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد از 
تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی صادر خواهد 
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اداره کل ثبت اسنادوامالک خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک خوشاب

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهــی موضــوع ماده3قانون و ماده13آئیــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1400/10/22-140060306339000260هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک خوشاب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضااروجی فرزندحسین بشماره 
شناســنامه2431صادره از ســبزوار دریک قطعه باغ پســته به مســاحت36747/67مترمربع 
قســمتی ازپالک13اصلــی واقــع در اراضــی ســلطان آبادبخش10خوشــاب خریــداری از مالک 
رســمی آقــای علی اصغرســیفی فرزندمحمدعلی محرز گردیده اســت.لذا به منظــور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله15روزآگهی می شــوددرصورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهدشد.)م الف 401/343( 

تاریخ انتشار نوبت اول:1401/02/20- تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/03/04
علیرضا میرزائی-رئیس ثبت اسنادوامالک خوشاب

آگهی مزایده
ودوســهم  اجرائی140000026مقدار32/70سهم)ســی  پرونــده  موجــب  بــه   
وهفتادصــدم سهم(مشــاع ازیکصدســهم ششــدانگ یک باب منزل مســکونی بشــماره 
پــالک ثبتــی 363 فرعــی از 13-اصلی اراضــی در بخش 10 حوزه ثبت خوشــاب متعلق 
به آقای احمد عزتی فرزند حمزه بشــماره ملــی 0791437833)ضامن و مدیون پرونده 
اجرایی( در قبال طلب بانک کشــاورزی )شــعبه بیهق ســبزوار( از طریق مزایده حضوری 
به فروش می رســد نشــان ملک در شهرستان خوشاب،شهرســلطان آباد،خیابان16متری 
بنیاد،بنیاد1واقــع مــی باشد،مســاحت عرصه ملک مذکور به مقدار)دویســت وهشــت 
ســاختمان  وبازیربنای120مترمربــع  208/16مترمربــع  دســیمترمربع(  متروشــانزده 
یک طبقه با قدمت10ســال ســاخت طبق نظرکارشــناس رســمی دادگســتری ششدانگ 
چهارمیلیاردوششــصدمیلیون  مبلــغ  درتاریخ1400/10/25بــه  مذکــور  ملــک 
ریال)4/600/000/000ریال( ارزیابی و قطعی شده است که مقدار32/70سهم)سی 
ودوســهم وهفتادصــدم سهم(مشــاع ازیکصد ســهم ششــدانگ پــالک مذکور بــه مبلغ 
1/504/279/000ریال)یــک میلیاردوپانصدوچهارمیلیون ودویســت وهفتادونه هزار 
ریــال( در قبال طلب بســتانکار با احتســاب20درصد بابــت هزینه های مزایده)وســایر 
هزینه هــای اجرایــی و حقــوق دولتی( از طریق مزایــده به فروش می رســد،مزایده روز 
یکشــنبه بــه تاریــخ 1401/03/22ازســاعت9صبح الی12ظهــر درمحــل اداره ثبــت 
اســناد و امالک شهرســتان خوشــاب واحد اجــرای ثبت برگــزار و مورد مزایــده از مبلغ 
1/504/279/000ریال شــروع وبه باالترین قیمت پیشــنهادی نقدافروخته می شود و 
مطابق ماده 136 آیین نامه شــرکت در مزایده منوط بــه پرداخت 10درصد از مبلغ پایه 
کارشناســی به حساب ســپرده ثبت است،الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط 
به آب،برق،گاز اعم ازحق انشــعاب ویاحق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است،نیم عشرو 
حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمناچنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد،مزایده روز 
اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت ومکان مقرر برگزار خواهد شد.)م الف401/357(

تاریخ انتشار:1401/03/04
علیرضا میرزائی-رئیس ثبت اسنادوامالک خوشاب

آگهــی دعوت مجمــع عمومی عادی نوبــت اول اتاق اصناف 
کشاورزی شهرستان گلوگاه/ نوبت اول

به اســتناد ماده 12 اساســنامه نظام صنفی کشاورزی 
؛ بــه اطالع کلیه اعضــای دارای پروانــه فعالیت معتبر می 
رساند جلسه مجمع عمومی رأس ساعت 10 صبح به تاریخ 
1401/03/07 روز شــنبه در مســجد علــوی برگزار می 

