
 »فرزند صبح« افخمی
 سرانجام اکران می شود؟

پروانـه نمایـش فیلـم »فرزنـد صبح«کـه قـرار بود 
امـام خمینـی در سـینماها  بـا رحلـت  هم زمـان 
بـه نمایـش درآیـد، صـادر شـده ولی فعال شـرایط 

اکـران آن مهیـا نیسـت.
 بهـروز افخمـی سـال گذشـته اعالم کـرده بود که 
بـا دریافـت پروانه نمایـش فیلم »فرزنـد صبح«، از 
۱۵ خـرداد ۱۴۰۱ اکـران فیلـم آغاز می شـود ولی 
بـا وجـود اینکـه به نیمه خـرداد رسـیده ایم خبری 
از اکـران آن نیسـت و حتـی شـنیده میشـد کـه 

مجـوز آن صادر نشـده اسـت.
بـا  گفت وگویـی  در  شـرف الدین  محمدرضـا  امـا 
نمایـش »فرزنـد  پروانـه  تاکیـد کـرد کـه  ایسـنا 
صبـح« صـادر شـده اسـت، منتهـا گویـا تـا رفـع 

نـدارد.   اکـران وجـود  امـکان  موانعـی، 
پیگیری هـا حاکـی از ایـن اسـت کـه ایـن موانـع 
بـر سـر یکسـری مسـائل مالـی بـا مالـک فیلـم 
تـا  کـه  اسـت  فیلـم«  »عـروج  موسسـه  یعنـی 
دفتـر  در  نمایـش  پروانـه  نشـوند  حـل  وقتـی 
 مدیـران سـینما باقـی می مانـد و خبـری از اکـران 

نخواهد بود. 
افخمـی  بهـروز  کارگردانـی  بـه  صبـح«  »فرزنـد 
اولیـن بـار در بیسـت ونهمین جشـنواره فیلـم فجر 
بـرج  همایش هـای  سـالن  در  و   ۱۳۸۹ سـال  در 
میـالد بـه نمایـش درآمد کـه کیفیت پاییـن فیلم 
حاشـیه های زیـادی را بـه همـراه داشـت و حتـی 
صـدای اعتـراض کارگـردان را هم بلنـد کرد چون 
فیلـم در نبـود او تدوین و به جشـنواره ارایه شـده 
بـود. حـاال پـس از یک دهه کشـمکش، نسـخه ای 
بـا تاییـد کارگـردان آمـاده اکـران  ایـن فیلـم   از 

شده است.
افخمـی تاکیـد دارد کـه »فرزنـد صبـح« بهتریـن 
فیلمـی اسـت که تاکنـون سـاخته  و دوسـت دارد 
آخریـن فیلمـش بـه عنـوان کارگـردان سـینما در 
ایـران همیـن »فرزنـد صبـح« باشـد کـه روایتـی 

اسـت از دوران کودکـی سـید روح اهلل خمینـی.
افخمـی همچنیـن گفتـه بـود، در فیلـم »فرزنـد 
صبـح« از آلبـوم »بـرف« فرهـاد اقتبـاس کـرده ، 
چـون خیلـی تحت تاثیـر ایـن آلبـوم بـوده اسـت. 
اصـال در ابتـدا بـا گـوش دادن این آهنگ هـا فیلم 
نامـه نوشـته شـد و بعد بر اسـاس فیلمنامـه، خانه  

شـد. معماری 

خبـــر گزارش
عشق های چند ضلعی، خیانت، خشونت و ... پای ثابت آثار 
شبکه نمایش خانگی است. این موضوعات در حالی آگاهانه 
در خدمت تجاری سازی هنر و سینما در آمده است که در 

فرهنگ ایرانی اسالمی جایگاهی ندارد.
ایــن روزها خبرهــای مختلفــی درباره کشــمکش بین 
پلتفرم های شبکه نمایش خانگی و صداو سیما شکل گرفته 
است. در این بین دعوای اصلی بر سر این موضوع است که 
نظارت بر شبکه نمایش خانگی را وزارت فرهنگ و ارشاد یا 

صدا و سیما بر عهده داشته باشد. 
چند روز پیش خبری منتشــر شد که در پی انتشار بدون 
مجوز بعضی ســریال های فیلیمو و نمــاوا مانند »یاغی«، 
»نوبــت لیلی« و »جادوگر« در ایــن دو پلتفرم که بعضی 
بدون بازبینی به انتشار رســیدند، سازمان تنظیم مقررات 
رســانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی با این 
دو پلتفــرم برخورد می کند. همین خبر برای نشــان داده 
شــدت انحصار و ســلطنت پلتفرم های نمایش خانگی ای 

چون فیلمو و نماوا کفایت می کند.
پیش از این خبرگزاری فارس گزارشــی منتشر کرده بود 
با عنوان»صبحانه با خبرنگاران، عصرانه با منتقدان: سلطه 
نمــاوا و فیلیمو بر نمایش خانگی« به این موضوع پرداخته 
بود که:»چه شــد کــه پلتفرم هایی که با ایده شکســتن 
انحصارگرایی مجوز گرفتند و گســترش پیدا کردند، خود 

به انحصارگرانی تمام عیار تبدیل شده اند؟! چه قانونمندی و 
برنامه ریزی  هایی در این موضوع تحقق یافته است تا جلوی 

این حفره ها گرفته شود؟!«
حــاال ایــن انحصارگرایی به واســطه اینکــه معطوف به 
تجاری ســازی سینما صورتبندی شده اســت، با ولنگاری 
و ابتــذال پیونــد خــورده و روح ســرمایه داری در ابعاد 
مختلفش چون شبحی بر تک تک سریال ها و برنامه هایش 
ســایه افکنده اســت. از جوکر که با ادعای رئالیتی شــو 
بودن نمایشــی سراســر ابتذال را پیش می کشد گرفته تا 
ســریال هایی چون نیســان آبی و زخم کاری همه در یک 
مســیر قدم برمی دارند؛ تجاری ســازی هنر. آن چیزی که 
امروزه شــاهدش هستیم اما در میان این کشمکش چیزی 
نیســت جز غباری از ولنگاری که سراســر فضای نمایش 

خانگی را فرا گرفته است. 
اســتفاده ابزاری از زنان و جاذبه های جنسیتی، دیالوگ ها 
و شــوخی های جنســی، روابط خــارج از عــرف و ایجاد 

موقعیت هــای اروتیک متعدد و... بخش کوچکی از نمایش 
ابتذالی اســت که توســط ســریال های نمایش خانگی به 

تصویر کشیده می شود.
در فرهنــگ غربــی، زن بــه مثابه ابزار جنســی و کاالی 
تبلیغاتی تلقی می شــود که در صنعت مدلینگ و فشــن 
متبلور شده اســت. این ایام نمونه هایــی از آن را در قالب 
سریال های نمایش خانگی شــاهد هستیم. این مسئله در 
ســریال متعددی منتشر شــده، در این بین فیلمو و نماوا 
نمایان بیشــترین آثار مبتذل را نمایش داده اند. در سریال 
»زخم کاری« که سال گذشته به صورت اختصاصی از بستر 
فیلیمو منتشر شد، به وضوح شاهد بازنمایی نگاه کاالیی به 
زن برای رســیدن به اهداف شخصیت های اصلی بودیم. در 
بخشی از این سریال، سمیرا )رعنا آزادی ور( متاهل، با حاج 
عمو )ســیاوش طهمورث( رابطه داشت. طی همین ارتباط 
که همسرش نیز مطلع بود، نقشه کشتن حاج عمو را برای 
رســیدن به اهدافش عملی می کنــد. در جای دیگر از این 

سریال، منصوره )هانیه توسلی( برای بازپس گرفتن دارایی 
پدرش از شــیوه اغواگری زنانه اســتفاده می کند تا مالک 
)جوادعزتی( را راضی به برگرداندن شــرایط به حالت اولیه 
بکند. سکانس هایی که در کیش می گذشت و آشکارا رابطه 
نامشــروع مالک و منصوره را نمایش می داد اوج این پرده 
دری بود. امثال این روابط آزاد و خارج از عرف و شــریعت 
در اغلب سریال های این شبکه به راحتی بازنمایی می شود 
که می تواند باعث ایجاد معضل های اجتماعی و شکســتن 

قبح این رفتارها در جامعه شود.
تکرار فراوان این مســائل در سریال های مختلف و در بین 
نقش های با گروه ســنی متفاوت، بیانگر »برجسته سازی« 
این موضوعات است. این ســریال ها با تکرار این عوامل به 
صــورت خوداگاه یا ناخودآگاه در صدد گســترش و ترویج 
بیشــتر این عناصر، اســتیضاح باورهای پیشین و نهادینه 
شدن این مسائل در جامعه هستند. به نوعی می توان گفت 
امنیت حریم خانواده هر روز قربانی سود باالی وی او دی ها 
شــده است. ســاترا برای اینکه بتواند نظارتی درست و در 
عین حال منطقی داشته باشد، باید از نگاه صرفاً ظاهری به 
این آثار اجتناب کند و بیشتر به محتوای پیام هایی که در 
این آثار به مخاطب منتقل می شــود تمرکز داشته باشد تا 
از ایجاد پیامدهای منفی اجتماعی این سریال ها و برنامه ها 

در بطن جامعه پیشگیری شود.

اقتصادیwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz|     پنجشنبه|12 خرداد 1401|شماره 5879| 

ولنگاری سازمان یافته در شبکه  نمایش خانگی 

این شبکه خانوادگی نیست!

آگهــی موضوع ماده ۳ قانون و مــاده ۱۳ آیین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر آراء صــادره هیــات موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی شهرســتان مینودشت تصرفات 
مالکانــه و بال معــارض متقاضیان محرز گردیده اســت.لذا مشــخصات متقاضیان و امالک 
موردتقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله پانزده روز  از طریق 
روزنامه هاي کثیراالنتشــار و محلي آگهي می شود. در صورتي که اشخاص ذي نفع به آراء 
اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند از تاریخ الصاق در محل تا دو مــاه اعتراض خود را 
بــه اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معتــرض باید ظرف یک ماه 
از تاریــخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومي محل نماید 
و گواهــي تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت مینودشــت تحویل دهــد. در این صورت 
اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه است. در صورتي که اعتراض در مهلت 
قانونــي واصــل نگردد یا معترض، گواهي تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومي محل را 
ارائــه نکنــد، اداره ثبــت محل باید مبادرت به صدور ســند مالکیت نماید. صدور ســند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
آگهــی نوبتی و تحدید حدود قســمتی از پالک 48- اصلی بخش نه محدوده شــهری 

مینودشت
خانــم   ۱400/۱0/04 مورخــه   ۱40060۳۱2006000764 شــماره  رای   -  ۱
مرضیــه وزیری دوزین فرزند اســمعیل در ششــدانگ یــک قطعه زمین بــا بنای احداثی 
بــه مســاحت 296.25 مترمربع را تشــکیل که آگهــی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پالک 
48/4۳99/۳۱۳- اصلی می باشــد. خریداری مع الواسطه از قربانعلی حسن پور و علی 

اصغر قره چماقلو می باشد.
آقــای   ۱40۱/0۱/24 مورخــه   ۱40۱60۳۱2006000096 شــماره  رای   -2
ابراهیم هالکو فرزند قربانعلی در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
89.92 مترمربع را تشکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قسمتی از پالک 48/۳92- اصلی 

می باشد. خریداری مع الواسطه از آقای عباسقلی قره چماقلو می باشد.
آقــای   ۱40۱/0۱/22 مورخــه   ۱40۱60۳۱2006000787 شــماره  رای   -۳
ابوالقاســم میرزائی فرزند میرمحســن در ششــدانگ یــک قطعه زمین با بنــای احداثی 
بــه مســاحت ۱5.25 مترمربع را تشــکیل کــه آگهی نوبتــی و تحدیدی قســمتی از پالک 

48/۳59- اصلی می باشد. خریداری بال واسطه از آقای عباس قنبری می باشد.
4- رای شــماره ۱40۱60۳۱2006000079 مورخــه ۱40۱/0۱/22 آقای  علی 
مصطفــی لو فرزند فضل اله در ششــدانگ یــک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 
2۳6.65 مترمربــع را تشــکیل که آگهی نوبتــی و تحدیدی قســمتی از پالک 48/۳۱6- 

اصلی می باشد. انتقالی مع الواسطه از تقی نیازی می باشد.
5- رای شماره ۱40۱60۳۱2006000054 مورخه ۱40۱/0۱/۱5 آقای یوخاوه 
خواجه فرزند قاســم در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت ۱45.۱۱ 
مترمربع را تشــکیل کــه آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پــالک 48/440-اصلی می 

باشد. خریداری مع الواسطه از آقای سید ایوب حسینی و سید رضا حسینی می باشد.
6- رای شــماره ۱40۱60۳۱2006000052 مورخه ۱40۱/0۱/۱4 آقای حجت 
ســارانی فرزند عباس در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱2۱.6۱ 
مترمربــع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پــالک 48/۳۳8- اصلی می 

باشد. خریداری مع الواسطه از خانم ربابه قزلسفلو می باشد.
7- رای شــماره ۱40۱60۳۱2006000240 مورخــه ۱40۱/02/04 آقای رضا 
نریمانی فرزند علی اکبر درششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱0۳.78 
مترمربــع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پــالک 48/۳92- اصلی می 

باشد. خریداری مع الواسطه از آقای عباسقلی قره چماقلو می باشد.
8- رای شــماره ۱40۱60۳۱2006000224 مورخــه ۱40۱/02/04 آقای رضا 
کریمی فرزند میرعلی در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 99.82 
مترمربــع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پــالک 48/۳۱0- اصلی می 

باشد. خریداری مع الواسطه از خانم پری صوفی یکی از وراث علی صوفی می باشد.
9- رای شــماره ۱40۱60۳۱20060002۳9 مورخه ۱40۱/02/04 خانم زینب 
فرامــرزی پلنگــر فرزند جعفر در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 
2۳0.50 مترمربــع را تشــکیل که آگهی نوبتــی و تحدیدی قســمتی از پالک 48/4۳۱- 

اصلی می باشد. خریداری مع الواسطه از آقای خانقلی قره چماقلو می باشد.
۱0- رای اصالحــی شــماره ۱40۱60۳۱2006000048 مورخه ۱40۱/0۱/۱0 
آقــای مهــرداد شــکیبای فرزند محمد در ششــدانگ یــک قطعه زمیــن با بنــای احداثی 
بــه مســاحت 248.۱0 مترمربع را تشــکیل که آگهــی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پالک 

۳5/4/844- اصلی می باشد. خریداری مع الواسطه از آقای موسی قره جلو می باشد.
خانــم  مورخــه ۱40۱/02/04  شــماره ۱40۱60۳۱200600024۱  رای   -۱۱
ســمیرا رجائی فرزند رحمت اله در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۱9۳.20 مترمربــع را تشــکیل که آگهی نوبتــی و تحدیدی قســمتی از پالک ۳5/949- 

اصلی می باشد. خریداری مع الواسطه از شرکت سهامی توکل شاهرود می باشد.
خانــم  مورخــه ۱40۱/0۱/۱6  شــماره ۱40۱60۳۱2006000055  رای   -۱2
ســکینه ملــکان فرزند صفر در ششــدانگ یک قطعه زمیــن با بنای احداثی به مســاحت 
۱6۱.50 مترمربع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پالک 26- اصلی می 

باشد. خریداری مع الواسطه از آقای عیسی قزل سفلو می باشد.
۱۳- رای شــماره ۱40۱60۳۱2006000282 مورخــه ۱40۱/02/۱2  خانــم 
فرشــته هالکو فرزند محمد در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 20000 
مترمربع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قسمتی از پالک ۱8/5- اصلی می باشد. 

خریداری مع الواسطه از آقای آنه قلی هالکو می باشد.
آقــای  مورخــه ۱40۱/0۱/24  رای شــماره ۱40۱60۳۱2006000095   -۱4
حسین ترشیزی ازغندی فرزند علی اکبر در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مســاحت ۱70.۳5 مترمربع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پالک 26- 

اصلی می باشد. خریداری مع الواسطه از آقای حیدرقلی پسرکلو می باشد.
آقــای  مورخــه ۱400/۱2/۱5  رای شــماره ۱40060۳۱200600۱277   -۱5
جمشــید سراوانی فرزند محمد حسن در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 

9000 مترمربع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قسمتی از پالک 56/245- اصلی 
می باشد. خریداری مع الواسطه از آقای مدد سراوانی می باشد. م- الف: 8464 

تاریخ انتشار نوبت اول: 02/29/  ۱40۱  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱40۱/0۳/۱2
 پورمند- سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان مینودشت

اطالعیه تاســیس انجمن صنفی کارگری،کارشناسی،مقنیان وکمک مقنیان شهرستان های 
غرب خراسان رضوی

)سبزوار، داورزن، ششتمد،جوین،جغتای، خوشاب(
به اســتناد ماده ۱۳۱قانون کاروآیین نامه مصــوب 89/8/۳هیئت وزیران ،انجمن 
صنفــی بــا عنوان فوق در شــرف تاســیس مــی باشــد.کلیه کارگــران شــاغل در صنف 
مزبوردرصــورت تمایل به عضویت، از تاریخ انتشــاراین اطالعیــه ظرف۱5روز می توانند 
درخواســت کتبی خــود را به انضمــام قراردادکاروگواهی نامه مهارت ومــدارک کارگری 
لیســت بیمه یاقرارداد به نشــانی مدیریت جهادکشــاورزی شهرستان ســبزوار ارسال و 

رسید دریافت نمایند.
هیئت موسس:

۱-احمدبیدی   2-مجیددسترس  ۳-علیرضا تقبلی
نماینده هیئت مؤسس:احمد بیدی      تلفن:09۱5۱700657

