
 معاون سیما از ساخت سریال 
سردار سلیمانی خبر داد

محســن برمهانی در جریان سفر به استان کرمان 
اعالم کرد که ســاخت چند ســریال بــا محوریت 
سردار شهید قاسم سلیمانی درنظر گرفته شده که 

ساخِت یکی از آنها به زودی آغاز خواهد شد.
معاون سیما و اعضای شورای مدیران تلویزیون در 
نخســتین سفر استانی در دوره جدید این معاونت، 
در گلزار شهدای کرمان حاضر شدند. معاون سیما 
همراه با مدیران تلویزیون ضمن زیارت مزار سردار 
دل ها حاج قاســم سلیمانی بر سر قبور مطهر دیگر 
همرزمان شهید سردار دل ها حاضر و ضمن قرائت 

فاتحه، از مقام شامخ شهداء طلب شفاعت کردند.
برمهانی پــس از بازدید از اســتودیوی تلویزیونی 
گلزار شهدای کرمان گفت: انتخاب کرمان به عنوان 
نخستین مقصد سفر استانی شورای سیما در دوره 
جدید، به این دلیل است که همراه همکارانم، ضمن 
عرض ارادت به روح بلند حاج قاسم سلیمانی، اعالم 
کنیم سرباز و پیرو خط مشی آن شهید واال مقام در 
حوزه مقاومت و رســانه ایم و تمام تالش خود را به 
کار خواهیم بست تا اندیشه، سیره و فرهنگ مکتب 
حاج قاسم را در تولیدات رسانه مدنظر قرار دهیم.

برمهانی تصریح کرد: بعد از شــهادت حاج قاســم 
برنامه هایی با ســاختارهای مختلــف و همچنین 
آثار مســتند زیادی در شــبکه های ملی و استانی 
رســانه ملی تولید شده است و ســاخت مجموعه 
های نمایشــی با محوریت حاج قاسم به زودی به 
مجموعه آثار رسانه ملی افزوده خواهد شد که یکی 
از این آثار هم اکنــون در مرحله تصویب و نگارش 

است و به زودی کار ساخت آن آغاز خواهد شد.
معاون ســیما، مدیــران شــبکه ها و دیگر اعضای 
شورای سیما سپس در نشســت مشترک شورای 

معاونین صداوسیمای مرکز کرمان حضور یافتند.
محســن برمهانی در این نشســت مشترک گفت: 
برگــزاری جلســات مشــترک بــا همــکاران در 
صداوســیمای مراکز به منظور بررسی و شناسایی 
ظرفیت های مشــترک برای تولید برنامه هایی از 
قاب شــبکه های ملی در تعامل بــا معاونت امور 

استان های رسانه ملی در دستور کار است.
معاون سیما با اشاره برنامه این معاونت برای حضور 
در دیگر اســتان ها تأکید کرد: مــا باید بذر امید و 
شادابی را در دل جامعه بنشانیم و استان ها، با دارا 
بودن ظرفیت هایی خدادادی و منحصر به فردشان 
با خنثی ســازی هجمه هــای رســانه ای معاندین 

می توانند نمود این امیدواری باشند.

دریچـــه گزارش
مدیــرکل موزه ها و اموال منقول تاریخــی با تایید این که 
»حراج ملــی« بدون مجــوز از وزارت میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی برگزار شده است، از پیگیری و 
مکاتبه با گمرک و مبادی خروجی کشــور برای جلوگیری 
از خروج آثار تاریخی عرضه  شــده در این حراجی، از ایران 

خبر داد.
هفتمین دوره حراج ملی  هفته گذشــته بــا عرضه ۴۰ اثر 
هنری با عنوان کالسیک ایرانی و اسالمی برگزار شد و ۴۲ 
میلیــارد و ۴۲۴ میلیون تومان فروش کرد. پس از انتشــار 
عکس هــا و اخبــار آن، مدیــرکل اداره کل موزه ها و اموال 
منقول تاریخی در فضای مجازی واکنش نشان داد و اعالم 
کرد که »هیچ گونه مجوزی از سوی اداره کل موزه ها و اموال 
منقول تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی برای حراج ملی صادر نشده است.  با توجه به قدمت 
و نفاست این آثار، خروج آن ها از کشور ممنوع بوده و برابر با 

ماده ۵۶۱ مجازات اسالمی جرم محسوب می شود.«
متولیان حراجی اما گفتند که از وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی و اتحادیه صنایع دســتی و اشیای قدیمی مجوز 
گرفته اند. معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هم 
با این پاسخ که »حراج ملی مجوز این وزارتخانه را گرفته، 
امــا برای ارائه آثاری که متعلق به میراث فرهنگی اســت، 
آن ها ]وزارت میراث فرهنگی[ باید پاســخگو باشــند«، از 

وزارتخانه متبوع خود به این شکل سلب مسؤولیت کرد.
اینک، مرتضی ادیب زاده ـ مدیرکل موزه ها و اموال منقول 
تاریخی ـ که ماجرای حراج ملی و آثار عرضه شــده در آن 
را بررسی کرده اســت، درباره نتایج این پیگیری به ایسنا 
گفت: ما با مسؤوالن حراج ملی مکاتبه و درخواست مدارک 
کردیم تا بررســی شود آیا برخالف ضوابط و مقررات اقدام 
شده و چنانچه از جایی مجوز گرفته اند برای وزارت میراث 

فرهنگی و گردشــگری ارســال کنند. همزمــان با وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی مکاتبه ای داشــتیم و با اتحادیه 
صنایع دســتی و اشــیای قدیمی هم جلســه ای داشتیم. 
تایید شــد که مجوزی برای حراج آثار تاریخی صادر نشده 
اســت و مقرر شــد از این پس، هیچ مجوزی بدون اطالع 
وزارت میراث فرهنگی و گردشــگری برای برگزاری چنین 