گردد .م/الف
هیأت مدیره اتاق اصناف کشاورزی شهرستان گلوگاه

دادنامه))آگهی حصر وراثت((
شماره بایگانی شــعبه : 0100037 شماره پرونده : 140147920000266833 
پرونده کالســه 140147920000266833 شــعبه 5 شــورای حل اختالف شهرستان 
تنکابن تصمیم نهایی شماره 140147390001400385 خواهان: خانم مهوش فاضلی 
فرزند ولی اهلل به نشــانی مازندران تنکابن خیابان رازی کوچه شهید مرتضوی  خواسته: 
گواهی حصر وراثت* خانم مهوش فاضلی به شــماره شناســنامه 1 به استناد شهادت نامه 
و گواهی فوت و رونوشــت شناســنامه ورثه، درخواســتی به شــماره 0100037 تقدیم 
این شــورا نموده و چنین اشــعار داشــته که شــادروان خانم )ام البنین نصیری تنکابنی 
فرزند نوروز( به شناســنامه شــماره 33 در تاریخ چهارشنبه 23 مهر 1393 درگذشته و 
ورثه وی در هنگام درگذســت عبارتند از:1-فروزان محمدقلی بیکی فرزند محمدحسن 
شماره شناسنامه 2218494930 نسبت با متوفی: فرزند 2- بی بی شهربانو محمدقلی 
بیکی فرزند محمدحســن شماره شناســنامه 2219512932 نسبت با متوفی:فرزند3-

عبدالحالق محمدقلی بیکی فرزند محمدحســن شماره شناسنامه 2219504761 نسبت 
با متوفی: فرزند 4-مهوش فاضلی فرزند ولی اله شــماره شناســنامه 1 نسبت با متوفی: 
فرزنــد . پس از تشــریفات قانونی و انتشــار یک نوبت آگهــی در روزنامه و عدم وصول 
هرگونــه الیحــه یا اعتراض با ارائه وصیت نامه ســری یا رســمی حســب گواهی متصدی 
مربوطــه و مالحظــه گواهــی نامه مالیــات بر ارث بــه شــماره ......... ســرانجام در تاریخ 
1401/01/31 در وقت فوق العاده شعبه پنجم حصر وراثت شورای حل اختالف تنکابن 
بــه تصــدی امضاء کنندگان زیر تشــکیل و پــس از مالحظه پرونده کار گواهــی می نماید 
که ورثه درگذشــته منحصر به اشــخاص یاد شــده در باال بــوده و وراث دیگری ندارد و 
دارایــی آن روانشــاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی کــه بر ترکه تعلق می گیرد 
به صورت زیر تقســیم می گردد: 1-فــروزان محمدقلی بیکی )فرزند(:1/5 ) یک پنجم( 
از کل ماتــرک 2-بــی بی شــهربانو محمدقلی بیکی )فرزنــد(: 1/5 ) یک پنجــم ( از کل 
ماتــرک 3- عبدالخالق محمدقلی بیکی)فرزنــد(:2/5) دو پنجم( از کل ماترک 4-مهوش 
فاضلی)فرزند(: 1/5 ) یک پنجم ( از کل ماترک.  اعتبار قانونی این گواهی نامه از حیث 
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نقد فیلم

»جیران«؛ انتظاراتی که برآورده نکرد عذرخواهی سینماتیکت کافی نیست
يزدان عشيری خبر داد كه پرونده »سينما تيکت« از 
طريق معاونت حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و حراست سازمان سينمايی در حال پيگيری است و 

نتايج آن به زودی اعالم خواهد شد.
مدير روابط عمومی جشنواره فيلم فجر ضمن اشاره 
به متن عذرخواهی سايت »سينماتيکت« مبنی بر لو 
رفتن اسامی برگزيدگان چهلمين جشنواره فيلم فجر 
در ساعات منتهی به مراسم اختتاميه، گفت: صرف 
عذرخواهی مسئوالن سايت ســينماتيکت و قبول 
مسئوليت آن هم دو هفته بعد از اتفاق كافی نيست.