آگهــی موضــوع ماده ۳ قانــون و ماده ۱۳ آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره ۱40060۳۱2004008459 مورخــه ۱400/۱2/۱5 موضوع 
کالسه ۱400۱۱44۱2004000۱22 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود علی پور فرزند علی بشــماره شناســنامه 
۱050 و شــماره ملــی 48886505۱9 در ششــدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شــده 
به مســاحت 99.25 مترمربع جدا شــده از پالک شــماره 4۱76 فرعی از ۱- اصلی واقع 
درگنبــدکاووس روســتای ارمی آباد بخــش ۱0 حوزه ثبت ملک گنبــد خریداری ملک مع 
الواســطه از آقــای عبدالرحمن ماهــرخ اینچه برون. لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف: 8429 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱40۱/02/29 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱40۱/0۳/۱2
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده ۳ قانــون و ماده ۱۳ آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره ۱40060۳۱2004007880 مورخــه ۱400/۱۱/24 موضوع 
کالسه ۱۳99۱۱44۱20040005۱5 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضی خانــم اقول جمال آقچــه لی فرزند جبار بشــماره 
شناســنامه 28 و شماره ملی 20۳2۳288۱۱ در ششــدانگ یک قطعه زمین احداث بنا 
شــده به مســاحت 64.50 مترمربع جدا شــده از پالک شــماره 2867 فرعی از ۱-اصلی 
واقع درگنبدکاووس یوســف آباد شــهرک کارگران امام خمینی ۱۱ بخش ۱0 حوزه ثبت 
ملــک گنبــد خریداری ملک مع الواســطه از آقای آنا محمد آق پور قابــوس. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد. م-الف: 8447 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱40۱/02/29 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱40۱/0۳/۱2
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده ۳ قانــون و ماده ۱۳ آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره ۱40060۳۱2004008608 مورخــه ۱400/۱2/۱8 موضوع 
کالسه ۱400۱۱44۱2004000545 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم حمیده امینیان فرزند عباس بشماره شناسنامه 
۳8۳ و شــماره ملی 459۱26577۳ در ششــدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شــده به 
مســاحت ۳28.25 مترمربع جدا شــده از پالک شــماره 9278 فرعــی از ۱-اصلی واقع 
درگنبدکاووس کوی جهاد بخش ۱0 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک ازمحل تمامت سهم 
مالکیت مشــاعی بوده. لذا به منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله ۱5 روز 
آگهی می شــود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکــور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادرخواهد شــد. م-الف: 

 8586
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱40۱/0۳/۱2 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱40۱/0۳/26
رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی مزایده 
دفتــر اجرای احــکام دادگاه عمومی حقوقی ســیروان وفق مــواد ۱۱۸ و ۱۳۷ قانون 
اجرای احکام در نظر دارد اموال مشروحه ذیل شامل یک باب ساختمان مسکونی قدیمی و 
زمین مســکونی اطراف آن واقع در روســتای ظهیری را از طریق مزایده حضوری به فروش 
برساند متقاضیان می توانند درخواست های کتبی خود را تا ۵ روز قبل از برگزاری مزایده 
به اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سیروان واقع در شهر لومار خیابان 
خیابان ولیعصر تحویل و در جلسه حضوری مورخ ۱40۱/4/۷ ساعت ۱۱ صبح که در واحد 
اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی سیروان تشکیل می شود حضور به هم رسانند مزایده 
از قیمت پایه شــروع و به کســانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد 
و ۱0 درصد مبلغ پیشــنهادی فی المجلس اخذ و مابقی را باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
برگزاری مزایده به صندوق دادگستری تودیع نماید و اال مبلغ دریافتی به نفع دولت ضبط 
خواهد شــد و متقاضیان به خرید جهت کســب اطالعات بیشــتر و در صورت تمایل ۵ روز 
قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نســبت به بازدید آنان از اموال ذیل اقدام 
شــود ضمنا شــماره تلفن های ۳4۷2۳99۱  در ســاعات اداری آماده پاســخگویی و ارائه 
اطالعات به متقاضیان محترم می باشــد مشــخصات اموال به قرار ذیل می باشد ۱- عرصه 
کل زمین با ســاختمان مســکونی 9۸۵ متر مربع که عرض آن از ســمت غرب و شرق سمت 
خیابان و کوچه پشــت منزل ۱4/۵ متر و از ســمت شــمال ۷۸ متر از سمت جنوب به طول 
۶۸ متر می باشــد ورودی منزل نیز در ســمت خیابان قــرار دارد و ارزش کل ملک )زمین 
و ســاختمان( ۸/۸9۵/000/000 ریــال مکان مزایده دفتر اجرای احــکام دادگاه عمومی 

شهرستان سیروان زمان مزایده ۱40۱/4/۷ ساعت ۱۱ صبح
هادی چراغی دادرس و جانشین رئیس دادگاه عمومی شهرستان سیروان 

آگهی مزایده 
دفتــر اجرای احــکام دادگاه عمومی حقوقی ســیروان وفق مــواد ۱۱۸ و ۱۳۷ قانون 
اجرای احکام در نظر دارد اموال مشروحه ذیل شامل نه قطعه اراضی کشاورزی دیم و چهار 
قطعه اراضی کشــاورزی آبی واقع در روستای بوژان را از طریق مزایده حضوری به فروش 
برساند متقاضیان می توانند درخواست های کتبی خود را تا ۵ روز قبل از برگزاری مزایده 
به اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سیروان واقع در شهر لومار خیابان 
خیابــان ولیعصر تحویل و در جلســه حضوری مورخ ۱40۱/۳/24 ســاعت ۱۱ صبح که در 
واحد اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی ســیروان تشــکیل می شود حضور به هم رسانند 
مزایــده از قیمت پایه شــروع و به کســانی کــه باالترین قیمت را پیشــنهاد نمایند واگذار 
خواهد شــد و ۱0 درصد مبلغ پیشــنهادی فی المجلس اخذ و مابقی را باید ظرف مدت یک 
مــاه از تاریخ برگزاری مزایده به صندوق دادگســتری تودیع نمایــد و اال مبلغ دریافتی به 
نفع دولت ضبط خواهد شــد و متقاضیان به خرید جهت کســب اطالعات بیشتر و در صورت 
تمایل ۵ روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال 
ذیل اقدام شــود ضمنا شماره تلفن های ۳4۷2۳99۱  در ساعات اداری آماده پاسخگویی 
و ارائــه اطالعات به متقاضیان محترم می باشــد مشــخصات اموال به قرار ذیل می باشــد 
۱- نــه قطعه اراضی کشــاورزی دیم به مســاحت مجمــوع ۸۶۱۳ متر مربــع به ارزش کل 
۱/0۳۳/۵۶0/000 تومان 2- چهار قطعه اراضی کشاورزی آبی و مساحت مجموع ۸۱۱0 
متــر مربع و به ارزش کل ۱4۵/9۸0/000 تومان مکان مزایده دفتر اجرای احکام دادگاه 

عمومی شهرستان سیروان زمان مزایده ۱40۱/۳/24 ساعت ۱۱ صبح
هادی چراغی دادرس و جانشین رئیس دادگاه عمومی شهرستان سیروان 

آگهی مفقودی
بدینوســیله  اعالم میدارد برگ ســبز سواری پیکان  1600i مدل 1381   شماره 
موتور:11158161561  شــماره شاســی81562323   پــالك96 745 ج 76   بنام 
اینجانب  حمیدرضا جوانمرد مطلق قصاب  فرزند  بشماره ملی4590151502 مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد
*****************************************************************

برگ سبز)شناســنامه(وکارت خودرو ســواری سیســتم ســمند تیــپ ال ایکس 
شاســی   12490117747شــماره  موتــور  بشــماره  ســفید-  برنــگ  مــدل1390 
NAAC91CC5BF873673 و شــماره پالك ایــران 78-   622ل 75 به نام روح اله 

کشگری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
*****************************************************************

برگ سبز)شناســنامه(وکارت خودرو ســواری هاچ بک سیســتم پــژو207 تیپ 
207i-MT مدل1400 برنگ سفید- بشــماره موتور 167B0110320 شماره شاسی  
NAAR03FE0MJ405828 و شــماره پالك ایران 84-   964ق 47 به نام میترا مهر 

دوست مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
*****************************************************************

بــرگ سبز)شناسنامه(ســند کمپانــی )کارخانــه( ،پــالك وکارت خودرو ســواری 
سیستم پراید تیپ جی تی ایکس آی مدل1389 برنگ سفید-روغنی بشماره موتور 
3573575شــماره شاســی  S1412289514260 و شــماره پالك ایران 84-   424د 
92 بــه نــام حمید رضا مالکی زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می باشــد 

. بندرعباس
*****************************************************************

ســند کمپانی ســواری پژو پارس رنگ ســفید روغنی مدل 1388 شماره موتور 
پــالك  شــماره   NAAN01CA8AE666638 شاســی  شــماره   12488201166
ایــران72-251د62 به نــام نادیا گل عین مفقــود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

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

برگ ســبز و ســند کمپانی ســواری پژو SD-TU5 206 رنگ خاکســتری متالیک 
شماره موتور 163B0061622 شماره شاسی NAAP41FD3EJ666543 شماره پالك 
ایــران92-554د21 به نام شایســته ســرح مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

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

برگ سبز و سند کمپانی سواری سمند ال ایکس رنگ سفید روغنی مدل 1390 
شــماره موتور 12490219079 شماره شاســی NAAC91CC0CF884159 شماره 
پــالك ایران 82-443د55 به نام حســن حیــدری مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