حراجی هایی صادر نشود.
او ادامه داد: در این مرحله اقدام مهمی که می توانســتیم 
انجام دهیــم، جلوگیری از خروج این آثار از کشــور بود، 
به ویژه آن که در کاتالوگ حراجی ذکر شــده است آثار در 

زمان مشخص در خارج از کشور تحویل داده می شود.
ادیــب زاده افزود: با گمرک و مبادی خروجی مکاتبه شــد 
تا از خروج اشــیاء تاریخی به ویــژه آثاری که از طریق این 
حراجی فروخته شــده اند، جلوگیری شود. ما به طور کلی 
بــا گمرک در این زمینه همــکاری داریم. برای جلوگیری 
از تکــرار این اتفاق و همچنین خروج این آثار از کشــور با 

استان ها نیز در این باره مکاتبه شده است.
مدیــرکل موزه ها و امــوال منقول تاریخی ســپس تاکید 
کــرد: تمام حراجی های کــه خارج از مقــررات و ضوابط 
دســتورالعمل اجرایی »تجارت اموال فرهنگی - تاریخی و 
هنری منقوِل مجاز« مصوب هیأت وزیران به ســال ۱۳۹۸ 

هستند، باید متوقف شوند و هیچ ارگان و دستگاهی اجازه 
صدور مجوز برای آن ها را ندارد.

ادیب زاده درباره این که حراج ملی هفتمین دوره را برگزار 
کرده اســت،  چرا پیش از این به وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی اطالع داده نشده و یا موضوع پیگیری نشده است، 
اظهار کرد:  براســاس آن دستورالعمل که در هیأت وزیران 
مصوب شده و در دســترس تمام وزارتخانه ها و دستگاه ها 
قرار دارد، "امــوال غیرمجاز" به هیج وجه نمی توانند حراج 
شــوند و ضوابط خرید و فروش و حراج اموال منقول مجاز 
نیز مشــخص اســت. آن ها مکلف بودند پیــش از حراج، 
فهرســت تمام آثار را بــه اداره کل موزه ها و اموال منقول 
تاریخی اعالم کنند تا آثار بررســی و با آثار موزه ها و ثبت 
ملی شــده، تطبیق داده شود. همچنین اصالت سنجی آثار 
باید توسط کارشناســان میراث فرهنگی انجام شود تا آثار 
ســرقتی و یا جعلی نباشد. پس از تأیید و تشخیص وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی مجوز الزم 
بــرای حراج "آثار مجاز" طبق همان دســتورالعمل صادر 

خواهد شد.
او در پاســخ به این که آیا برگزاری حــراج آثار تاریخی به 
طور کلی قانونی و مجاز اســت، گفت: طبق دســتورالعمل 
اجرایی تجارت اموال فرهنگــی - تاریخی و هنری منقوِل 

مجاز، خرید و فروش آثار ملی که مالکیت خصوصی دارند، 
درصــورت احراز و رعایت ضوابط، و فقط در داخل کشــور 
منعی ندارد، اما خروج این آثار از کشــور ممنوع اســت و 

جرم دارد.
مدیــرکل موزه ها و امــوال منقول تاریخــی درباره عنوان 
"آثار مجاز" در این دستورالعمل که امکان خرید و فروش 
آن ها طبــق ضابطه وجود دارد، ایــن توضیح را داد: طبق 
دســتورالعمل اجرایی »تجارت امــوال فرهنگی - تاریخی 
و هنری منقــوِل مجاز«، آثار حاصــل از کاوش غیرمجاز، 
تقلبی و جعلی اعم از تلفیقــی یا غیرتلفیقی، تمام عناصر 
تزئینی وابســته به بناهــای تاریخی و عناصــر حاصل از 
تجزیــه و تفکیک بناهای تاریخــی و هنری و محوطه های 
باستان شناســی، آثار سرقت شده از موزه ها و مجموعه های 
داخلی و خارجی، همگی غیرمجاز شــناخته می شــوند و 
امکان خرید و فروش ندارند و الزم اســت که کارشناسان 
میــراث فرهنگی، پیش از صدور مجــوز خرید و فروش و 

حراج، این موارد را بررسی کنند و تطبق دهند.
ادیــب زاده همچنین تاکید کرد: وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی تنها برای فروش و برگزاری حراجی آثار تجسمی 
کمتر از ۱۰۰ ســال می تواند مجوز صادر کند. مجوز حراج 
صنایع دستی فاخر را باید معاونت صنایع دستی در وزارت 
میراث فرهنگی گردشــگری و صنایع دستی تایید و صادر 
کند و آثار باالی ۱۰۰ ســاِل مجاز هم ضوابط مشــخصی 
دارد کــه مجــوز فروش آن فقــط با نظــر وزارت میراث 
فرهنگی، پس از تطبیق با فهرســت آثــار ملی و موزه ای 
و اصالت ســنجی صادر می شود. تا چنین مجوزهایی صادر 
نشــود، حراجی نمی تواند برگزار شــود. درباره فروش آثار 
باالی ۱۰۰ ســال ضروری است که وزارت میراث فرهنگی 

نظارت داشته باشد.
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محمدمهدی اسماعیلی اظهار داشــت: رئیس سازمان سینمایی وضعیت 
خوبی در حیطه فعالیت کاری خود دارد و عملکرد وی خوب اســت و به  