او ادامه داد: همکاران ما در بخش حراســت سازمان 
ســينمايی در همان ســاعات اوليه بــرای پاره ای 
توضيحات و شفاف شدن مسئله با اين عزيزان جلسه 
گذاشته اند اما متاســفانه و عليرغم پيگيری ها هيچ 
همکاری از ســوی مسئوالن »سينماتيکت« صورت 
نگرفته اســت و آن ها بعد از دو هفته اقدام به انتشار 
بيانيه عذرخواهی كردند كه قابل قبول نيست. مدير 
روابط عمومی جشــنواره فيلم فجر بــا بيان اينکه 
حتی، در صورت اشــتباه غيرعمدی و سهل انگاری 
اپراتوری-انســانی، اين عذرخواهــی بايد در همان 
ساعات اوليه بروز اشــتباه صورت می گرفت، گفت: 
اين اقدام »ســينما تيکت« نوعی فرار از مسئوليت 
اســت. با فرض خطای اپراتوری - انسانی بايد منبع 
انتقال ايــن اطالعات به مراجــع ذی صالح معرفی 
می شد. به هر حال نمی توان افکار عمومی، رسانه ها 
و البته خانواده ســينما را در نظــر نگرفت و رفتار 
اين ســامانه نوعی بی احترامی نسبت به بزرگترين 
جشن ســال سينمای كشور بود. عشــيری با بيان 
اينکه پرونــده اين موضوع از طريق معاونت حقوقی 
وزارتخانه و حراست سازمان در حال پيگيری است، 
گفت: اين پيگيری تا وصول نتايج ادامه پيدا می كند 
و نتايج آن بزودی اعالم خواهد شــد. مشاور رئيس 
سازمان سينمايی و مديركل روابط عمومی سازمان 
با توجه به اشــاره تلويحی و ادعای مسئوالن سايت 
»ســينما تيکت« مبنی بر اينکه هرســال اســامی 
برگزيــدگان زودتر در اختيار پيج ها و ســايت های 
معتبر قــرار می گيرد تا فرصت كافــی برای توليد 
محتوا و طراحی گرافيکی وجود داشته باشد. اظهار 
داشت: چنين ادعايی بی اساس، ناموثق و غيرمستند 
است. اگر منبعی از جانب جشنواره اين اطالعات را 
در اختيار ســايت قرار داده خالف مقررات، مغاير با 
اخالق حرفه ای و به مثابه تخلف عمل كرده و بايد از 
طريق مراجع ذی صالح مورد بازخواست و تنبيه قرار 
گيرد. عشيری گفت: اميدواريم اين مسائل به شکل 
ريشه ای برطرف شود. توضيحات »سينماتيکت« به 
هيچ وجه نتوانســته هيچ بخــش از اذهان عمومی 
جامعه، رســانه ها و خانواده ســينما را اقناع كند و 
ما توقع داريم مديران اين ســايت در اسرع وقت به 
همکاری قانونی برای روشــن شدن مسببان اصلی 

بروز اين بی اخالقی اقدام كنند.

رمان عاشقانه درباره زندگی معلوالن 
که با انگشتان پا نوشته شد

فاطمه محمدشريفی نويسنده رمان »پرواز در قفس« 
می گويد كه برای نوشــتن اين رمان 7 سال زحمت 
كشيده و تالش كرده تصوير جديدی از معلوالن به 

جامعه ارائه دهد.
رمان عاشــقانه »پــرواز در قفس« نوشــته فاطمه 
محمد شــريفی با نگاهی به زندگــی افراد كم توان 
و زندگی با معلوليت به رشته تحرير درآمده است. 
نويسنده كتاب، با وجود ناتوانی جسمی و معلوليت 
يکی از موفق ترين هنرمندان به شــمار می رود. او 
هنرمندی تواناســت، آثار نقاشی زيادی خلق كرده 
و نمايشگاه های زيادی از آثارش برپا شده است. او 
در كتاب پرواز در قفس كه توسط انتشارات كتاب 
جمکران چاپ شده است، تصوير زندگی افرادی را 
پيش چشــم مخاطب می گذارد كــه با تمام وجود 
آن هــا را درك كرده اســت. درس ها و تجربه هايی 
اســت كه برای عموم مــردم و همچنين اطرافيان 
افراد دارای معلوليت نياز است كه بدانند و با آن ها 

آشنا شوند.

اخبـــــار

حسن فتحی پس از چند سال اين بار با سريال جديدش جيران  علیكالنتری
به شبکه خانگی بازگشته است. حسن فتحی را بسياری از مخاطبين عام سينمای 
ايران با شهرزاد می شناسند ســريالی كه با ورودش به شبکه نمايش خانگی آمار 
بازديد را به يکباره دچار تحولی عجيب و غريب كرد. اما مخاطبين خاص سينمای 
ايران يا بهتر است بگوييم قديمی ترها حسن فتحی را با سريال های پهلوانان نمی 
ميرند، شــب دهم ، مدار صفر درجه و ميوه ممنوعه كه همگی برای صداوســيما 
ساخته شده بود به ياد می آورند و نقطه مشترك تمامی كارهای حسن فتحی اين 
است كه همگی در زمان اكران، چه در شبکه نمايش خانگی چه در تلويزيون جزو 

پربازديدها بوده اند و هميشه مورد اقبال مخاطبين قرار گرفته است.
حســن فتحی را می توان يکی از كارگردانان كاربلد ســينمای ايران دانست كه 
به خوبی ذائقه مخاطب خود را می شناســد و بر اســاس همين، ســريال ها و 
كارهايش را می ســازد. فتحی اين بار به سراغ جيران رفته ، جيرانی كه مخاطب 
را بــه مانند كار قبلی اين كارگردان به زمان قديم باز می گرداند و مخاطب را به 
زمان قاجار و پادشــاهی ناصرالدين شاه می برد . بهرام رادان، اميرحسين فتحی، 
پريناز ايزديار، مريال زارعی، رعنا آزادی ور، ستاره پسيانی، امير جعفری، سياوش 
چراغی پور، مهدی پاكدل، غزل شــاكری و رويــا تيموريان از جمله بازيگراِن اين 

