
 ایران حکم دادگاه سوئد درباره 
حمید نوری را قویا محکوم کرد

ســخنگوی وزارت امور خارجه حکم دادگاه سوئد 
دربــاره حمید نوری را قویا محکــوم کرد و گفت: 
ایران مفاد بیانیه دادگاه و حکم غیرقانونی دادگاه را 
از اساس مردود، مخدوش و غیر قابل قبول می داند 
و ضمن اعتراض شدید به حکم دادگاه، سوئد را در 
قبال خســاراتی که بدین دلیل بر روابط دوجانبه 

وارد می شود، مسؤول می داند.
 ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت امــور خارجه به 
بیانیه رســانه ای صادره توســط دادگاه ســوئد در 
ارتبــاط با اتهامات وارده به حمید نوری شــهروند 
ایرانی زندانی در ســوئد واکنش نشــان داد.دادگاه 

سوئد حمید نوری را به حبس ابد محکوم کرد.
آبان ۱۳۹۸ »حمید نوری« کارمند سابق قوه قضائیه 
که از ســال ۱۳۷۰ خود را بازنشست کرده و از آن 
زمان شــغل آزاد داشــت، برای رســیدگی به حل 
اختالفات خانوادگی دخترخوانده اش به ســوئد سفر 
و در بدو ورود به فرودگاه اســتکلهم توســط پلیس 
این کشــور بازداشت شــد و از آن زمان تاکنون در 
زندان انفرادی به ســر می برد. اتهام حمید نوری بر 
اســاس ادعاهای واهی تعــدادی از اعضای گروهک 
تروریستی منافقین این است که در مقطعی از زمان 
زندانبان آن ها بوده اســت.ناصر کنعانی ســخنگوی 
وزارت امور خارجــه در واکنش به این بیانیه اظهار 
داشت: جمهوری اســالمی ایران این بیانیه سیاسی 
را کــه متضمــن وارد کردن اتهامات بی اســاس و 
ساختگی علیه جمهوری اسالمی ایران و نظام قضایی 
کشــورمان و نیز اعالم حکم حبــس ابد برای آقای 

حمید نوری است، قویا محکوم می کند. 
ســخنگوی وزارت امور خارجه افزود: آنچه امروز در 
خالل اعالم حکم قرائت شــد، حاکی از آن است که 
نظام قضایی سوئد به جای پاسخگویی به مردم ایران 
در مورد اجازه فعالیت به یک گروهک تروریســتی 
در آن کشــور و نیز نقض مسؤولیت بین المللی خود 
در زمینه مبارزه غیرگزینشــی با تروریسم، عمال به 
حمایت و ترویج تروریســم پرداخته اســت.کنعانی 
در ادامه تاکید کرد: برای جمهوری اســالمی ایران 
کاماًل مســلم و محرز اســت که پرونده آقای حمید 
نوری تنهــا بهانه ای برای یک اقدام سیاســی فاقد 
هرگونه اســتنادات واقعی و وجاهــت حقوقی بوده 
است.سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین اظهار 
داشت:ما از عمق خباثت گروهک تروریستی منافقین 
کــه دارای تاریخی مملو از جنایــت و خیانت علیه 
مردم ایران و حتی علیه مردم عراق در دوران ســیاه 
دیکتاتوری صدام است، تعجب نمی کنیم. اما عمیقا 
متأسفیم که سوئد برخالف پیشینه روابط خوب دو 
کشــور، با صرف هزینه های هنگفت، به اهداف شوم 
ماشــین تبلیغاتی گروهک منافقین تن داده و نظام 
قضایی خود را در خدمت اهــداف جنایتکارانه آنها 
قرار داده و عمال به تطهیر تروریسم دست زده است.