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

ســند کمپانی ماشــین مزدا 2000 به شــماره پالك ایران44-285ج64 شماره 
موتور FE550571 شــماره شاســی  NACDPX2PC18D30233 مفقود گردیده و از 

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

برگ ســبز ســواری لوگان L90 مدل 1390 رنگ سفید شــماره پالك ایران82-
 NAPLSRALDO1126819 شــماره شاســی WO79466 821و27 شــماره موتــور

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

برگ ســبز و ســند کمپانی ســواری پژو 206SD-TU5 مدل 1399 رنگ ســفید 
 NAAP41FE2LJ068920 167 شــماره شاســیB0080770 روغنی شــماره موتــور
شــماره پالك ایران72-382ب49 به نام افســانه محمدی امیری مفقود گردیده و از 

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

بــرگ ســبز کامیون کمپرســی ولوو شــماره پالك ایــران62-198ع86 شــماره 
موتور 145204 شــماره شاســی 012244 مدل 1362 رنگ زرد روغنی به نام اکبر 

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

ســند کمپانــی و ســند مالکیت ســواری پــژو پارس مــدل 1382 شــماره پالك 
ایران21-271م22 شــماره موتور 2001126 شــماره شاسی 81815196 مفقود 

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

مــدرك تحصیلــی مجید طاهــری ســروتمین فرزند حمید به شــماره شناســنامه 
16335 صادره از جیرفت مقطع کاردانی رشــته ساختمان - کارهای عمومی ساختمان 
صادره از واحد دانشگاهی جیرفت با شماره 8635 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 
می باشــد. کرمان نوبت اول 1401/3/10 ، نوبت دوم1401/3/12 ، نوبت ســوم 

1401/3/16
*****************************************************************

اینجانــب احمــد نعمت خواه مالک خــودرو پژو پارس به شــماره انتظامی 344 م 26 
 NAA N21CAXCK155608  124  شــماره شاسیK0073426 ایران 41 شــماره موتور
به علت فقدان اســناد فروش تقاضای رونوشــت المثنی برگ ســبز را نموده اســت. لذا 
چنانچــه هر کس ادعائی در مــورد خودروی مذکور را دارد ظــرف ده روز به دفتر حقوقی 
شــرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر 14 جاده مخصوص تهران کرج  شــهرك پیکان شهر  
ســاختمان  ســمند طبقه 1 مراجعه نماید. بدیهی اســت پس از انقضای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. بروجرد
*****************************************************************
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غــرب در حالــی با ادعــای حقوق بشــر و کمک های 
انسان دوســتانه مدعی ورود ســهل و آســان آوارگان 
جنگ اوکراین به اروپاســت که گزارش ها از رفتارهای 
نژادپرســتانه علیه رنگین پوستان و غیر اروپایی ها در 

این نقل و انتقال حکایت دارد.
غرب که طی ســالهای اخیر در رفتاری نژادپرســتانه و 
با نقض کنوانســیون 1951 پناه جویان ســازمان ملل 
متحد از پذیرش آوارگان ســوری، عراقی، افغانستانی، 
فلســطینی و کشــورهای آفریقایی خودداری و حتی 
چندی پیش آوارگان ناشــی از خروج غیر مســئوالنه 
آمریکا و ناتو از افغانســتان هزاران آواره را در مرزهای 
لهســتان و بالروس در وضعیت غیر انســانی قرار داد و 
اروپا از پذیرش آنها خودداری کرد، امروز مدعی حمایت 
همه جانبه از چشــم آبی ها با موهــای بلوند اوکراینی 
شده است. رفتار نژادپرستانه تبعیض آمیزی که البته به 
همین جا ختم نمی شود و حتی در پذیرش اوکراینی ها 
نیــز این وضعیت ادامه دارد چنانکه اوکراینی  ها از ورود 
دانشــجویان آفریقایی و عرب تبار بــه قطارهای عازم 
لهســتان ممانعت می کنند و از طرفی لهســتانی ها هم 
بخاطر رنگ پوستشــان آنها را نمی پذیرند. ویدئوهایی 
در رســانه های اجتماعی منتشر شده که نشان می دهد 
دانشــجویان آفریقایی و عرب تبار از قطار عازم لهستان 
گزارش های  اســت،  می شــوند.گفتنی  انداخته  بیرون 
متعددی درباره جلوگیری از ورود دانشجویان خارجی 
عــرب و آفریقایی تبار به داخــل پناهگاه های اوکراین 
در زمان حمله ارتش روســیه منتشــر شــده است اما 
ســازمان های حقوق بشــری اروپایی توجه چندانی به 
آنهــا ندارند.همچنیــن خبرگزاری »فرانــس 24« نیز 
خبــر از گزارش های نگران کننــده ای درباره ممانعت 
از خروج دانشــجویان اهل نیجریــه و آفریقای جنوبی 
از گذرگاه هــای مرزی غرب اوکراین داد و نوشــت که 
هیچکدام از نیروهای مرزی اوکراینی یا لهستانی حاضر 
به عبور دادن این دانشــجویان از مرزهایشــان نشدند. 
همچنین مقامات سازمان ملل به رفتار های نژادپرستانه 
با اتباع غیراروپایی هنگام عبور از مرز های اوکراین برای 

ورود به اروپا اعتراف کردند.
به گفته روزنامه ایندیپندنت انگلیس: »فیلیپو گراندی« 

کمیســر عالی امــور پناهندگان در بیانیــه ای  به این 
مسئله اذعان کرد. در همین حال برخی افراد آفریقایی 
تبار نیز به این روزنامه انگلیســی گفتند هنگام بحران 
به حال خود رها شــدند. پیش از این نیز گزارش هایی 
منتشــر شــده بود که نشــان می داد پناهندگانی از 
آفریقا، جنوب آسیا و حاشــیه مدیترانه هدف اقدامات 
و رفتارهای نژادپرســتانه قرار گرفتنــد و از عبور آنها 
از مرز جلوگیری شــد و اوکراینی هــا در اولویت قرار 
گرفتــه بودند.در همین رابطــه اتحادیه آفریقا با صدور 
بیانیه ای، مخالفت خود را با هرگونه رفتار نژادپرستانه 
با آفریقایی تبارها که به منزله نقض قوانین بین المللی 
است، اعالم کرد. دیروز کمیسیون اروپا پیشنهاد اعطای 
ویزای حفاظت موقت با مزایایی؛ از جمله اجازه اقامت، 
کار و رفاه اجتماعی به پناهجویان اوکراینی را ارائه داد.

خبر دیگــر از اوکراین آنکه دولــت اوکراین در خالل 
درگیری نظامی با روسیه از موسسات مالی بین المللی 
خواسته تا بدهی های اوکراین را ببخشند.گفته می شود 

این کشور 57 میلیارد دالر به خارج بدهکار است.
در این میان »سعید فارس الســعید« تحلیلگر سوری 
مســائل امنیت راهبردی، تصریح کرد که حدود 25۰۰ 
تروریست تحت نظارت دســتگاه اطالعات ترکیه برای 

ورود به اوکراین آماده می شوند. 
در همین حال بایدن رییس جمهور آمریکا در سخنرانی 
ساالنه خود در کنگره گفت: پوتین نمی داند چه چیزی 
در راه اســت و گرنه جنگ را تمــام می کرد.جو بایدن، 
رییس جمهور آمریکا در جریان ســخنرانی ساالنه خود 
در کنگــره ضمن تقدیر از ایســتادگی مــردم اوکراین 
در مقابل حمالت نظامی روســیه علیه این کشــور از 
نمایندگان کنگره خواســت به احترام مــردم اوکراین 
به پــا خیزند.بایدن ضمــن انتقاد شــدید از والدیمیر 
پوتین اظهار کرد: رییس جمهور روســیه دچار اشتباه 
محاسباتی در اوکراین شده است. پوتین تصور می کرد 
می توانــد اوکراین را ظرف چند روز بــه زانو در آورد، 
امــا حاال می بینــد که با دیواری مســتحکم و قوی رو 
به روســت که هرگز تصورش را هــم نمی کرد.در نقطه 
مقابل الوروف وزیر امور خارجه روســیه گفت روســیه 
به اوکراین اجازه دستیابی به سالح هسته ای را نخواهد 

داد.نماینده روسیه در سازمان ملل نیز گفت که مسکو 
برای یافتن راهکاری قانونی و متوازن برای بحران، هیچ 

اراده ای در نظام اوکراین نمی بیند.
از سوی دیگر رئیس شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین 
مدعی شــد، یک جوخه کماندوی چچنی که قصد ترور 
رئیس جمهور این کشــور را داشــت، توسط نیروهای 
اوکراینــی منهدم شــد. در این میان بــه دنبال خروج 
ناظران ســازمان امنیت و همکاری اروپا از لوهانسک و 
دونتسک، ناظران این ســازمان از خارکیف و خرسون 
هــم خارج شــدند. البته در ناکامی دیگــر غرب، وزیر 
خارجه ترکیه با تاکید بر عدم مشــارکت این کشور در 
تحریم های غربی علیه روسیه، گفت روسیه درخواست 
خود برای عبور کشــتی های ثبت نشده در ناوگان سیاه 

از طریق ترکیه را پس گرفته است.
خبر دیگر آنکه ولی عهد ابوظبی طی تماســی تلفنی با 
رئیس جمهور روسیه درخصوص آخرین تحوالت بحران 
مسکو- کی یف گفت وگو و بر تالش امارات برای رسیدن 
به راه حلی سیاســی تاکید کرد. از ســوی دیگر ســفیر 
اوکراین در فلســطین اشغالی گفت، ده ها آواره اوکراینی 
که قصد ورود به تل آویو داشــتند از فرودگاه بن گوریون 
عودت داده شــدند. عالوه بر این رئیس کمیته نظارت بر 
بانکــداری و بیمه چین  گفت، چین به تحریم های یک 
جانبه علیه روســیه نخواهد پیوست و به همکاری مالی 
عادی با تمامی طرف هــا ادامه خواهد داد.به گفته وی، 
تاثیر تحریم  های ضد روســیه بــر اقتصاد چین در حال 
حاضر چندان مشهود نیست اما در آینده نیز قابل توجه 
نخواهد بود. از سوی دیگر میخائیل میشوستین، نخست 
وزیر روسیه  اعالم کرد که روسیه به صورت موقت خروج 
ســرمایه های خارجی از این کشور را متوقف کرده است.