ساخته ی حسن فتحی اند.
پی بردن به پی رنگ و درون مايه جيران كار ســختی نيست . از همان ابتدا می 
دانيم كه قرار است با چه موضوعی روبرو شويم . درون مايه ای كه حسن فتحی 
عالقه زيادی به نشــان دادن آن دارد و در اكثر كارهايش از آن اســتفاده كرده 
اســت . عشق. هم در شــِب دهم، هم مداِر صفر درجه، هم ميوه ی ممنوعه و هم 
شهرزاد با اين موضوع سروكار داريم؛ به گونه ای كه می توان تمامِی اين سريال های 
نام برده شده را سريال هايی عاشــقانه ناميد. عاشقانه هايی كه در اعصاِر مختلف و 
در زمينه ها و بافت های اجتماعی يا سياســِی متفاوت روايت شده اند. جيران هم 
از اين قاعده مســتثنی نيست و به وضوح می توان فهميد كه قرار است در ادامه 

سريال با داستانی عاشقانه و روايتی در بستر عشق مواجه باشيم.
در نگاه اول و با گذشــت يك سوم از قســمت ابتدايی جيران ، مخاطب شباهت 
هــای زيادی ميان اين اثر و شــهرزاد می بيند . نقطه مشــترك اصلی جيران با 
شهرزاد ايجاد مثلث عشقی است كه با توجه به سابقه حسن فتحی در ايجاد اين 
نوع رابطه عاشــقانه و روند فيلم و يــا حتی آگاهی مخاطب از خصوصيات فردی 
ناصرالدين شاه ، از همان ابتدا برای بيننده مسجل می شود كه قرار است جيران 
)پريناز ايرديار( ميان عشــق به سياوش )اميرحسين فتحی( و اجبار به ازدواج با 

ناصرالدين شاه )بهرام رادان( يکی را انتخاب كند .
حســن فتحی به نوعی برای ساخت اين اثر اسم و رســم خود را به ميان آورده 
اســت. فتحی با توجه به ســابقه خوبی كه در كارهای قبلــی اش دارد با قدرت 
كمتری به ســمت ســاخت جيران آمده و اين كوتاهی در توجــه به جزئيات و 

فيلمنامه به وضوح در خروجی كار مشهود است.
اگر بخواهيم به طور كلی نظر بدهيم ، جيران اثر شــيرين و اصطالحاً ســرگرم 
كننده ای است ولی از همين ابتدا نشان داد كه نمی تواند به گرد پای شب دهم و 
شهرزاد برسد. با اينکه سريال مخاطب را تا حدودی جذب و وادار به دنبال كردن 
می كند ولی نقاط ضعف اثر در يك نگاه كلی از نقاط قوت آن بيشــتر اســت و 

همين باعث می شود كه مخاطب خاص سينما دچار دلزدگی شود.
يکی از نقاط منفی جيران كه بيشتر از همه به چشم می آيد، انتخاب بهرام رادان 

در نقش ناصر الدين شاه قاجار است. از همان روزهای اول كه خبر ساخت جيران 
در فضای مجازی منتشــر و بهرام رادان برای اين نقش در نظر گرفته شــده بود 
عده ای از سينماگران نگرانی هايی نسبت به اين موضوع داشتند و اعتقاد داشتند 
كه اين نقش با شــخصيت و تيپ بهرام رادان ســازگاری ندارد. با پخش قسمت 
های آغازين اين سريال و شروع نقش رادان همين گونه شد و بسيار واضح است 
كه عمال رادان در شکل دهی ناصرالدين شاه ناكام مانده است، بازی رادان در اين 
نقش هيچ شباهتی به تعاريفی كه از شخصيت ناصرالدين شاه شده است ندارد.