کنعانی هوچی گــری امروز گروهــک منافقین در 
استکهلم و تمرکز و فشار آنها و رسانه های معاند در 
اطراف محل صدور بیانیه دادگاه را نشان دهنده آن 
دانست که آنها تنها در صدد تحمیل نتیجه مطلوب 
خود بر دادگاه بودند، امری که متأسفانه نظام قضایی 
سوئد به آن تن داد.کنعانی افزود: آقای نوری در دوره 
بازداشت ۳۰ ماهه در سلول انفرادی، از بنیادی ترین 
حقــوق انســانی محروم بــوده و مــورد بدرفتاری 
سیستماتیک و از جمله ضرب و شتم توسط عوامل 
زندان قرار گرفته اســت. ایشان همچنین به واسطه 
تضییقــات صورت گرفته، از جمله عدم دسترســی 
به پزشــک، حتی قادر به قرائت کامل کیفرخواست 
صادره توسط دادســتان نبوده است. بنابراین رفتار 
صورت گرفته و محدودیت های اعمال شده بر آقای 
نوری، مصداق بارز نقض حقوق بشر توسط مدعیان 

حقوق بشر بوده است. 
کنعانی تصریح کرد: متاسفانه مقامات قضایی سوئد، 
به رغم ادعای استقالل رأی، در طول فرآیند قضایی، 
فضا را کاماًل در اختیار گروهک تروریستی منافقین 
قرار داده و حتی به آقای نوری اجازه ندادند شاهدان 
خــود را به دادگاه معرفــی و از حق خود دفاع کند. 
کما اینکه دادگاه در بیست و هفتمین نشست خود 
و در هماهنگی با دادستانی آلبانی، ارتباط مستقیم 
ویدیویی با پایگاه منافقین در کشور اخیر برقرار کرد 
و فرصت موســعی را در اختیار عناصر این گروهک 
قرار داد. همچنین دســتگاه قضایی سوئد در طول 
مدت رســیدگی به پرونده، تنها چنــد روز زمان را 
برای دفاعیه در اختیار وکالی تسخیری آقای نوری 
قــرار داد که با توجه به مــدت زمانی که در اختیار 
شاکیان برای طرح دعوا گذاشته شد، بسیار ناچیز و 

غیرعادالنه بود.  فارس

گزارش  گزارش

ســران رژیم صهیونیستی در حالی بر آن بوده اند تا از سفر 
بایدن به اراضی اشــغالی به عنــوان فرصتی برای نمایش 
اقتدار و اجماع ســازی خویش علیه ایــران بهره گیرند که 
مخالفت های گســترده  منطقه ای و جهانی با این رفتارهای 
ضد ایرانی شکســت زودهنگام این توهم صهیونیست ها را 

به همراه داشته است. 
حــزب دموکرات و بایدن رئیس جمهــور آمریکا در حالی 
بــا نماد )االغ( برای انتخابات میــان دوره ای کنگره آماده 
می شــوند که با تشــدید وضعیــت بحرانی آنهــا به دلیل 
شکســت ها و ناکامی هــای اقتصادی، سیاســی، امنیتی و 
جهانــی بایدن، رویکرد بــه البی صهیونیســتی به محور 
اصلی سیاســت های آنها مبدل شده اســت. مسئله ای که 
بایدن را راهی سرزمین های اشغالی کرد تا خود را قهرمان 
صهیونیست ها معرفی نماید. سفری که سران این رژیم به 
دنبال بهره گیــری از ان برای نمایش قدرت و به اصطالح 
اجماع ســازی علیه ایران بودند حال آنکه نوع واکنش های 
منطقه ای و جهانی به این ســفر توهم بودن این مسئله را 
آشکار و مواضع صهیونیست ها را به عرعر کردن با سردسته 
االغ ها )نماد انتخاباتی بایدن و دموکرات ها( شبیه ساخت. 
مواضعی که با واکنش ســخت ایران مواجه شــد چنانکه 
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران در واکنش به ســفر بایدن به منطقــه و بیانیه اخیر 
بایدن و الپید در توئیتی نوشــت: جمهوری اسالمی ایران 
با قدرت و منطق در مسیر توسعه پایدار اقتصادی و تالش 
عزتمند برای لغو تحریم ها به مسیر خود ادامه می دهد.وی 
تصریح کرد: هرگز از حقوق مســلم ملت بزرگ ایران کوتاه 
نخواهیم آمد.وزیر خارجه با ذکر این نکته که »دستیابی به 
توافق خوب، قوی و پایدار هدف ماست،« خاطرنشان کرد: 
بی تردید خیمه شــب بازی کاخ ســفید و صهیونیسم در 