دنبال تغییر در این حوزه نیستیم.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در حاشیه نشســت هیات دولت در جمع 
خبرنگاران، یکی از برنامه اصلی دولت را توجه به مناطق پیرامونی دانست و 
گفت: بسیاری از هنرمندان منطقه ای داریم که مورد توجه رسانه ها نیست 
و مــا در این دوره به دنبال تقویت در این بخش هســتیم. وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در رابطه با دســتور رئیس جمهور برای ادامه اجرای برنامه 
های هنری در مجموعه سعدآباد با توجه به تردد روسای کشورهای خارجی 
در هفته گذشته توضیحاتی ارائه کرد. محمد مهدی اسماعیلی اظهار کرد: 
در حال حاضر ما اجراهایی در محوطه سعدآباد داریم که در هفته های قبل 

به دلیل تعدد تردد روســای کشورهای خارجی و برنامه هایی که داشتند، 
بعضا در برخی شب ها دچار تعطیلی می شد. وی تصریح کرد: این نکته را 
به رئیس جمهور عرض کردم ایشــان دستور دادند که اولویت با برنامه ای 
است که مردم بلیت آن را خریده اند و چند هزار نفر هر شب با ذوق و شوق 
به سعد آباد می آیند، بنابراین دستور دادند برنامه ها را طوری تنظیم کنید 
که حتی یک مورد هم موجب تعطیلی برنامه هنری نشــود. وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی خاطرنشان کرد: به همین دلیل هفته گذشته که یکی از 
روسای کشورها در تهران بود این مشکل که پیش آمد بالفاصله با همکاری 
دفتر آقای رئیس جمهور ســاعات کار و مالقات ها را به نحوی تغییر دادند 
که برنامه بدون حاشــیه اجرا شــد و مردم هم برنامه شان لغو نشد و همه 

چندهزار نفر نیز در سعد آباد برنامه را تماشا کردند.

وزیر ارشاد:

رئیسسازمانسینماییتغییرنمیکند

تخلف در »حراج ملی« 
از خروج آثار جلوگیری شد

آگهی مفقودی 
ســند مالکیت )برگ ســبز(خودروی ســواری سیستم ســایپا تیپ 131SL مدل 
1391 رنــگ نقــره ای - متالیــک بــه شــماره موتور 4835071 و شــماره شاســی 
NAS411100C1179549 بــه شــماره پالک ایــران 69-439 و 24 متعلق به  فائزه 
کوچکی نام پدر اسمعیل به شماره کد ملی 2020572508 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبارساقط می باشد. گنبد
********************************************************************

) ســند کمپانــی ( خودرو پرایــد هاچ بک -  بنام بیژن گــودرزی - پالک 313 ب 
36 ایران 41  شــماره موتور 0953595 شماره شاسی S1442278150371  مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد. بروجرد
********************************************************************

کارت خودرو ســواری سیســتم پژو  تیپ PARS-TU5 مدل1401برنگ مشکی 
بشــماره موتور 164B029943B شماره بدنه  NH871142 و شماره پالک ایران 84-   
983ق96بــه نــام الهام تیمــاس مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می باشــد . 

بندرعباس
********************************************************************

 CDI125 تیــپ  پرنــد   سیســتم  ســیکلت  موتــور  سبز)شناســنامه(  بــرگ 
 125P8679472   مدل1386برنگ قرمز بشــماره موتور 32610743شماره شاسی
*** NB3 و شــماره پــالک ایــران 822-    54576 بــه نام ابراهیم پیــری  مفقود 

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

مدرک فارغ التحصیلی ســمیرا شــیخ کاظمی فرزند محمد شــماره شناسنامه 36 
صادره رامســر در مقطع کارشناســی رشــته مترجمی زبان انگلیســی صادره از واحد 
دانشــگاهی تنکابن با شــماره 7704/7 مفقــود گردیده و فاقد اعتبار می باشــد. از 
یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن به نشانی 

تنکابن-ولی آباد-دانشگاه آزاد تنکابن ارسال نماید./نوبت دوم ساری
********************************************************************

سند کمپانی کامیونت باری فلزی ایسوزو به شماره پالک ایران 51-369ص61 
شماره موتور 527860 به نام نریمان شریعتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

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

برگ ســبز ســواری ام.وی.ام تیپ X33 مدل 1390 رنگ مشکی متالیک شماره 
 NATGBAXK101003772 شاســی  شــماره   MVM484FAFA003580 موتــور 
شماره پالک ایران82-547د54 به نام فائقه غالمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

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

برگ سبز و سند کمپانی سواری پراید صبا جی تی ایکس آی رنگ نقره ای سیر-
 S1412281848557 متالیک مدل 1381 شــماره موتور 00377480 شماره شاسی
شماره پالک ایران72-936د33 به نام کبرا عباس قربانی مفقود گردیده و از درجه 

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

اصــل ســند کمپانــی کامیــون الونــد اتومــارک مــدل 1390 شــماره پــالک 
موتــور  شــماره   ISF38S314189010899 موتــور  شــماره  ایــران87-214ع36 

NADV4JBBXAJ058064 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
********************************************************************

برگ ســبز خودرو پراید تیپ 131LE شــرکت ســایپا مدل 1392 رنگ ســفید 
روغنی شــماره پالک ایران59-231د41 شــماره موتور 4875126 شــماره شاسی 
NAS411100D1250656 به نام شــقایق عرب خورشیدی مفقود گردیده و از درجه 

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

کارت ماشــین وانت مــزدا دو کابین شــماره پالک ایــران62-884ص22 مدل 
1388 شــماره موتور FE543879 شماره شاسی NAGCPX2PC19E19813 مفقود 

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

ســند کمپانــی و ســند مالکیت ســواری پــژو 206 مــدل 1383 شــماره پالک 
ایران11-141د63 شــماره موتور FSM84723256 شــماره شاســی 83637779 