يکــی از مشــکالت اصلی فيلمنامه جيران اين اســت كه اين ســريال اساســا 
كوچك ترين اشاره ای به واقعی بودن و تاريخی بودن داستانی كه روايت آن را آغاز 
كرده، نمی كند. بنابراين به نظر می رســد كه داستان رابطه عاشقانه ميان جيران 
و ناصرالدين شــاه تنها ايده ای برای شکل دادن به فيلم نامه سريال جيران بوده و 

اهميت بيشتری ندارد.
اين سريال به سراغ روايت بخشی از تاريخ ايران رفته اما هيچ اشاره ای به اقتباس 
از تاريخ واقعی كشــورمان نمی كند. به عبارت ديگر، حســن فتحی و احســان 
جوانمرد آن بخش از تاريخ قاجار كه برای روايت فيلم نامه شان كافی بوده تصاحب 

كرده اند و آن بخشی كه نيازی به آن نداشته اند دور انداخته اند!
با توجه به رزومه كاری فتحی بر همگان واضح اســت كه وی كارش را خوب بلد 
است . با تمام كمی و كاستی ها با توجه به شناختی كه از ذائقه مخاطب دارد ، با 

ايجاد المان ها و نقطه عطف هايی در سريال سعی می كند رابطه ميان مخاطب 
و ســريال را حفظ كند . يعنی با تمام ايرادهايی كه به بدنه ســريال وارد است با 
ايجاد سکانس های عاطفی و جذابيت های بصری كاری كرده است كه بيننده و 
مخاطب عام كاستی ها را نبيند و با ولع بيشتری به تماشای ادامه سريال بشيند .

از كم و كاســتی های فيلمنامه كه بگذريم ، از بــازی مهدعليا ) مريال زارعی( در 
نقش مادر ناصرالدين شاه قاجار نمی توان غافل شد . بازی مريال زارعی در يك دهه 
اخير سينمای ايران واقعا چشم نواز بوده است . انتخاب زارعی برای اين نقش بسيار 
هوشــمندانه بوده است . مريال زارعی به خوبی توانسته از پس اين نقش و ظرافت 
هايش بربيايد . صالبت در عين حال نگرانی برای ادامه سلطنت بر دربار را به خوبی 

می توان در نگاه مريال زارعی پيدا كرد و به نوعی مجذوب آن شد .
در كنار بازی خوب مريال زارعی يکی از ايرادهای بزرگی كه بر ســاخت ســريال 
جيران وارد اســت دوپاره بودن ديالوگ ها در بسياری از سکانس هاست تا جايی 
كه گاهی مخاطب لهجه بازيگران فيلم را با لهجه دوران محمدرضا شــاه پهلوی 
اشتباه می گيرد. ديالوگ هايی كه در قسمت اول سريال ميان سياوش و جيران 
رد و بدل می شــود هيچ شباهتی و قرابت تاريخی به زمان ناصرالدين شاه قاجار 
ندارد. عاشقانه هايی كه ميان اين دو رد و بدل می شود اصال رنگ و بوی تاريخی 
ندارد و چه بسا شــباهت زيادی به ديالوگ های امروزی دارد و همين امر باعث 

می شود كه در برخی مواقع مخاطب با ديالوگ ها ارتباط نگيرد.
ايــراد بزرگ ديگری كه بر جيران وارد اســت بازيگر نقش جيران اســت. پريناز 
ايزديار كه پيش از اين خود را به ســينمای ايران ثابت كرده و در سريال شهرزاد 
نيز خوش درخشيده بود اين بار در سريال جديد فتحی نقش جيران را بر عهده 
دارد. برخی مخاطبان در فضای مجازی نسبت به شمايل ظاهری جيراِن واقعی و 
جيراِن حسن فتحی ايرادهايی را وارد كردند كه به جاست. با توجه به عکس ها و 
پرتره های منتشر شده و منتسب به زنان دربار زمان ناصر الدين شاه واضح است 
كه از لحاظ ظاهری حتی مقدار كمی هم به پريناز ايزديار كه با گريم و آرايشــی 

متفاوت ظاهر شده است، ندارند. 
در ادامه مرور نقش ها به اميرحســين فتحی )ســياوش( می رسيم. امير حسين 
فتحی پيش از اين در ســريال قبلی پدرش يعنی شهرزاد، نقش يك عاشق پيشه 
را برعهده داشت كه با توجه به سابقه كم اميرحسين فتحی در بازيگری می توان 
نقشش را در سريال شهرزاد پر رنگ و قابل قبول دانست. امير حسين فتحی كه 
با توجه به آموزه های پدرش نقش يك عاشــق پيشه را به خوبی ياد گرفته است، 
اينبار هم در جيران نقش عاشــق پيشه و معشــوق جيران را بر عهده دارد و از 
انصاف نگذريم تا به اينجای ماجرا كه سه قسمت از آن منتشر شده است توانسته 
به خوبی از عهده ايفای نقشــش بربيايد. حــاال بايد ببينيم در ادامه آيا می تواند 

روند رو به رشدش را تکميل كند يا به افول می رسد !
ســريال جيران با توجه به سه قســمتی كه از آن پخش شد، نسبت به كارهای 
قبلی فتحی در رتبه پايين تری قرار می گيرد ولی نمی توان گفت كه در كل زيبا 
نيســت. جيران اثری است كه با همه كمی و كاستی ها می توان حتی تا آخرين 

قسمت هم آن را با رغبت تماشا كرد و شايد از آن لذت برد. 
حســن فتحی به خوبی مسير سريال سازی را بلد است و قطعا بازخوردهای اين 
سه قسمت را از زبان منتقدين و حتی فضای مجازی دنبال خواهد كرد وچه بسا 
كه در ادامه در صدد جبران ضعف های سريال بربيايد. بايد منتظر ماند و ديد كه 

در ادامه جيران قرار است چه روندی را پيش بگيرد !