منطقه، ما را مصمم تر می سازد. همچنین سخنگوی وزارت 
امــور خارجه در واکنش به بیانیه مشــترک بایدن و الپید 
اعالم کرد: تا وقتی که دولت جعلی »اســرائیل« ایســتگاه 
اول سفر روسای جمهور آمریکاست و هدف اول هم حفظ 
امنیت و برتری آن اســت، ملت ها و کشــورهای منطقه به 
صلح و ثبات و آرامش نخواهند رســید. در بیانیه مشترک 
بایــدن و الپید، بــر »تعهد ثابت و قاطــع آمریکا به حفظ 
امنیت و برتری نظامی اســرائیل« تأکید شده است. اشتباه 
نشــود؛ هدف صرفا ایران نیســت، بلکه کشورهای عربی و 
اســالمی می بایســت همواره برتری رژیم صهیونیستی را 
بپذیرنــد. بنابراین منبع اصلی تهدید بــرای منطقه کامال 

روشن است.
الزم به ذکر است همزمان با کنفرانس خبری »جو بایدن« 
رئیس جمهور آمریــکا و »یائیر الپید« نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی در قدس اشغالی، دو طرف در بیانیه مشترکی 
بر تعهد آمریکا در راســتای ایجاد یک ســاختار منطقه ای 
در راســتای تعمیق بیشــتر روابط رژیم صهیونیســتی با 
کشورهای منطقه و گسترش آن با دیگر کشورهای عربی و 
اسالمی تأکید کردند.در این بیانیه آمده است که واشنگتن 
به امنیت رژیم اسرائیل و حفظ برتری نظامی ]ادعایی[ این 
رژیم در منطقه همچنان پایبند اســت و اجازه دســتیابی 
ایران به سالح هسته ای را نخواهد داد و آمریکا آماده است 
تا از تمــام عناصر قدرت ملی خود بــرای اطمینان از این 
نتیجه اســتفاده کند و همچنین خــود را متعهد به مقابله 
با فعالیت های مســتقیم ایران یا فعالیت هایی که از طریق 
گروههای همســو با خود همچون حزب اهلل لبنان، حماس 
و جهاد اســالمی انجام می دهد، می داند.الپید نیز به تالش 
رژیم صهیونیســتی برای اقدام علیه فعالیت های هسته ای 
ایران نیز اشاره کرد و گفت: »تنها راه جلوگیری از دستیابی 

ایران به سالح هسته ای این است که ایران بفهمد که جهان 
آزاد از زور اســتفاده خواهد کــرد و تنها راه متوقف کردن 

ایران، تحمیل تهدیدات نظامی معتبر است«.
بایدن علی رغم آن که در سفر به فلسطین اشغالی اعالنیه ای 
را امضا کرد که محورهایی از آن علیه جمهوری اســالمی 
ایران بود، بر لزوم دیپلماســی در قبال ایران تأکید کرد و 
گفت: »دیپلماســی، بهترین راه جلوگیری از دستیابی به 
تسلیحات هسته ای اســت«.رئیس جمهور آمریکا همچنین 
به بحث مذاکرات رفع تحریمی اشــاره کــرد و گفت: »ما 
برای همیشه منتظر پاســخ ایران برای مذاکرات هسته ای 
نمی مانیم. ما به ایران اجازه دســتیابی به ســالح اتمی را 
نمی دهیــم زیرا این یک منفعت حیاتی برای امنیت ایاالت 
متحده، اســرائیل و باقی جهان اســت«.در ایــن میان اما 
رئیس جمهــور آمریکا در مصاحبه با کانــال ۱۲ تلویزیون 
رژیم صهیونیستی اعالم کرد، چیزی که بدتر از ایران امروز 
اســت، ایران دارای سالح های اتمی است...من فکر می کنم 
رئیس جمهور قبلی هنگام خروج از توافق، اشــتباه بزرگی 
مرتکب شــد، ایران اکنون بیش از گذشته به ساخت سالح 
اتمی نزدیک شــده است.او گفت اینکه آیا نیروی قدس به 
فعالیــت خود در منطقه ادامه می دهــد یا نه، ما می توانیم 
علیه آنها عمل کنیم و همچنان به توافقی برسیم که برنامه 
هســته ای را محدود کند. من هنــوز فکر می کنم منطقی 
اســت. ما به میز مذاکره رفتیم، پیش نویس توافق را تهیه 
کردیم، آن را پیشــنهاددادیم و اکنون )رسیدن به توافق( 
به ایران بســتگی دارد.بایدن همچنین بر حفظ ســپاه در 
لیســت گروه های تروریستی حتی به قیمت نابودی برجام 
تاکید کرد..بایدن در باب گزینه نظامی نیز مدعی شد بله به 
عنوان آخرین گزینه )از نیروی نظامی علیه ایران اســتفاده 