سخنگوی کاخ کرملین نیز با اشــاره به آمادگی روسیه 
برای تداوم مذاکره با اوکراینی ها گفت، تحریم های غرب 
نیازمند پاسخی ســخت و فکرشده هستند.منابع مطلع 
می گویند واشنگتن قصد دارد پروازهای روسیه با استفاده 
از حریــم هوایی آمریکا را به دنبال روی از اتحادیه اروپا و 
کانادا، ممنوع کند.در این میان زلنســکی رئیس جمهور 
اوکراین مدعی کشــته شدن حدود شــش هزار نظامی 

روسیه در شش روز اخیر شده است

گــزارش
رفتار گزینشی کشورهای غربی در قبال آوارگان جنگ اوکراین 

نژادپرستی اروپایی  به پناه جویان رسید ماموریت جدید تروریست ها

جنــگ افروزی و بحران ســازی آمریکا ســرانجام 
اوکراین را وارد جنگی ســاخت که تلفات انســانی 
و خســارت های مالی بســیاری برای این کشور به 
همراه خواهد داشــت بویژه اینکه دولت غرب گرای 
کی یف در سالهای اخیر نشان داده است که بیش از 
رویکرد به منافع ملی و مطالبات مردمی در مســیر 
خواسته های غرب حرکت می کند. نکته قابل توجه 
در یک هفته جنگ اوکراین آن اســت که ولودیمیر 
با  روز دوشــنبه  اوکراین،  زلنســکی،رییس جمهور 
امضای فرمانی، الزام داشــتن ویزا را برای داوطلبان 
خارجــی که قصد پیوســتن به لژیــون بین المللی 
دفاع از اوکرایــن را دارند، لغو کرد و همزمان با نیز 
محافل رســانه ای و سیاســی غربی مدعی آمادگی 
 موج بزرگی از داوطالبان بــرای حمایت از اوکراین 

خبر دادند.  
این ادعاها در حالی مطرح شــده اســت که تجربه 
رفتارهای غــرب در تحوالت جهانی از جمله بحران 
اخیر قرقیزســتان، جنــگ قفقاز میــان جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان، بحران سوریه و عراق و پیش 
از این نیز در افغانســتان نشــان می دهد که محور 
سیاســت غرب در قالب بهره گیــری از گروه های 
تروریســتی استوار اســت. غرب همواره بر آن بوده 
تــا به جای حضــور نظامی مســتقیم، از گروه های 
تروریستی همچون القاعده، داعش، النصره و.... برای 
اهداف خویش بهره گیرد چنانکه در طول چند دهه 
اخیر به رغم آغشته بودن دست گروهک تروریستی 
منافقیــن به خون 17 هــزار ایرانــی همچنان به 

حمایت از این تروریست ها ادامه می دهد. 
روند تحوالت اوکراین از جمله طراحی غرب برای به 
درازا کشــاندن مذاکرات سیاسی روسیه و اوکراین، 
ادعای رســانه ای مبنی بر نیروهای عظیم داوطلبی 
راهی شــده به اوکراین، طرح معافیت ویزایی برای 
داوطلبان خارجی و... بیانگر تکرار ســناریوی بهره 
گیری از تروریســم بــرای منافع غرب اســت. این 
امر زمانی نمود می یابد که بر اســاس اطالعاتی که 
روزنامه ANHA منتشر کرده، سازمان امنیت ملی 
ترکیه فعالیت های تازه ای را برای ســربازگیری در 
ادلب سوریه و انتقال آنها به شرق اوکراین در آینده 
نزدیک در دستور کار قرار داده است. افسران ترکیه 
بــه مزدورانی که به اوکراین بروند تا 4۰۰۰ دالر در 
عملیات فعال مســلحانه و 15۰۰ دالر در وضعیت 
انتظار در پشــت مناطق مرزی پیشنهاد داده اند. به 
گفته این منابع قرار اســت مرحله نخست اعزام این 
افراد مســلح به اوکراین در آینده نزدیک انجام شود 
و انتظــار می رود به این ترتیب دســت کم 7 هزار 
نفر از مزدوران مستقر در ســوریه توسط ترکیه به 
اوکراین منتقل شوند. مسئولیت این افراد گسترش 
و مبــارزه در صورت لزوم در مرزهــای اوکراین در 
صورت تهدید از ســوی دیگر نیروهای مسلح شبه 

نظامی است.
در همیــن حال بشــار الجعفری معــاون وزیر امور 
خارجه ســوریه اخیرا عنوان داشــت  که ســازمان 
اطالعــات آمریکا ممکن اســت زندانیان ســازمان 
تروریســتی »داعش« را در صورت نیــاز به خاک 
اوکراین منتقــل کند، و توضیــح داد: ما به عنوان 
یک کشور شواهدی داریم که نشان می دهد ارتش 
آمریکا در حال انتقال شبه نظامیان به ویژه اعضای 
ســازمان تروریســتی »داعش« و تروریســت های 
»جبهــه النصره« از منطقه ای بــه منطقه دیگر در 
خاک ســوریه است.وی با اشــاره به اینکه استفاده 
از مــزدوران یک رویــه جا افتاده در آمریکاســت، 
یادآور شــد: آنها تروریست ها را از اردوگاه الهول به 
 منطقه التنف و از اینجا به افغانستان و بورکینافاسو 

منتقل می کردند. 
در این شرایط آنچه در بحران اوکراین مشهود است 
آنکــه غرب به دنبال طوالنی ســازی جنگ اســت 
چنانکه مکرون رئیس جمهور فرانســه رسما عنوان 
می کند که جنــگ اوکراین کوتاه مــدت نخواهد 
بــود. در همین چارچوب نیز لیز تراس وزیر خارجه 
انگلیس مدعی است که احتماال این جنگ سالها به 
طول خواهد کشید. با توجه به این مولفه ها می توان 
گفــت که اوکرایــن امروز صحنه جدید تروریســم 
پروری آمریکایی است که با پیوند میان تروریسم و 
نئونازی های اوکراینی برآنند تا به زعم خود بحرانی 
پایدار را بر اساس منافع خویش در منطقه مدیریت 
نمایند هر چند که پیشــروی ســریع ارتش روسیه 
مولفه ای اســت که می تواند این معادله را با چالش 

مواجه سازد. 

یادداشت

قاسم غفوری

اعتصاب کارکنان مترو لندن را فلج کرد 

جانسون جنگ  افروز در بحران
جانسون نخســت وزیر جنگ افروز انگلیسی ها در حالی همچنان بر آتش بحران 
اوکراین می دمد که اعتصاب کارکنان متروی لندن در اعتراض به شرایط کاری و 
دســتمزد و میزان حقوق بازنشستگی و نیز حذف ۶۰۰ موقعیت شغلی در شبکه 
متروی لندن صف های بســیار طوالنی در برخی ایستگاه های اتوبوس در پایتخت 

انگلیس را پدید آورد.
حدود 1۰ هزار نفر از کارکنان متروی لندن می گویند پس از آن دست به اعتصاب 
زدند که مقامات به خواســته های آنان هیچ توجهی نکردند.دولت از شــرکت ها و 
سازمان ها خواســت به علت اعتصاب گسترده که همه خطوط متروی لندن را در 
بر گرفت از کارکنانی که می توانند از خانه کار کنند بخواهند مبادرت به سفر های 
درون شهری نکنند تا بار مشکالت کاهش یابد.با وجود این در برخی مسیر های پر 
تردد به علت کمبود اتوبوس مسافران ساعت ها دیرتر از زمان معمول بر سر کار های 
خود حاضر شدند.همچنین اعتصاب کارکنان متروی لندن موجب استفاده بیشتر 
از وسایل حمل و نقل شخصی شد که ازدحام خودرو ها را در بسیاری از خیابان ها 
و بزرگراه ها در پی داشــت. با اعتصاب کارکنان مترو و کمبود وسایل حمل و نقل 
عمومی تاکســی ها نیز کمیاب شــدند و کرایه خود را نیز افزایش دادند و همین 
موجب شــد برخی از افراد از رفتن به ســرکار و انجام کاری برای ان خارج شــده 
بودند منصرف شوند و به خانه برگردند.کارکنان متروی لندن تاکید کردند چنانچه 
به خواســته هایشان توجه نشود پنج شنبه نیز دست به اعتصاب خواهند زد.پیش 
بینی شــده است جمعه هم در صورت اعتصاب امروز هرج و مرج و درهم ریختگی 
در جابجایی مســافران ادامه یابد. در این میان سران انگلیس به جنگ افروزی در 
اوکراین ادامه می دهند خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از سفیر روسیه در انگلیس ، 
از احتمال قطع مسکو-لندن خبر داد. اسپوتنیک  افزود: آندری کلین سفیر روسیه 
در انگلیس احتمال قطع روابط  مســکو با انگلیس را در خصوص تصمیم  لندن بر 
اعمال تحریم ها علیه روســیه بر سر عملیاتی که در اوکراین به منظور حفاظت از 

جمهوری های خلق دونتسک و لوهانسک درجریان است را منتفی ندانست.