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

اصل ســند کمپانی-اصل برگ سبز و اصل کارت سواری هاچ بک پژو206 مدل 
1384 شــماره پالک ایران59-582د22 شــماره موتور 10FSS14966673 شــماره 

شاسی 19805791 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
********************************************************************

پروانــه بهــره برداری صنایــع کوچک تبدیلــی و تکمیلی بخش کشــاورزی واحد 
تولیدی شالی کوبی به شماره پروانه 1-24/0350/ب تاریخ صدور 1381/12/24 
و شــماره 24190 به نام ســید قربان طاهایی واقع در مازندران-محمودآباد-بخش 
مرکزی روستای بونده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است./نوبت اول ساری

********************************************************************
اصل ســند برگ ســبز خودروی پراید به شــماره انتظامی 36991 س 44 و به 
شماره  شاشی S1412285956671  شماره موتور 1717345 به نام  جبرائیل سروی 

تریت  مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. پارس آباد مغان
********************************************************************

آگهــی دعــوت مجمــع عمومی عــادی نوبت دوم اتــاق اصناف 
کشاورزی شهرستان گلوگاه/ نوبت سوم

به اســتناد مــاده 12 اساســنامه نظام صنفی کشــاورزی 
؛ بــه اطــالع کلیه اعضــای دارای پروانــه فعالیــت معتبر می 
رساند جلســه مجمع عمومی رأس ســاعت 10 صبح به تاریخ 
1401/04/21 روز یکشــنبه در مســجد علــوی برگزار می 

گردد . 
هیأت مدیره اتاق اصناف کشاورزی شهرستان گلوگاه
آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 140160312004001822 مورخــه 1401/03/30 موضوع 
کالســه 1401114412004000100 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبدکاووس تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمــد رضا راز فرزند علی 
بشــماره شناسنامه 208 و شــماره ملی 2030342637 در ششــدانگ یک قطعه زمین 
احداث بنا شــده به مســاحت 105 مترمربع جدا شده از پالک شــماره 27496 فرعی از 
1-اصلــی واقع درگنبدکاووس شــهرک مقدادی خیابان 16 متری اردیبهشــت بخش 10 
حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک از محل تمامت سهم مالیکت مشاعی به متقاضی بوده و 
تصرفات متقاضی نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند 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 تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف: 8816 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/16 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/30
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

ابالغ وقت دادرسی 
بدینوســیله در پرونده کالسه 0000779  شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی 
شهرســتان کالله، وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی ابالغ می گردد خواهان 
آقای یوسف دادی مقدم دادخواستی به طرفیت آقای شریف پنجه کوبی  بخواسته 
اثبات وقوع بیع  و الزام به تسلیم سند رسمی ملک به دادگستری شهرستان کالله 
تقدیم نموده اســت. پس از ارجاع به این شــعبه وثبت آن به کالســه فوق و جری 
تشــریفات قانونی تعیین وقت رســیدگی و صدور اخطاریه به طرفین نظربه اینکه 
خوانــدگان زهــرا جهان تیغی و ... مجهول المکان می باشــند مســتندا به ماده 73 
قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار درج می 
گردد تا خوانده/خواندگان در دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی کالله حاضر و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمایم و اخطاریه ها را دریافت نموده و در جلســه دادرســی 
که به روز شــنبه مورخ 1401/05/29 ســاعت 09:00 صبح تعیین شــده اســت 

شرکت نماید. 
یوسف پورقاز-مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان کالله

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
کالســه: 99/8/460ح- خواهان :شــهال پــور فاطمی   به نشــانی آبادان لین 
13اصلــی احمــد آباد بیــن 10و11فرعی پــالک 42- خوانده :ورثــه مرحوم صمد 
پــور فاطمی بــه نشــانی مجهــول المکان-خواســته:تحریر ترکه-مرجع رســیدگی 
شــعبه هشتم شورای حل اختالف آبادان- وقت رســیدگی :22/5/1401 ساعت 
:10-خواهان دادخواســتی به خواســته فوق به طرفیت خوانده تقدیم این شعبه 
نموده اند -که تحت کالسه 99/8/460ح به ثبت رسیده و با رعایت اینکه خوانده 
مجهول المکان می باشــد به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمایم آن ووقت رسیدگی برای یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار 
آگهــی میگردد خوانده می تواند قبل از تاریخ رســیدگی به شــعبه مراجعه و اصل 

دادخواست و ضمایم آن را تحویل بگیرید
رئیس شعبه هشتم شورای حل اختالف آبادان

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي سالیانه 
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت توربوژنراتور شاهرود )سهامي خاص( 
و یا نمایندگان قانوني آنها دعوت بعمل آید تا در جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه شرکت 
که در روز پنجشــنبه مورخ 1401/04/30 ســاعت 8 صبح در محل قانونی این شرکت ، 

واقع در شهرک صنعتي شاهرود برگزار میگرددحضور بهم رسانند. 
دستور جلسه:

1-استماع گزارش بازرس قانوني و صورتهاي مالي سال 1400
2-بررسي و تصویب صورت هاي مالي سال 1400

3-انتخاب بازرسین اصلي و علي البدل 
4-انتخاب اعضاي هیئت مدیره

5-انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
6-سایر موارد که در صالحیت مجمع باشد.