خواهم کرد(

این جوسازی های ضد ایرانی در حالی صورت می گیرد که 
رفتار جهانی با این رویکردها مغایر است چنانکه  میخاییل 
بوگدانوف معــاون وزیر امور خارجه روســیه گفت، ایران 
شــریکی قابل اتکا برای این کشــور بوده و تقویت روابط 
دوجانبه، بهترین پاســخ به فشارهای غرب است. همچنین 
پوتین رئیس جمهور روســیه قانونی در ارتباط با تمهیدات 
الزم برای ایجاد منطقه آزاد تجاری میان اوراســیا و ایران 
را امضا کرد.از سوی دیگر وزیر مشاور امارات عربی متحده 
در امور خارجه با بیان اینکه ابوظبی پذیرای ایجاد محور یا 
ائتالف علیه هیچ کشــوری در منطقه به ویژه ایران نیست، 
گفت خواستار بازســازی روابط با تهران هستند. همچنین 
الکاظمی نخســت وزیر عــراق وجود هرگونــه ائتالف بین 

المللی و امنیتی در اجالس آتی عربستان را تکذیب کرد.
در همین حال شــمار زیادی از شــهروندان فلسطینی در 
شهرهای مختلف، در اعتراض به سفر رئیس جمهور آمریکا، 
تأکید کردند که مسئوالن فلسطینی نباید از وی استقبال 
کننــد. در همین حال بایدن در حالــی ادعای حمایت از 
صهیونیست ها را ســر می دهد که رسانه های عبری حمله 
سایبری علیه وب سایت شهرداری قدس اشغالی و خارج از 
دسترس شدن این وب ســایت را تایید کردند.منابع عبری 
و عربی همچنین گزارش دادند که در یکی از نیروگاه های 
برق جنوب شــرق فلسطین اشــغالی آتش  بزرگی شعله ور 
شده است. خبر دیگر آنکه جمعی از خبرنگاران در اقدامی 
اعتراضی به موضع اخیر واشنگتن در قبال شهادت شیرین 
ابوعاقله با پوشیدن لباس هایی با تصاویر این خبرنگار شهید 
زن، به شــکلی متفاوت از بایدن اســتقبال کردند.در ادامه 
ناکامی ضد ایرانی الپید،  ایهود اولمرت نخست وزیر اسبق 
رژیم صهیونیستی سخنان بنیامین نتانیاهو درباره ایران را 

پوچ و واهی خوانده است.
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نگاهی بر آنچه در دیدار سران رژیم صهیونیستی و بایدن در اراضی اشغالی گذشت