آگهی دعوت مجمع عمومی
بطور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن مهر شهر فراغی ) نوبت سوم (   

هیات مدیره: شرافت الدین کشواد - امان گلدی رحمان زاده - نجم الدین سیدی

جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده  نوبت سوم شرکت تعاونی مسکن مهر فراغی  
1400/12/21 درمحل مسجد قبا واقع در: شهر فراغی،  10 صبح  روز شنبه مورخه  در ساعت 
از کلیه اعضاء محترم دعوت می شود جهت  محله ی مسکن مهر شهر فراغی تشکیل می گردد 

اتخاذ تصمیم نسبت به موضاعات زیر در این جلسه  حضور بهم رسانند.
* دستور جلسه : 

- تصمیم گیری در خصوص انحالل شرکت 
- تصمیم گیری در خصوص محل تصفیه 

)) اصالحیه((
فراخوان ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی یک مرحله ای

ساختمان  اول  فاز  اجرای  ای  مرحله  دو  مناقصه  کیفی  ارزیابی  فراخوان  عنوان  وسیله  بدین 

اداری،امدادی و درمانی بابلسر با کد 2000005370000015 مندرج در روزنامه های ) سیاست روز 

و استقالل ایرانیان مورخ 1400/11/30  ( به مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی اصالح 

می گردد.

ضمنا مابقی مفاد آگهی به قوت خود باقی می باشد

فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله ای خرید کاال

روابط عمومي شرکت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان

ت دوم
نوب

شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان)سهامی خاص( در نظر دارد کاال و تجهیزات مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومي دو مرحله اي و از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکي دولت )ستاد( به شرح جدول پائین و از تولید کنندگان یا تامین کنندگان واجد صالحیت خریداری نماید. 

1-پیشنهاد دهنده بایستی الزاما تولید کننده و یا تامین کننده مجاز باشد.
2-شرکت کنندگان در مناقصه الزاما بایستی در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( ثبت نام و نسبت به تهیه ، تکمیل و ارسال اسناد از طریق 

سامانه مذکور اقدام نمایند.
3- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد : از ساعت 08:00 صبح روز پنج شنبه به تاریخ  1400/12/05 میباشد.

4- آخرین مهلت واریز وجه و دریافت اسناد مناقصه از سامانه : حداکثر تا ساعت 17 روز چهارشنبه به تاریخ 1400/12/11
5-  آخرین مهلت بارگذاري اسناد و پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد و ارائه اصل ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار حداکثر تا ساعت 9:00 صبح روز بازگشایی مورخ 1400/12/22

6- زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه از طریق سامانه ستاد از ساعت 12:30 ظهرروز یکشنبه مورخ 1400/12/22
7- شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مي باشد .

8-حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه با ارائه معرفی نامه و کارت شناسائي بالمانع میباشد .
9- مناقصه به صورت دو مرحله ای مي باشند و سایر جزئیات ، شرایط و الزامات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.  
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کرمان - ساختمان شماره 3 - اداره تدارکات و قرادادها - تلفن -03432520003               
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ین را بچسبید   قاچ ز
سواری پیشکش!

امــروز متولــی وزارت ميــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنايع دســتی به حقيقت يکــی از باارزش ترين نهادهای 
هويتی كشور را به گونه ای تحويل گرفته كه قطعاً بايد برای 
به جريان انداختن مسير و مسئوليت واقعی آن همه چيز را 
از صفر شروع كند درحالی كه اكثر كاركنان اين مجموعه 
از كســانی هستند كه برای رسيدن به مرحله بازنشستگی 
لحظه شماری می كنند و بالطبع توان الزم را به منظور ارائه 
خدمت در حفظ ميراث های به جامانده در يك استان معين 
را ندارند و جوان های شــاغل در آن بــه روايتی نيروهای 
پيمانکار هســتند و با دريافتی مختصــری كه می گيرند 
ناچارند به فکر تأمين معاش بوده تا بالفاصله پس از پايان 
وقت اداری به شــغل های دوم و سوم خود در تاكسی های 
اينترنتی بپردازند! اين هــا يکی از ده ها واقعيات موجود و 
پشت پرده در وزارتخانه ای اســت كه بايد ارزشمندترين 
آثار به جامانده گذشته را حفظ و حراست و به عنوان هويت 
به جهانيان ارائه دهد. اگرچه در سال های سپری شده اين 