محمد حسین بخشي-  رئیس هیئت مدیره

آگهی مزایده
اداره تصفیــه امور ورشکســتگی اســتان مازنــدران به قائــم مقامی از 
شرکت ورشکسته داده نگار آمل در نظر دارد نسبت به فروش اموال شرکت 
ورشکسته مذکور را از طریق مزایده و با شرایط ذیل در تاریخ 1401/05/01 
روز شــنبه ساعت 10 صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی به نشانی 
ساری ، خیابان مازیار ، نبش خیابان امیرکبیر ، ساختمان شماره دو دادگستری 

، طبقه اول ، واحد یک اقدام نماید.
الف: مشخصات اموال:

1( یک عدد میز کنفرانس 6 نفره از جنس MDF به رنگ چوب 2( تعداد 
5 عــدد صندلی اداری - کنفرانســی 3( تعداد یک عــدد میز اداری مدیریتی 
ســت میــز کنفرانس 4( تعــداد دو عدد میــز اداری کارشناســی 5( تعداد 2 
عدد قفســه کمدزونکن کالســور مجاور میز اداری کارشناســی 6( تعداد سه 
عــدد صندلی اداری گردان 7( تعداد یک دســتگاه رایانه شــخصی به همراه 
مانیتور فلت 18 اینچ و پرینتر HP و اسکنر A4 8( تعداد یک دستگاه فکس 
دســت دوم 9( تعداد یک دســتگاه لپ تاپ دســت دو لنوو 10( یک دســتگاه 

LG یخچال 6 فوت
ب: شرایط شرکت در مزایده:

1( فــروش نقدی اســت و قیمــت پایه مزایــده اموال و تجهیــزات مبلغ 
331،500،000 ریــال بــرآورد گردیده اســت و هزینه مربوط بــه جابه جایی 
لــوازم مذکور به عهده خریدار اســت. 2( پیشــنهاددهندگان باید قبالً %10 
قیمت پایه مزایده را نقداً به حســاب جاری شــماره 0112245358007 به 
نام اداره تصفیه امور ورشکستگی ساری نزد بانک ملی ایران واریز و ضمیمه 
پیشــنهاد خود نمایند. 3( پیشــنهادات باید در پاکت الک و مهر شده و با ذکر 
جمله مربوط به مزایده اموال شرکت ورشکسته داده نگار آمل مشخصات کامل 
و محل اقامت پیشــنهاد دهنده در روی پاکت تا ســاعت 10 صبح روز  شــنبه 
مورخه 1401/05/01 به اداره تصفیه امور ورشکســتگی به نشانی ساری ، 
خیابان مازیار ، نبش خیابان امیرکبیر ، ساختمان شماره دو دادگستری ، طبقه 
اول ، واحد یک تســلیم نمایند. 4( پیشنهادات در ساعت 10 صبح همان روز 
باز و قرائت خواهد شــد و در همان جلســه مزایده حضــوری به عمل خواهد 
آمد و برنده مزایده کســی اســت که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. اداره 
تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشــنهادات مختار اســت و به پیشــنهادات 
مبهم - مشــروط - فاقد ســپرده و برخالف شــرایط این اگهی ترتیب اثر داده 

نخواهد شد )بدیهی است تحویل مورد مزایده پس از پرداخت 100% قیمت 
پیشــنهادی خواهد بود( 5( چنانچه پرداخت بهاء انجــام نگیرد مزایده باطل و 
عالوه بر جبران خســارت وارده از محل وجه تودیعی نســبت به فروش مورد 
مزایده از طریق مزایده مجدد اقدام خواهد شــد و وجه سپرده به نفع هیأت 
بســتانکاران و ورشکسته ضبط می گردد. 6( جهت بازدید از اموال مذکور یک 
هفته قبل از تاریخ مزایده با شماره 01133323459 تماس حاصل نمائید.

تاریخ انتشار : پنجشنبه 1401/04/16
امین فالح
معــاون قضائــی رئیــس کل و رئیــس اداره تصفیــه امور ورشکســتگی 
دادگستری استان مازندران

آگهــی ابالغ مفــاد آراء هیات )قانون الحاق موادی به قانون ســاماندهی و حمایت از تولید 
و عرضه مسکن( 

برابر مقررات بند 2 ماده یک قانون و ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون ســاماندهی 
و حمایت از تولید و عرضه مســکن روســتاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت مصوب 
1388 آراء صــادره و آگهــی تحدید حــدود الصاقی موادی به قانون ســاماندهی و حمایت 
از تولید عرضه مســکن مصوب 1388 نظر به اینکــه در اجرای ماده 10 آیین نامه قانون 
مذکور تحدید حدود قطعات مورد تصرف آقایان و خانم های مشروحه ذیل واقع در حوزه 
ثبتــی شــبانکاره در تاریخ ذیل بعمل خواهد آمد و برابر مقــررات و آئین نامه جهت اطالع 
متقاضیــان و عموم آگهی می شــود. 1- ششــدانگ یک قطعه زمیــن محصور پالک 4246 
فرعــی مجزا شــده از پالک 7352 اصلی بمســاحت 551/48 مترمربــع ملکی آقای محمد 
علی بحرینی فرد واقع در حوزه ثبتی شــبانکاره )شــهر شــبانکاره ( - تاریخ تحدید حدود 

 1401/5/8
 واقع  در شهر امام حسن شهرستان دیلم بخش 7 بوشهر

 لــذا کلیه مالکین و اشــخاص اعــم از حقیقی و حقوقی که نســبت به اصل ملک ادعا 
و اعتراض داشــته باشــند می توانند به اســتناد ماده 10آیین نامه از تاریخ انتشار آگهی 
ظرف مدت 20 روز و کســانی که نســب به تحدید حدود و حقوق ارتفاقی اعتراض دارند 
از تاریــخ تنظیــم صورتمجلس تحدید حدود ظرف مدت 20 روز ، اعتراض کتبی خود را به 
اداره ثبت اســناد و امالک شــبانکاره تسلیم و رســید اخذ نمایند و ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی ، دادخواست خود را به مرجع قضائی ذیصالح تقدیم 
و گواهی تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت اســناد و امالک شبانکاره تسلیم نمایند در 
غیر اینصورت آراء صادره به مرحله اجراء درآمده و عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه 
خواهد یافت. بدیهی است صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر جهت احقاق حق به 