عرعر»الپید«باسردستهاالغها

آگهی تاسیس 
تاســیس شــرکت با مســئولیت محدود پارس آســانبر توان صنعت 
شــمال درتاریــخ 1401/3/28 به شــماره ثبت 3557 به شناســه ملی 
14011255308 ثبــت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
به شــرح زیر جهت اطالع عمــوم آگهی میگردد. موضــوع فعالیت :اجرای 
آسانســورهای کششــی - هیدرولیــک - گیربکــس و گیرلــس. انــواع 
باالبرهــای هیدرولیکــی - مکانیکی - الکترونیکی. نصب - ســرویس و 
نگهداری و بازســازی انواع آسانســور و تأسیســاتی اعم از الکترونیکال 
و مکانیــکال. فــروش و تهیــه کلیه قطعــات مرتبط با آسانســور، باالبر و 
پله برقی. ساخت و طراحی کابین و متعلقات. نصب و فروش انواع باالبر. 
نصــب و فروش انواع دربهای تمام اتوماتیک، نیمه اتوماتیک و کنترل از 
راه دور. واردات و صادرات قطعات آسانســور و باالبر و پله برقی شــامل 
قطعــات الکترونیکال و مکانیــکال. طراحی و نصب و نگهــداری و اجرای 
کامل آسانسور - پله برقی - باالبر - کرکره برقی - درب کنترلی و اجرای 
دوربین مداربســته. طراحی سیم کشــی فشــار قوی و ضعیف تأسیسات 
صنعتــی و ســاختمانی. ارائه خدمــات فنی و مهندســی در صنعت برق و 
الکترونیــک و طراحی و نظارت و اجرای تأسیســات برقی - بازرگانی برق 
- طراحی و تأمین تجهیزات و نصب و راه اندازی شــبکه های توزیع برق. 
کلیه امور مهندســی شــامل طراحی و برق رسانی ســاختمانهای مسکونی، 
اداری و صنعتــی. بهینه ســازی مصرف انــرژی )ESE( تابلو برق. اجرای 
کلیه پروژه های صنعتی و ســاختمانی و اجرای کلیه پروژه های برق رسانی 
بــه روش خــط گرم و فعالیتهای ســاختمانی و تأسیســاتی اعــم از طرح و 
تولید تابلوهای برق کنتوری صنعتی، توزیع فشــارقوی و پست کمپکت و 
ســاخت و تولید تیرهای بتونی در سایزهای مختلف و تیرهای فلزی جهت 
روشنایی. امور پیمانکاری مربوط به تأسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی 
تأسیســات شهری و بین شهری و روســتایی شامل گازرسانی، آبرسانی و 
لوله کشــی. انجام امور تأسیسات ســاختمانی و صنعتی اعم از گرمایشی 
و سرمایشــی )آب، برق، گاز(. خرید و فــروش، واردات و صادرات کلیه 
کاالهای مجاز بازرگانی با اشــخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و تسهیالت 
ریالی و ارزی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی صرفا 
در راستای تحقق اهداف شرکت، اخذ نمایندگی داخلی و خارجی، شرکت 
در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، ایجاد شعب در داخل و خارج 
از کشــور، ترخیص کاال از گمرک. درصورت لــزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجــع ذیربــط مدت فعالیــت : از تاریخ ثبت به مــدت نامحدود 
مرکز اصلی : اســتان مازندران ، شهرستان تنکابن ، بخش مرکزی ، شهر 
تنکابن، محله فردوسی غربی ، خیابان خیام ، بلوار شهیدان کاظمی ، پالک 
0 ، ســاختمان سامان ، طبقه همکف کدپســتی 4681967643 سرمایه 
شــخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان 
ســهم الشــرکه هر یک از شــرکا آقای حمیدرضا کرمی گرجی به شــماره 
ملی 2170165762 دارنده 430000 ریال سهم الشرکه آقای علیرضا 
اشــگوریان ثانی به شماره ملی 2210046092 دارنده 570000 ریال 
سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره آقای حمیدرضا کرمی گرجی به شماره 
ملــی 2170165762 بــه ســمت عضــو اصلــی هیئت مدیــره به مدت 
نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای علیرضا اشگوریان 
ثانی به شــماره ملی 2210046092 به ســمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و 
تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسالمی و قراردادها 
با امضای آقای حمیدرضا کرمی گرجی )عضو هیئت مدیره و مدیرعامل( یا 
امضای آقای علیرضا اشــگوریان ثانی )رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر 
شرکت و نامه های عادی و اداری با امضای هریک از دارندگان حق امضاء 
به تنهایی و همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساســنامه روزنامه کثیر االنتشار سیاست روز جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تنکابن )1350301(