جنگنده های ائتالف سعودی جنایتی دیگر را رقم زدند

جهان خاموش از کشتار مردم یمن 
در حالی محافل رســانه ای و سیاسی غربی با ادعای بشر دوستی تمام توان خود 
را بــر آنچه حمایت از اوکراین مــی نامند ، قرار دارده اند کــه همزمان رویکرد 
نژادپرستانه و تبعیض آمیز آنها در قالب سکوت در برابر جنایات سعودی در یمن 
همچنان ادامه دارد چنانکه منابع خبری از بمباران مناطق مختلف یمن از سوی 

جنگنده های ائتالف سعودی طی دیروز خبر دادند.
جنگنده بمب افکن های ائتالف ســعودی 29 بار شهرستان های حرض و عبس 
واقع در استان حجه را بمباران کردند.بر اساس این گزارش، جنگنده های ائتالف 
ســعودی همچنین اســتان های صعده، الجوف، البیضاء و مأرب را نیز هدف قرار 
دادند.منابــع نظامی یمن نیز گزارش دادند، نیروهای ائتالف ســعودی طی 24 
ســاعت 12۰ بار آتش بس ادعایی در اســتان الحدیده را نقــض کردند. این در 
حالی است که غرب به سکوت 7 ســاله در برابر جنایات سعودی ادامه می دهد. 
در هیمن چارچوب وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن گفت، شرم آور و مضحک 
اســت که یکی از متجاوزان به یمن عامل صدور قطعنامه تحریم های جدید علیه 
یمن باشد.دوشنبه هفته جاری )نهم اسفند( شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 
پیشنهادی امارات به منظور گسترش ممنوعیت های تسلیحاتی اعمال شده علیه 
تعدادی از ســران جنبش انصاراهلل یمن را تصویب کرد.در همین ارتباط »هشام 
شــرف عبداهلل« وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن به خبرگزاری »سبأ« گفت، 
این شــرم آور و مضحک است که یکی از متجاوزان به یمن عامل صدور قطعنامه 
تحریم هــای جدید علیه یمن باشــد. قطعنامه های اخیر شــورای امنیت درباره 
وضعیت یمن، در تناقض آشــکار با منشور سازمان ملل است که بر حق طبیعی 
ملت ها در دفاع از خــود تأکید می کند.وی افزود، اقدامات دفاعی صنعاء و هدف 
قرار دادن تأسیســات نظامی و حیاتی ائتالف سعودی-اماراتی، پاسخ طبیعی به 
جنایات جنگی و نسل کشی این ائتالف از 2۶ مارس 2۰15 تا کنون است. در این 
میان نماینده ویژه سازمان ملل و نماینده ویژه آمریکا در امور یمن گفت وگوهای 

جداگانه ای با رئیس  دولت مستعفی یمن در عربستان سعودی انجام دادند.

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره
در شرکت شید انرژی هوشمند خراسان  )سهامی خاص(

شماره  به  شده  ثبت  خاص  سهامی  خراسان   هوشمند  انرژی  شید  شرکت  سهامداران  دعوت  آگهی 
50855 جهت تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، هیئت مدیره

فوق  بطور  عادی  در جلسه مجمع عمومی  تا  کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود  از  بدینوسیله 
10:00 مورخ  1400/12/24 و جلسه هیئت مدیره که در ساعت  08:00 مورخ  العاده که در ساعت 
مشهد  آدرس  در   1400/12/26 مورخ   12:00 در ساعت  که  مدیره  هیئت  و جلسه   1400/12/24
واحد 103 کدپستی  9196758473  نوید،  تجاری  بهارستان، مجتمع  میدان  میدان سپاد،   مقدس،  

تشکیل می گردد حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه:  1- انتخاب مدیران  2- انتخاب بازرسین  3- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار  4- تعیین 

سمت مدیران 5- تعیین دارندگان حق امضا 6- تغییر نشانی در یک واحد ثبتی

اعضا هیات مدیره شرکت 
8 8 0 0 6 6 7 7

 تلفنی آگهی می پذیرد
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مواضع تیم ایران  در وین در کنار  تبیین دیپلماســی 
عمل گرا و نتیجه محور ایران در مونیخ توسط وزیر امور 
خارجه و رایزنی های تلفنی رئیس جمهوری اسالمی با 
مقامات کشــورهای حاضر در مذاکرات بیانگر آن است 
که طرف غربی نمی توانــد از خطوط قرمز ایران مبنی 
بر لغو تحریم ها، راســتی  آزمایی و ضمانت دادن شانه 

خالی کند. 
نشســت امنیتــی مونیخ با حضــور دهها کشــور در 
حالی برگزار شــد کــه یکی از مهمتریــن مباحث آن 
را رایزنی هــای وزیــر امــور خارجه ایران بــا مقامات 
سایر کشــورها از جمله اعضای اروپایی مذاکرات وین 
تشــکیل می داد. آنچه غرب در فضای رســانه ای آن را 
دنبال می کرد القا کوتاه آمدن تهران از خواســته هایش 
بوده حال آنکه مواضــع مقامات ایران از رئیس جمهور 
گرفتــه تا وزیر امور خارجه و تیم هســته ای این توهم 
و زیــاده خواهی غربی را با ناکامی همراه ســاخت. در 
همین چارچوب وزیر خارجه ایران با مســئول دانستن 
آمریکا و متحدان غربی آن در هرگونه شکست احتمالی 
مذاکرات وین، امــا تاکید کرد تیم ایرانی با خوش بینی 

و جدیت برای رسیدن به توافق خوب تالش می کند.
»حســین امیرعبداللهیان« در مصاحبه با »کریستین 
امانپور« مجری شــبکه »سی اِن اِن« گفت: »آن بخشی 
که بــه جمهوری اســالمی ایــران برمی گــردد، چرا 
خوش بین هستیم؟ چون دولت آقای دکتر رئیسی اراده 
جــدی دارد برای اینکه به توافق خوب در وین دســت 
پیدا کنیم«.وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران با بیان 

اینکه ما برای رســیدن به یک توافق خوب، تالش های 
زیادی را در ادوار گذشــته کرده ایم، افــزود: »در این 
لحظات حساس و شرایط حساس مذاکرات ما در وین، 
اگر آمریــکا و طرف غربی ]واقع گرایانه[ برخورد نکنند، 
حتما مسئول شکست احتمالی مذاکرات خواهند بود«.

در همین حال حســین امیرعبداللهیــان در کنفرانس 
امنیتی مونیخ در پاســخ به ســؤال خانم الرا خلف در 
مورد گفت وگو با آمریکا اظهار داشت: آمریکایی ها ظرف 
هفته های اخیر به طور متناوب و از طریق واســطه های 
مختلف از ما خواســته اند که با ما مذاکرات مســتقیم 
داشته باشند. ما در پاسخ به واسطه ها اعالم کردیم که 
چشــم انداز چنین گفت و گویی برای ما چندان روشــن 
نیست و اگر قرار نیست دســتاوردی داشته باشیم چه 
نیازی به مذاکره مستقیم است.وی افزود: ولی اگر طرف 
آمریکایی یک ابتکار عمده از جمله برداشــتن برخی از 
تحریم هــا را انجام دهد، آنگاه می تــوان گفت که نیت 
آمریکایی هــا واقعی اســت.امیرعبداللهیان گفت: مایلم 
تأکید کنم که آنها تنها در قالب کلمات از حســن نیت 
حرف می زنند و این برای گفت وگوهای مستقیم کافی 
نیســت. آنها باید حسن نیت خود را به صورت عملی و 
در عرصه میدانی نشــان دهند.وی افزود: آنها می توانند 
برخی تحریم ها را بردارند یا برخی دارایی های مســدود 
شــده ما نزد بانک های خارجــی را آزاد کنند، این در 
حالی اســت که همزمان بــا گفت وگوهای جدید حتی 
برخــی تحریم های جدید نیز علیه اشــخاص حقوقی و 
حقیقی ایران از ســوی دولت آقای بایدن اعمال شــده 