مرجع قضائی نخواهد بود. تاریخ انتشار 1401/4/16 - م الف/193
داریوش جالل منش - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شبانکاره

آگهی دعوت از سهامداران 
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت کهن سازه کویر شاهرود )سهامی خاص( ثبت شده 
به شماره 7722 و شناسه ملی 10480090445 دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع 
عمومی عادی سالیانه که درساعت 10 صبح مورخه 1401/04/27 در دفتر مرکزی شرکت 
واقع در گنبدکاووس به کد پستی: 4971733667 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند

دستورجلسه :
انتخاب مدیران - انتخاب بازرسین- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار- سایر مواردی که در 

صالحیت مجمع فوق باشد.
 هیات مدیره شرکت 

 تدابیر ویژه ای برای 
 مجازات مجرمان 

زیر ۱۸ سال اتخاذ شود
8

جامعه جهانی مانع 
تحریم آمریکا علیه 
صادرکنندگان گاز شود
2

بی صداقتی غرب 
مانع عبور مذاکرات 

وین از خط پایان 

عاقبت فرمانداری 
که شتر برایش 
قربانی کردند!

صفحه 5

 آنچه این  روزها بر گفت وگوهای 
ایران و 1+4 حاکم است  

عواقب حذف 
معافیت مالیاتی 

هنرمندان بیشتر از 
 آورده هایش 

برای دولت است

صفحه 2

صفحه 3

نگاهی بر توسعه مراودات اقتصادی ایران با کشورها منطقه ای و فرامنطقه ای 

فعال شدن دیپلماسی اقتصادی 
با اولویت همسایگان

دیپلماســی دولت ســیزدهم با محوریــت رایزنی های 
منطقه ای این بار به قطر رسید و ابراهیم رئیسی، رئیس 
جمهوری سالمی ایران در سفری رسمی به دوحه مورد 
اســتقبال تمیم امیر قطر قرار گرفت. این سفر را می وان 
ادامه دیپلماســی فعال، متعادل، عملگرا و نتیجه محور 
دولت ســیزدهم دانســت که طی ماه هــای اخیر طیف 
گســترده ای از سیاســت خارجی را اجرا کرده است که 
پیگیری دستاوردهای این سفرها می تواند منافع بسیاری 
برای کشور به همراه داشته باشد. در همین چارچوب این 
ســفر و توافقات صورت گرفته میان دو کشور را می توان 
برگرفته از اصل توســعه روابط با همسایگان دانست که 
می تواند منافع جمعی برای کشورهای همسایه به همراه 
داشته باشــد بویژه اینکه دو کشــور از دارندگان اصلی 
منابع انرژی بوده و میادین مشــترک از مولفه های مهم 

در توسعه مناسبات دو کشور است. 
در کنار مناســبات دو جانبه و منطقــه ای میان ایران و 
قطر که با امضای 14 توافقنامه افقی روشــن را نشــان 
می دهد، بعد مهم دیگر این ســفر را حضور در نشســت 
اعضای اوپک گازی و طرح ها و ابتکار عمل های سازنده 
ایران بری فعال سازی این پیمان گازی تشکیل می دهد. 
رویکردی که پیش از این نیــز با عضویت دائم ایران در 
پیمان شانگهای در نشست تاجیکستان، فعال سازی اکو 
در نشست ترکمنستان، اجرایی شد اکنون در حوزه اوپک 
گازی در قطــر دنبال می گردد. نکته مهم آن اســت که 
اعضای صادرکننــده گاز، 44 درصد از تولید گاز جهان، 
۶٧ درصد از ذخایر گازی جهان، ۶4 درصد از انتقال گاز 
با خط لوله و ۶۶ درصد از تجارت گاز طبیعی مایع شــده 
)ال ان جی( را در اختیار دارند که جمهوری اســالمی به 
عنوان سه دارنده اول منابع گازی جهان نقشی غیر قابل 

انکار را در این ساختار برخوردار است.
 نکتــه قابل توجه آنکــه حضور فعــال در اوپک گازی 
مناســباتی جهانی را برای جمهوری اسالمی رقم می زند 
چرا که کشور های الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، 
ایــران، لیبی، نیجریه، قطر، روســیه، ترینیداد و توباگو، 
ونزوئال، 11 عضو اصلی جی ئی ســی اف هستند و هلند، 
نــروژ، عراق، عمان، پرو، جمهــوری آذربایجان و امارات 
به عنوان اعضای ناظر می باشند. جمهوری اسالمی ایران 
به عنوان کشوری با برخورداری از منابع عظیم گازی در 
کنار دانش فنی و مهندســی برای بالفعل درآوردن این 
توانایی بالقوه می تواند در کنار تامین نیازهای بازار جهانی 
نقش حامی را برای توسعه میادین گازی و پاالیشگاهی 
برای ســایر دارندگان این منابــع ایفا نماید که نمود آن 