آگهی تغییرات شــرکت روشــن تابان دریای خزر شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 3028 و شناسه ملی 14006914322 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1401/2/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 1- آقای اکبر نادری به شــماره ملی 
2229874985 بــه ســمت مدیرعامــل و نائــب رئیس هیئت 
مدیــره 2- آقای علی نادری به شــماره ملی 4839927308 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره 3- آقای جواد ردائی به شماره ملی 
6279976025 به ســمت عضــو هیئت مدیره بــرای مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند .  2- کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی 
و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسالمی و 
قراردادهــا و نامه های عادی و اداری بــا امضای آقای علی نادری 
)رئیس هیئت مدیره(یا آقای جواد ردائی) عضو هیئت مدیره( و 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان مازندران مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری چالوس )1350243(

آگهی تغییرات شــرکت روشــن تابان دریای خزر شــرکت 
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت 3028 و شناســه ملی 

 14006914322
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1401/2/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :  1- آقای اکبر 
نادری به شماره ملی 2229874985 2- آقای علی نادری 
به شــماره ملی 4839927308 3- آقای جواد ردائی به 
شماره ملی 6279976025 بعنوان اعضای هیئت مدیره 
برای مدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد. 2- خانم فهیمه 
ایــرج پور کجور به شــماره ملــی 2200779879 بعنوان 
بــازرس اصلی و خانم ریحانه مژدهی فرد به شــماره ملی 
4839797382 بعنوان بازرس علی البدل شــرکت برای 

مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان مازنــدران 
مرجــع ثبت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری چالوس 
)1350234(

آگهی موضوع ماده 3قانونو ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر رای صــادره هیات موضــوع تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آبادان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضی امالک مورد تقاضا 
به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشــود 
در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشــد می توانند از تاریخ انتشــار آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایید 
»محمــد عیدانــی فرزند فنیــان ششــدانگ یک باب ســاختمان به نشــانی 
ایســتگاه 12بعــد از پل ســلیج غربــی خیابــان کافینت میــالد بعد از دبســتان 
13آبــان اولیــن فرعــی ســمت چپ منــزل پنجــم بــه مســاحت 296/95 متر 
مربــع خریداری شــده از مالک رســمی عباس حنظــل عیدانی طبق رأی شــماره 
بخــش  در  واقــع   5/806 پــالک  از  1401603170030000016قســمتی 

10آبادان
بدیهــی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/4/25

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/5/9
م-الف :1/162

مردانی- سرپرست ثبت اسناد و امالک آبادان

آگهی مفقودی
گواهی موقت پایان تحصیالت کارشناســی رشــته مدیریــت بازرگانی به نام محمدرضا 
اقبال فرزند ذبیح اله صادره از تهران کدملی 0013774565 از واحد دانشگاهی تنکابن  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد./نوبت دوم ساری
***********************************************************

کلیه مدارک کاپرا مدل 1390 رنگ مشــکی شماره پالک ایران10-124ج91 شماره 
موتــور SJY9816 شــماره شاســی NAGUPF23B2805212 مفقود گردیــده و از درجه 

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

بــرگ ســبز ســواری ســمند 1X مــدل 1394 رنــگ ســفید روغنی شــماره شاســی 
NAACR1HW5FF601144 شــماره موتــور 147H0122963 شــماره پــالک ایران82-
442ق92به نام حسین سیفی تمسک مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری

***********************************************************
برگ سبز و سند کمپانی سواری هیوندای آزرا 3300 مدل 2008 رنگ سفید صدفی 
شماره موتور G6DB7A067573 شماره شاسی KMHFC41DP8A321446 شماره پالک 
ایــران72-146ب21 به نام مریم کریمه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط اســت. 

ساری
***********************************************************

آگهی اصالحی آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسناد ذمه(
شــماره مزایــده:140104310372000025 پیرو آگهی مزایــده اموال غیرمنقول 
اســناد ذمه شــماره 140103910372000021 مورخ 1401/04/15 در ســطر سوم 
آگهــی مربوطه آدرس صحیح ملک به این شــرح اصالح می گردد: ) بهشــهر-گرائیل محله- 
ســی متری در حال احداث-کوچه عرفان یکــم( بابت پالک ثبتی 31/108/5003 – اصلی 

ملکی مهدی رضوانی .)) تاریخ انتشار:شنبه 1401/04/25 ((./
محسن جعفری-مسئول اجرای اسناد رسمی بهشهر