اســت و این معنایش این اســت که دولت آقای بایدن 
همان مســیر ترامپ را دنبال می کند، لذا افکار عمومی 
می گوید که آنها در عمل یکی هستند.وزیر امور خارجه 
دیروز شــنبه نیز در کنفرانس امنیتــی مونیخ با بیان 
این که همکاران مــن در وین با بازی های دوگانه طرف 
غربی بر ســر »متن« و »زمان« روبرو هســتند، گفت: 
آمادگی رســیدن به یک توافق خوب را در کوتاه ترین 
زمان ممکن داریم، به شــرطی که طــرف دیگر آماده 
اتخاذ تصمیمات سیاسی مورد نیاز باشد. همچنین وزیر 
امــور خارجه در دیدار جوزپ بــورل در مونیخ تصریح 
کــرد: اگر ابتکارات ایــران نبود، تا این حــد به توافق 
نزدیک نبودیم، ولی طــرف مقابل باید بداند جمهوری 
اســالمی خطوط قرمز خود را نادیــده نخواهد گرفت. 
همچنین وزیر امور خارجه در دیدار همتای اسپانیایی 
گفت: گفت وگوها در وین به نقطه ای رسیده که نیازمند 
اتخاذ تصمیمات سیاســی طرف غربی برای رسیدن به 
توافق است و سه کشــور اروپایی تالش کنند حقوق و 
منافع مشــروع ایران رعایت شــود. از سوی دیگر وزیر 
خارجه نروژ در دیدار با امیرعبداللهیان نســبت به آغاز 
فصل جدیدی از روابط اقتصادی با ایران در پی حصول 
توافق در وین ابراز امیدواری کرد و گفت که این کشور 
برای گســترش همه جانبه و بــدون محدودیت روابط 
با ایران آمادگی کرد. ســفیر آمریــکا در کویت با بیان 
حســاس بودن مذاکرات جاری در وین اظهار داشــت، 
واشــنگتن در حال مشورت با شرکا و متحدان خود در 

منطقه و همچنین با اتحادیه اروپاست.

گــزارش
غرب نمی تواند از لغو تحریم ها، راستی  آزمایی و ضمانت دادن شانه خالی کند

برجامی ها ملزم به اجرای خطوط قرمز ایران
 شهید سلیمانی 

پیروز میدان جهاد اکبر و اصغر 
المللی »مکتب شــهید  ســومین کنفرانس بیــن 
ســلیمانی و تمــدن نویــن اســالمی بــا حضور 
اندیشــمندان و اصحاب رسانه از کشورهای مختلف 
در حالی برگزار شــد که همگان بر نقش و جایگاه 
سردار در تحقق صلح و عدالت جهانی تاکید و وی را 
فاتح هر دو میدان جهاد اکبر و اصغر معرفی کردند. 
دکتر »داود عامــری«، دبیــر کل »مجمع جهانی 
صلح اسالمی«، در مراسم افتتاح  سومین کنفرانس 
بین المللی »مکتب شــهید سلیمانی و تمدن نوین 
اســالمی« که 30 بهمن ماه در تهــران آغاز به کار 
کــرد، گفت:»شــهید ســلیمانی دارای خصایص و  
ویژگی های بسیار ممتازی بود و رهبر معظم انقالب 
اســالمی ایران، از شهید ســلیمانی به عنوان یک 
مکتب یاد کرد. شهید سلیمانی با خصوصیات ممتاز 
و خدمات ویژه ای که در حمایت از امت اســالمی 
انجام داد، شهید سلیمانی قهرمان صلح و عدالت در 

منطقه و قهرمان مبارزه با تروریسم بود.«
حجت االسالم دکتر »نبیل حلباوی«، امام جماعت 
بــارگاه مقدس حضــرت رقیه ســالم اهلل علیها در 
دمشق، پایتخت ســوریه نیز گفت:»شهید بزرگ و 
فرمانده ما حاج قاسم سلیمانی در مقایسه با رهبران 
نظامــی جهان الگویی بی همتــا و ممتاز بود که نه 
فقــط یک فرمانــده نظامی توانا و برجســته، بلکه 
رهبری رسالت مدار، مذهبی و عرفانی بود.«»شهید 
سلیمانی شهیدی جاوید است که حماسه و  دیدگاه 
وســیع معنوی وی  الهام بخش همــه قهرمانان و 
مبارزان در ســپاه قدس و رهبران مجاهد مقاومت 

در سوریه و لبنان و یمن و عراق است.«
همچنین حجت االسالم و المسلمین، دکتر مهدی 
ایمانی پور، رییس ســازمان فرهنــگ و ارتباطات 
اسالمی با اشاره به ویژگی های متعدد مکتب سردار 
شهید سلیمانی، مبارزات وی در غرب آسیا  و حمایت 
او از اقوام و پیروان مذاهب مختلف را تالشــی برای 
تحقق صلح پایدار عادالنه دانست. همچنین حضرت 
آیت اهلل نوری حاتم ساعدی از اساتید سطوح عالی 
حوزه علمیه نجف اشرف گفت:»شهید سلیمانی در 
حالی که یک فرمانده نظامی شــجاع و  طراح خبره 
حمالت تهاجمی علیه دشــمن بــود، قلبی رئوف و 
رحیم داشت و الگو و محبوب قلوب همرزمانش بود. 
عــالوه بر اینها، سیاســتمداری ماهر بود که احزاب 
مرتبط به خود را صالحانه رهنمود می داد و در حل 
تنش های سیاســی کمک می کرد. او ویژگی های 
بدیعی داشت که ظاهرا با یکدیگر ناهمگون بودند.«
از ســوی دیگــر دکتــر »ادریس الهانی«،  اســتاد 
دانشــگاه اهل تونس با تاکید بــر اینکه بهترین راه 
شــناخت پدیده ها، بررســی ویژگی هــای اضداد 
آنهاســت، گفت: » می توان با  شناخت ویژگی های 
امپریالیســم آمریکا و صهیونیسم اشغالگر و عوامل 
آنها به عنوان دشــمنان شــهید سلیمانی، به خوبی 
دریافت که وی مردی مجاهد و  مخلص برای وطن 
خود بود که طرح سلطه گرایانه آمریکا را در منطقه 
را که بر سیاســت های راهبردی ایران تاثیر منفی 

می گذارد، هدف قرار می داد.«
از سوی دیگر دکتر »ابولخیر«، نویسنده و از فعاالن 
رســانه ای کشور مصر گفت:»شــهید سلیمانی در 
تربیت نیروی مقاومت جهانی علیه صهیونیســم و 
اســتکبار جهانی نقشی همه جانبه و یگانه ایفا کرد. 
او جوانان همه مذاهب در لبنان، فلسطین و  عراق را  
با تربیت اخالقی، دینی، ایمانی، اجتماعی و  رفتاری 
در خــط مقاومت ذوب کرد. او مکتبی را تاســیس 
کرد که تحت تاثیر ارزشــهای غربی قرار نمی گیرد، 
به جغرافیا محدود نیســت. تحت تاثیر ارزشــهای 
صهیونیستی و حروف التین نیست بلکه تحت تاثیر 
ارزشهای اسالم نابی است که همه ملت های اسالمی 

تحت آن متحد می شوند.«
این اندیشــمند مصری درباره نقش سردار سلیمانی 
در شکســت ترویست های تکفیری داعش در عراق 
و ســوریه افزود: »تالش های شــهید ســلیمانی و 
همراهان او باعث شــد که جبهــه داخلی مقاومت 
عراق و ســوریه در برابــر اشــغالگران آمریکایی و 
صهیونیســتی با هم متحد شــوند و بــزرگ ترین 
پیــروزی هــا در مقابل »داعش« بــه مثابه یکی از 
خشن ترین ارتش های تروریســتی که با تمام قوا 
از سوی دشمنان حمایت می شد، شکست بخورد.«
دکتر ابوالخیر در ادامه تاکید کرد:»ســخن گفتن از  
شهید قاسم سلیمانی، یعنی سخن گفتن از معنای 
شهادت در اندیشه اسالم ناب محمدی و نماد آن در 
نهضت امام حســین علیه السالم که »مرگ با عزت 
بهتر از حیات در ذلت اســت«. ما نیز باید در مسیر 

شهید سردار سلیمانی حرکت کنیم.«

دریچـــه

نقل و انتقال لنج باری به شماره 
ثبت 11756- بندرعباس

بنادر و دریانوردی شهید رجایی

نوبت اول

مورخ   41460 شماره  سند  رونوشت  استناد  به 
 140011455765000141 سند  شناسه  با   1400/10/04
دفتر اسناد رسمی 45 قشم خانم فاطمه تلنده  فرزند 
به  باری  لنج  مالکیت  در  خود  سهام  دانگ   3 احمد 
شماره ثبت 11756- بندرعباس را به آقای راشد تنیده 

فرزند احمد انتقال قطعی داده است.
ایران آگهی  قانون دریایی  ماده 25  استناد  به  مراتب 

می گردد.