را در حمایت های ایران از ونزئال می توان مشاهده کرد. 
نگاهی بر عرصــه جهانی و ترکیب اوپک گازی نشــان 
می دهد که از یک ســو بســیاری از اعضــا به بهانه های 
مختلف توســط نظام ســرمایه داری مورد تحریم قرار 
گرفتــه و تروریســم اقتصــادی مانع از ایفــای نقش 
حقیقی این کشــورها در تامین انرژی جهان شده است 
و از ســوی دیگر این تحریم ها هزینه های بسیاری را بر 
مصرف کنندگان گاز در جهان تحمیل کرده است بویژه 
کشــورهایی همچون آمریکا به دنبال انحصار طلبی در 
بازار انرژی جهان هســتند. در این میان جهان در حالی 
بیش از دو ســال بحران کرونا را پشت سر گذاشته است 
که برای خروج از رکود و بحران اقتصادی ناشــی از این 
دوران نیازمند صرف انرژی بســیار است که گاز طبیعی 
نقشــی مهم در این عرصــه ایفا نماید. بر این اســاس 
همگرایی میــان دارندگان  گاز طبیعــی و نیز حمایت 
مصرف کننــدگان از این همگرایــی و افزایش ظرفیت 
دارندگان گاز برای افزایــش تولید، با محوریت مقابله با 
تروریسم اقتصادی تحمیلی آمریکا می تواند مولفه ای مهم 
در تحقق این امر باشد. ابتکار عملی که از سوی جمهوری 
اسالمی در نشست دوحه مطرح و می تواند افق روشنی را 
پیش روی تولید گنندگان و مصرف کنندگان گاز طبیعی 
به عنوان انرژی پاک و کــم هزینه برای خروج جهان از 

بحران اقتصادی در دوران پسا کرونا قرار دهد. 

ابتکاری برای اقتصاد جهانی پسا کرونا

سرمقاله

صفحه 4

ــر ــبـ خـ
سخنگوی دستگاه قضا در گفت وگوی اختصاصی با سیاست روز: 

برای حمایت از اقتصاد مقاومتی در کنار دولت ایستاده ایم
ســخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه برای حمایت از اقتصاد مقاومتی در کنار دولت 
ایستاده ایم، گفت: دستگاه قضا در رابطه با حمایت از بخش خصوصی و اقتصاد مقاومتی 

اقدامات بسیار چشمگیری را انجام داده است. 
ذبیــح اهلل خداییان در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار سیاســت روز در خصوص برنامه 
قوه قضاییه در حمایت از کارآفرینان بزرگ و توســعه اشتغال در کشور چه اقداماتی انجام 
داده اســت، گفت: قوه قضاییه در رابطه با حمایــت از بخش خصوصی و اقتصاد مقاومتی 
اقدامات بسیار چشمگیری را انجام داده است؛ چنانچه پس از تاکیدات رهبر عالی قدر انقالب 
دستورالعمل حمایت از اقتصاد مقاومتی تصویب و ستادهای حمایت از اقتصاد مقاومتی در 

مرکز و استان ها تشکیل شد و از دبیرخانه آن افتتاح به عمل آمد. سخنگوی دستگاه قضا با 
بیان اینکه در سازمان بازرسی کل کشور نیز دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری تشکیل 
شده است، اظهارداشت: تاکنون حدود 13٧5 واحد تولیدی احیا و از بیکاری 23 هزار نفر از 
کسانی که در آن واحدها فعالیت داشتند جلوگیری به عمل آمد. خداییان یادآور شد؛ حتی 
قبل از ریاست محسن اژه ای رییس قوه قضاییه نیز  اقدامات خوبی صورت گرفت و در حدود 
2 هزار واحد تولیدی احیا شده بود.  وی با اشاره به اینکه در حمایت از بخش خصوصی بحث 
دادگاه های تجاری را در دستور کار قرار داریم، تصریح کرد: جلسات متعددی در سفرهای 
اســتانی رییس قوه قضاییه با فعاالن بخش اقتصادی برگزار و حتی مشــاوره های حقوقی 
رایگان نیز به این افراد داده می شود. خداییان با بیان اینکه برای حمایت از اقتصاد مقاومتی 
در کنار دولت ایستاده ایم، خاطرنشان کرد: بیش از 3هزار تقاضا به دبیرخانه ستاد اقتصاد 

مقاومتی وارد و تحت پایش و پیگیری قرار گرفته است.

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم غفوری
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تجدید آگهی مناقصه عمومی شماره  ۴۰۰/۸

مدیریت پشتیبانی و تدارکات مخابرات منطقه خوزستان

شرکت مخابرات ایران )منطقه خوزستان(  در نظر دارد، سیم سیاه دوبل هوایی 
و کابلهای ۲/۰۶ ، ۴/۰۶ ،  ۶/۰۶  و ۱۰/۰۶ هوایی بدون مهار را از طریق  مناقصه 
خریداری کند. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت مخابرات ایران 
 khoozestan.tci.ir به آدرس  منطقه خوزستان  و مخابرات   tci.ir به آدرس 

مراجعه نمایند. 

ت دوم
نوب

یک مرحله ای - نوبت چهارمشرکت مخابرات ایران )منطقه خوزستان( 

ِ َوِإنَّا ِإَلْیِه َراِجُعوَن ِإنَّا ِلَّ

    همکار ارجمند جناب آقای مدی
»کلُّ َمْن َعلیها َفان َو یبَقی َوْجُه َربَّک ذوالجالِل واالکراِم«

مصیبت وارده و فقدان پدر گرامی را تسلیت عرض نموده، برای آن 
مرحوم مغفرت و برای شما و خانواده معزز شکیبایی خواهانم.