صنف به شدت پيرامون نگهداری از ميراث های ملموس و 
جذب گردشــگران هدفمند و جانشين كردن درآمدهای 
ارزی صنايع دستی به جای نفت در آن نمودار بوده و حاال 
حياط خلوتی را تحويل داده اند كه نه تنها پياده نظامی برای 
اداره آن موجود نيست بلکه فاقد پشتوانه خزانه برای رفع 
معضالت و سرمايه گذاری های الزم است بنابراين چه بهتر 
كه مديران ضمن حراست از ارزش ها حداقل ها را چسبيده 
و اجــازه ندهند ســرمايه های بی بديــل همچنان طعمه 
بی مباالتی های گذشــته شــود. اصفهان اگرچه پايتخت 
كشــور نيست اما مهد تمدن و مخزن هويت های فرهنگی 
است زيرا باالترين تعداد نمونه های صنايع دستی را به خود 
اختصاص داده و ميزان آثار ثبت جهانی و ملی شده آن بر 
همه سرزمين های مدعی تمدن می چربد بنابراين مديران 
باالدســتی ناچارند بــرای اداره اين بخش از كالن شــهر 
بيشــترين ســرمايه گذاری های الزم مــادی و معنوی را 
هزينه كنند و توجه داشته باشند در وهله اول به نوسازی 
آثار ارزشــی و تاريخی پرداخته تا بيش از اين دستخوش 
حوادث خواسته و ناخواســته نشود. شمارش اينگونه آثار 
در اين محدوده ممکن نيست كه می طلبد مديريت جديد 
پای خود را از فرش قرمز سياســت بازی ها بيرون گذاشته 
و تمامی اوقات را صرف جســتجوی فيزيکی و بازســازی 
آثــاری نمايد كه در حال مشــمول مرور زمان شــدن و 
تبديل به نوگرايی هســتند. شهرداری ناحيه سه اصفهان 
يکی از حســاس ترين نقاطی است كه طی سال های اخير 

اينگونه نوســتالژی ها را به خطــر نزديك انحطاط نزديك 
كرده است. اگرچه تلفن نخســتين بار در عصر ناصری پا 
به ايران گذاشــت اما اعطای اولين دستگاه و رواج آن در 
عصر مظفر الدين شاه قاجار بود تا در سال 1280 شمسی 
نخستين امتياز به مدت 5 سال به شركتی واگذار شود تا 
برای راه اندازی تلفن به شــعاع 24 كيلومتر در تبريز اقدام 
نمايد. يکســال بعد يعنی 1281 شمســی راه اندازی اين 
خط ارتباطی به دوست محمد خان معيرالممالك واگذاری 
می شــود و بر اساس آن مقرر می گردد كه ظرف سه سال 
تلفن تهران راه اندازی و تا 10 ســال بعد ســاير شهرهای 
ايران صاحب آن شوند. مركز تلفنخانه اصفهان يکی از اين 
اقدامات پس از تبريز و تهران اســت و در خيابان سپاه و 
نبش گذری به همين نام يعنی تلفنخانه احداث شــده كه 
ساختمان نيمه مخروبه آن هنوز هم پابرجاست اما هيچ يك 
از مديران شهری در گذشته همت و اراده الزم را نداشتند 
و حاضر نشــدند تکليف اين اثر نوستالژی را معلوم كنند 
و البته مخابرات و پســت بانك نيز در اين غفلت با ميراث 
فرهنگی مشاركت داشــته اند كه اميدواريم مديران جديد 
همچنــان به روش زمان خريدن تــا تخريب اين اثر ادامه 
ندهند! از ســوی ديگر ناچار به اشاره پيرامون ساختمانی 
در حاشــيه ضلع غربی چهارباغ پايين هستيم كه جامعه 
آن را به نام يکی از كارخانجات توليدی معروف و قديمی 
می شناســند درحالی كه نام واقعی آن پاساژ سلطانيست و 
در زمان جنگ جهانی دوم اقامتگاه لهســتانی های مهاجر 