شناسه آگهی 1280711

آگهي مزايده عمومي شماره :  1000001190000010
به شماره مرجع : 130/1400

شركت توزیع نیروی برق استان اصفهان
امور تداركات و انبار ها 

موضوع مزايده : فروش سیم مسی اسقاط)70 تن(
شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد کاالی خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را  با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )www.setadiran.ir( با شماره مزایده مرجع 130/1400  و)شماره سیستمی 1000001190000010( به صورت الکترونیکی به فروش برساند. 
زمان انتشار در سایت : یکشنبه مورخ 1400/12/01 ساعت 12.00 صبح

مهلت دریافت اسناد مزایده : شنبه مورخ 1400/12/07 ساعت 12:00
 تاریخ بازدید : شنبه مورخ 1400/12/07 از ساعت 8 صبح الی 13 بعدظهر تا سه شنبه مورخ 1400/12/16  

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : شنبه مورخ 1400/12/21 ساعت 08:00 صبح 
زمان بازگشایی: شنبه مورخ 1400/12/21 ساعت 08:30 صبح 

 زمان اعالم به برنده:  یکشنبه مورخ 1400/12/22
ضمنا رعايت موارد ذيل الزامی می باشد: 

1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ، پرداخت تضمین  شرکت 
در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعالم به برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد. 

2- پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید. 
3-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند : 

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه ) www.setadiran.ir ( بخش« ثبت نام/پروفایل مزایده گر« موجود است.

  محل برگزاري مزایده : سالن جلسات شرکت توزیع برق استان اصفهان
ضمانتنامه شرکت در مزایده : سپرده الزم براي شرکت در مزایده به مبلغ 10 % مبلغ پیشنهادي بصورت ضمانتنامه بانکي معتبر  براي مدت سه ماه و قابل تمدید به 

درخواست شرکت توزیع برق استان اصفهان و یا فیش واریزي  به مبلغ مورد نظر به حساب سپهر صادرات به شماره 0105042522005
-تحویل ارسال سپرده شرکت در مناقصه بصورت فیزیکی و در پاکت الک و مهر شده قبل از ساعت برگزاری مناقصه به دبیرخانه شرکت توزیع برق استان اصفهان به 

آدرس اصفهان خ شریعتی عالوه بر بارگذاری بر روی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( الزامی است .
- شرکت توزیع برق استان اصفهان در رد یا قبول یك یا کلیه پیشنهادات مختار است.

- هزینه درج آگهي مزایده در صفحات  داخلي روزنامه هاي   اصفهان امروز - سیاست روز  بعهده برندگان مزایده میباشد.
- داوطلبان مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-36273011 داخلي  4274 واحد مناقصات و  قراردادها تماس حاصل نمایند.

 

شركت توزيع برق استان اصفهان

غالمرضا صنعتگر از جمله خوانندگانی است که همواره در مصاحبه ها و برخی از 
تولیدات موسیقایی خود دلبستگی ها و عالقه مندی هایش به امام رضا)ع( را ابراز 

و قطعاتی را هم با همین مضمون اجرا کرده است.
اتفاقات و حاشــیه های مربــوط به نمایش فیلم »عنکبــوت مقدس« که موجب 
خدشــه دارشــدن باورها و اعتقادات مــردم ایران در رابطه بــه عالقه مندی و 
ارادتشــان به محضر مبارک امام هشتم شــیعیان حضرت امام رضا )ع( شده بار 
دیگر توجه مخاطبان و شــنوندگان آثار موســیقایی را به هنرمندانی که در این 

حوزه فعالیت هایی را انجام داده اند جلب کرده است.
یکــی از مهم ترین و شــاخص ترین هنرمندانی که طی ســالهای اخیر در حوزه 
تولید آثار ملی - مذهبی تالش های زیادی انجام داده غالمرضا صنعتگراســت که 
همواره تالش کرده با اســتفاده از صدای گرم و دلنشــین خود تولیداتی را پیش 
روی مخاطبــان قرار دهد که در عین به روز بودن دربرگیرنده مولفه هایی بود که 
عمده آنها مبتنی بر اراداتی خالصانه به محضر امامان معصوم )ع( تولید شــده اند. 
چارچوبــی که قطعاً توجه و ارادت به محضر امام رضا )ع( در آن جایگاه ویژه ای 
دارد. وی که طی ماه های گذشــته آلبوم »خاطره باز« را توســط مرکز موسیقی 
حوزه هنری در دســترس مخاطبان قرار داده بود از هنرمندان خوشــنام خطه 
جنوب کشور اســت که با صدای متفاوت برخاســته از موسیقی جنوب کشورو 
انتخاب ترانه های حماســی ملی توانســته طیف وسیعی از مخاطبان را به سمت 
خــود جلب کند. از جمله هنرمندانی بوده که بدون در نظر گرفتن هیچ مالحظه 
رسانه ای و تبلیغاتی خود را به عنوان یکی از طالیه داران موسیقی معنوی ای نی 

با استفاده از نشانه های موسیقی پاپ معرفی کرده است.
این هنرمند که به دلیل اجرای دو قطعه »قاسم هنوز زنده است« و »آهای ایران« 

به عنوان نامزد کســب عنوان چهره هنر انقالب در سال ۹۸ منتخب شده است، 
چندی پیش بود که در یک مصاحبه رســانه ای با اشاره به مهم ترین شاخصه های 
هنر متعهد به حقیقت بیان کرد: به طور کلی هنر از درون انســان و با توجه به 
اندیشــه و خیال هنرمند نشأت می گیرد و راز درونی صاحب اثر را فاش می کند. 
هنر اگر متعهد به حقیقت باشد قطعاً در رگ و ریشه اثر به دنبال حق و صداقت 
است و به نحوی با خصایص فطری انسان در یک راستاست، هنری که به حقیقت 

تعهد دارد، باید یک قدم هم شده مخاطب را به خدا نزدیک کند.
وی در پاسخ به اینکه هنر چقدر می تواند سفارش پذیر باشد، گفت: هنر نمی تواند 
سفارش پذیر باشد بهتر است از واژه پیشنهاد کاری استفاده شود چراکه دو حالت 
دارد یا هنرمند آن سفارش را قبول می کند یا رد می کند. بنابراین اینکه اثرهنری 
تولید می شود به خود صاحب اثر بستگی دارد. من از زمانی که به شکل حرفه ای 
مشــغول کار شدم خیلی از پیشنهادات را رد کردم زیرا مطابق روحیه و درونیات 
من نبوده اســت. هر هنرمندی برای کارهای خود چارچوبی دارد و در قالب آن 
پیش می رود، ممکن اســت افرادی هم باشند بنا به هر دلیلی به خارج از حدود 
خود وارد شــوند که موفق نخواهند شــد زیرا زمانی کار تأثیرگذار می شــود که 

برگرفته از اعماق وجود شما و به عبارتی خالص و ناب باشد.
یکــی از مهم ترین رویکردهای غالمرضا صنعتگر در ایــن حوزه توجه ویژه او به 

تولیــد آثاری در حوزه عــرض ارادت به حضرت امام رضا )ع( اســت که وی در 
مقاطــع مختلف زمانی تالش کرده تا این رویکرد محتوایی را در آثارش به منصه 
ظهور برساند. شرایطی که طی سال های اخیر منجر به تولید قطعه »آهو« شد و 
وی در سالروز شهادت حضرت امام رضا )ع( این اثر را با دلنوشته ای پیش روی 
مخاطبان قرار داد، دل نوشــته ای که در آن نوشته شده بود: »هرچند حال و روز 
زمین و زمان بد اســت اما یک تکه از بهشت در آغوش مشهد است. حتی اگر به 

آخر خط رسیده ای، آنجا برای عشق شروعی مجدد است.«
صنعتگر چندی بعد بود که به واســطه همکاری هایش با مرکز موســیقی حوزه 
هنری که منجر به تولیدات ارزشــمندی هم شد، قطعه »مسافر رضا« را با شعر 
میالد عرفان پور منتشر کرد و بار دیگر ارادت خود را به عنوان یک هنرمند فعال 
حوزه موســیقی به مخاطبان نشان داد. شرایطی که همراهان و دوستان نزدیک 
به او می دانند که دربرگیرنده سفارش پذیری و موارد مرتبط با آن نبوده و وی از 

آنچه به آن دلبستگی داشته، اثری را خوانده است.
ایــن خواننده در ادامه کارهایی که برای امــام رضا )ع( خوانده، مدتی پیش بود 
که در ویژه برنامه »با تو حالم خوبه« نیز به عنوان خواننده تیتراژ حضور داشت.

ایــن برنامه به صورت ویــژه در دهه والیت جهت جلوگیری از شــیوع ویروس 
کرونا و اینکه بســیاری از مردم نمی توانستند به مشهد مقدس سفر کنند، پخش 
می شــد. شــرایطی که موجب می شــد تا مخاطبان بتوانند از طریق امواج این 

ایستگاه رادیویی، امام رضا )ع( را زیارت کنند.
در این اثر موســیقایی که در برنامه رادیویی »با تو حالم خوبه« از آنتن شــبکه 
رادیویی جوان پخش شــد، قاســم صرافان به عنوان شاعر و غالمرضا صنعتگر به 

عنوان آهنگساز و خواننده حضور داشت.

ارادتی که با موسیقی ابراز می شود

 دلبستگی مدام یک خواننده پاپ 
به حضرت رضا »ع«