روزنامه سیاست روز

آگهی فراخون مناقصه 
یک مرحله ای عمومی 

روابط عمومی اداره کل ورزش وجوانان استان ایالم

اداره کل ورزش و جوانان استان ایالم

اداره کل ورزش وجوانان استان ایالم در نظر دارد پروژه های موجود در جدول 
شماره ۲ را مطابق جدول زمانبندی شماره ۱ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید.کلیه مراحل بر گزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران وبازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد .والزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی 
امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه وارائه پاکت الف )تضمین شرکت در 
مناقصه(از طریق آدرس :ایالم میدان میالد بلوار دانشجو طبقه دوم معاونت فنی 
ومهندسی ورزش وجوانان استان ایالم به شماره تماس ۰8۴3۲۲۲57۲9 انجام می 
پذیرد.الزم به ذکر می باشد که تمام مراحل مناقصه شامل دریافت اسناد،تحویل 
پاکت،باز گشایی واعالم برنده از طریق سامانه انجام می پذیرد.تنها پاکت ضمانت 
نامه ورسید ثبت پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد به صورت فیزیکی تحویل گرفته 
خواهد شد .واین مناقصه براساس بخشنامه مناسب ترین قیمت پیشنهادی برگزار 
برندگان  عهده  به  مناقصه  ستاد  وسامانه  روزنامه  آگهی  هزینه  میگردد.همچنین 

این مناقصات میباشد.
جدول1

کمیسیون مناقصه  تسلیم پیشنهاد تا 
آخر وقت اداری

عودت اسناد
 در صورت انصراف

دریافت اسناد

تا تاریخ از تاریخ

1۴۰۰/12/22 1۴۰۰/12/21 1۴۰۰/12/21 1۴۰۰/12/۸ 1۴۰۰/12/۴

جدول 2 مشخصات پروژه ها

مدت پیمان
 )ماه(

رشته و رتبه 
پیمانکار

مبلغ تضمین 
)ریال(

مبلغ برآورد )ریال( محل اجراء عنوان پروژه ردیف

12 ابنیه 93۰/۰۰۰/۰۰۰ 1۸/55۴/۴۴۴/766 دره شهر تکمیل استادیوم 
ورزشی دره شهر 

)فاز دوم(

1
 جهت دریافت رایگان قلک 

 درب منزلتان با شماره
 02123540 تماس بگیرید 

 کمک کنین تا قد قلک محک
 به هزینه دارو برسه

واکنش منفعالنه اروپا و آمریکا به اقدام روسیه در قبال دونتسک و لوهانسک 

غرب پشت اوکراین را خالی کرد
صفحه 6

مهمانــی ۱۰ کیلومتری عید غدیر حد فاصل چهار راه ولی عصر )عج( تا چهارراه 
پارک وی برگزار می شود.

به گزارش تســنیم، نشست خبری »مهمانی ۱۰ کیلومتری عید غدیر« با حضور 
ساسان زارع، سخنگوی این ستاد مردمی در سرچشمۀ تهران برگزار شد.

زارع دربارۀ جزئیات اینش برنامه گفت: این مراســم عصر روز عید غدیر از ساعت 
۱۸ از حــد فاصل چهارراه ولی عصــر عجل اهلل تعالی فرجه تا چهار راه پارک وی 
برگزار می شــود. در ایــن مهمانی، تعداد باالیی از گروه های مردمی متشــکل از 
هیئت هــای مذهبی، موکب ها، گروه های جهادی و مؤسســات قرآنی و فرهنگی 
اعــالم آمادگی کردند تا به صورت خیلی منظم و ســازمان دهی شــده به ارائۀ 
برنامه هــا و خدمات خود بپردازند. تا کنون ۳۰۰ مجموعه اعالم آمادگی کردند و 

همچنان روند ثبت نام ادامه دارد.
وی افزود: طی جلساتی که با مســئوالن مربوطه از جمله شهردار محترم تهران 
داشتیم، مجوزهای الزم برای برگزاری این برنامه فراهم شده است و دستگاه های 

فرهنگی ما از جمله سازمان تبلیغات اعالم آمادگی کردند تا از این اقدام مردمی، 
حمایت معنوی داشته باشند.

ســخنگوی ســتاد مردمی مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر با اشــاره به اینکه پایه و 
ارکان جشــن غدیر مبتنی بر روایات غدیر اســت، گفت: یکی از تأکیداتی که در 
روایات مربوط به غدیر دیده می شــود، مســئلۀ اطعام مؤمنین است. در حدیث 
آمده است اطعام و میزبانی مؤمن در روز عید غدیر، ثوابش به اندازۀ میزبانی یک 
میلیون نبی اســت. همچنین این روز را روز سرور و هدیه نامیدند. بر این اساس 
اطعام گسترده ای صورت خواهد گرفت و مراسم های مفرهی در چارچوب موازین 
دینی به خصوص برای جوانان و نوجوانان تدارک دیده می شود. اجرای گروه های 

ســرود و مداحی با دعوت از گروه ها و چهره های مشــهور در سرتاسر این مراسم 
پیش بینی شده است.

زارع با ذکر این نکته که اصل ماجرای غدیر بر پایۀ معرفتی دینی اســت، گفت: 
بخش زیــادی از برنامه، اختصاص به برنامه های محتوایی دارد. در طی مســیر، 
موکب هایی برای تشــکیل محافل معرفتی و ســخنرانی تدارک دیده شده است؛ 
حتی نهادهــای مهدوی نیز موکب هایــی را با رویکرد غدیر و مهدویت شــکل 
داده اند. ضمن آنکه تصویر شهدا در طول این مسیر طراحی و آماده نصب است.

وی دربارۀ نحوۀ مشــارکت ســایر گروه هــای مردمی، هیئت هــا و مواکب و نیز 
بانیــان خیــر و نیز نذری دهنــدگان با این ســتاد مردمی گفت: بــرای این امر 
ســامانۀ پیامکی ۳۰۰۰۲۱۲ تدارک دیده شــده اســت. بر این اساس، خیرین 
محترم با ارســال عــدد ۱، گروه های جهادی و هیئت ها و ... با ارســال عدد ۲ و 
 افرادی که قصد ادای نذر دارند، با ارســال عدد ۳ به این ســامانه  در پیشــبرد 

این جشن یاری کنند.
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