بوده است كه تاريخی بس تلخ و شيرين دارد كه پس ازآن 
مركــز فعاليت های هنری برای كالس های موســيقی در 
دهه های ســی، چهل و پنجاه شمسی بود و امروز اگرچه 
حال نزاری دارد اما می توان همت به بازســازی آن نمود 
تا همســان با هتل جهان در خيابان چهارباغ آماده باشد 
كه با شــروع ورود گردشگران مشــتاق خارجی بتوان به 
عرضه اين دو اثر كه اتفاقاً هم سن وســال يکديگر هستند، 
پرداخت. شــهر اصفهان در هر گوشــه و كنارش شــاهد 
غفلت هــا و مرگ تدريجی آثاری اســت كه هركدام برای 
خود تاريخی مدون دارند و برای نمونه می توان به مهد آن 
يعنی محدوده كنســولگری شوروی سابق و روسيه فعلی 
اشاره كرد كه در حريم چهارباغ پايين و شهرداری منطقه 
سه واقع شده و متوليان جديد ميراث و شهرداری اصفهان 
اگــر باری به هرجهت عمل نمی كنند و قصد و نيت خدمت 
به اين شــهر را دارند همانند رئيس قوه قضائيه تشريفات 
را كنار گذاشــته و بدون خدم وحشــم در كنار يکديگر به 
بررســی همين دو نمونه مشــتی كه نمونه خروار اســت 
بپردازند تا ســامان گيرد و درنهايت بد نيست هركدام از 
مديران سری به اقدامات با چراغ خاموش يکديگر می زدند 
تا شــاهد باشــند چگونه معدودی با تالش شبانه روزی و 
ايثارگرانه همچون متولی حفاظت از محيط زيست استان 
در انديشه حداقل ها برای حفظ داشته ها بوده كه پذيرفته 
است مديران امروز بايد قاچ زين را بچسبيد و شترسواری 

پيشکششان باشد تا آنچه بجا مانده از دست نرود!

یادداشت

روزنامه نگار پيشکسوت
حسنروانشيد

معاونان وزرای خارجه ایران و ترکمنســتان درباره راه های گسترش همکاری های 
اقتصادی به خصوص در حــوزه انرژی، حمل و نقل و ترانزیت بحث و تبادل نظر 
کردند در همین حال خبرها از سفر رئیس جمهور قزاقستان به ایران حکایت دارد. 
»وفا حاجی اف« معاون وزیر امور خارجه ترکمنستان که برای شرکت در نشست 
معاونان وزرای خارجه کشــورهای عضو اکو به تهران سفر کرده، در حاشیه این 
نشست با »مهدی صفری« معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه دیدار 
و در خصوص گســترش روابط دوجانبه گفت وگــو کرد. طرفین در این دیدار در 
خصوص گســترش همکاری ها در زمینه اقتصادی به ویژه انرژی، حمل و نقل و 

ترانزیت بحث و تبادل نظر کردند. 
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه کشورمان در این دیدار بر آمادگی 
جمهوری اســالمی ایران مبنی بر افزایش همکاری ها در زمینه نفت، گاز و برق و 
همچنین سوآپ و ترانزیت آنها و همچنین تسهیل حمل و نقل در مسیر کریدور 

شــمال و جنوب تأکیــد کرد.  معاون وزیر امور خارجه ترکمنســتان نیز در این 
مالقات بر افزایش تبادل تجاری و تداوم تماس ها در راســتای گسترش روابط دو 

کشور تأکید کرد.
از ســوی دیگر معاون سیاســی وزیر امور خارجه در دیدار همتای قزاقســتانی 
ضمن اعالم آمادگی برای میزبانی و برگزاری هر چه موفق تر ســفر رئیس جمهور 
قزاقستان به تهران، بر استفاده از این فرصت برای نهادینه سازی روابط دو کشور 
تأکیــد کرد. علی باقری معاون سیاســی وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی 

ایران روز دوشــنبه دوم خرداد ماه در تهران در دیدار »عادل تورســانف« معاون 
وزیر خارجه قزاقســتان با اشاره به سیاســت دولت سیزدهم در خصوص اولویت 
روابط با همسایگان اعالم کرد: حوزه های بسیاری برای توسعه مناسبات دو کشور 
به خصوص در ابعاد سیاســی، اقتصادی و منطقه ای وجود دارد و خوشــبختانه 
این مناســبات می تواند به طور قابل توجهی بــه تقویت صلح و ثبات در منطقه 
کمک کند.معاون سیاسی وزارت امور خارجه با اشاره به حوزه تمدنی و فرهنگی 
مشترک دو کشور مسلمان، بر لزوم تقویت هر چه بیشتر مناسبات فیمابین تأکید 
کرد و این امر را مستلزم تعریف پروژه های مشترک بین تجار ایران و قزاقستان و 
حمایت دو دولت از این ابتکارات برشمرد. علی باقری ضمن اعالم آمادگی دولت 
جمهوری اســالمی ایــران برای میزبانی و برگزاری هر چه موفق تر ســفر رئیس 
جمهور قزاقستان به تهران، بر استفاده از این فرصت برای نهادینه سازی روابط دو 

کشور و تنظیم قراردادهای همکاری تأکید کرد.

 توسعه مناسبات با همسایگان شمالی 
با چاشنی اقتصادی 