برگزاری نشست مجمع نمایندگان استان در شرکت پاالیش نفت اصفهان

نشست مجمع نمایندگان استان با حضور استاندار، 
شورای  مجلس  نمایندگان  و  استاندار  معاونین 

اسالمی در محل پاالیشگاه اصفهان برگزار شد.
دکتر سیدرضا مرتضوی در این نشست به توانمندی 
برای  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  ظرفیت  و 
در  ها  آن  آفرینی  نقش  و  استان  توسعه  به  کمک 

جذب اعتبارات و تصویب قوانینی که مسیر توسعه 
را هموارتر می سازد اشاره کرد و افزود: هم افزایی، 
دستگاه های  و  نهادها  همه  و  مسئولین  همدلی 
اجرایی می تواند از حجم مشکالت استان بکاهد و 

موجب ارتقاء توسعه و آبادانی استان شود.
درخصوص  استان  مدیریت  عملکرد  تشریح  با  وی 
رئیس  سفر  مصوبات  و  مطالبات  های  پیگیری 
پروژه های  داشت:  اظهار  گذشته  هفته  در  جمهور 
پیشرفت  درصد   ۵۰ از  بیش  که  استان  تمام  نیمه 
فیزیکی داشته اند در سفر ریاست جمهوری تعیین 
آن ها  رسیدن  پایان  به  برای  الزم  اعتبار  و  تکلیف 
منطقه  مردم  برای  نیز  آن  خیرات  تا  شد  دریافت 

احساس شود.
اصفهان  استان  برای  رییس جمهور  استاندار، سفر 
این  با  گفت:  و  برشمرد  پربرکت  و  پربار  سفری  را 
سفر، فضای الزم برای پیگیری مطالبات نمایندگان 

مجلس شورای اسالمی و فرمانداران شهرستان ها 
و مطالبات قانونی مردم بیش از گذشته فراهم شد.

ارقام  نشدن  اعالم  از  انتقاد  با  مرتضوی  دکتر 
دقیق میزان کاهش بارش ها تصریح کرد: برخی با 
اهدافی خاص در ارائه آمار درخصوص کاهش بارش 
ها و نیز میزان مصرف آب صنایع اغراق می کنند، 
درصورتی که مدیریت صحیح آب موجود می تواند 
آب  کمبود  از  ناشی  مشکالت  از  را  مرکزی  فالت 

نجات دهد.
استان  صنایع  افزود:  استان  در  دولت  عالی  مقام 
فعالیت چندین دهه هستند  دارای سابقه  اصفهان 
ولی در حال حاضر مصرف آب این صنایع نسبت به 

گذشته بسیار تعدیل پیدا کرده است.
پاالیش  شرکت  مدیرعامل  قدیری  محسن  دکتر 
پاالیشگاه   فعالیت  از  گزارشی   نیز   اصفهان  نفت 

ارائه کرد.

گزارش
برای سالروز شهادت »حمید باکری«

شــهید حمید باکری در درگیری های کردســتان 
به ویــژه آزاد کردن ســنندج و مهاباد نقش مؤثری 
ایفا کرد. باکری در ســال ۱۳۵۹ مدتی مســئول 
اداره بازرســی شــهرداری ارومیه بود، اما پذیرش 
مســئولیت های ســنگینی همچــون آزادســازی 
و  ارومیــه  شــهرداری  ســاماندهی  کردســتان، 
محرومیت زدایی از روســتاهای استان او را از عمل 
به تکلیف دینی و ملی خود بازنداشــت و در سال 
۱۳۶۰ به آبادان رفت و با اســتقرار در خط دفاعی 

ذوالفقاریه به مبارزه با دشمن پرداخت.
حمید باکری ســال ۱۳۳۴ در آذربایجان غربی به 
دنیا آمد. او تحصیالت متوســطه را در دبیرســتان 
فردوسی ارومیه به پایان رساند و بعد از اخذ دیپلم، 
با وجود قبولی در کنکور، به ســربازی رفت. دوران 
ســربازی را نیز در یکی از پاســگاه های ژاندارمری 
اطــراف ارومیه گذراند و بعد از پایان خدمت حدود 
یک ســال در تبریز ساکن شد و به مطالعه و تزکیه 

نفس و خودسازی پرداخت.
سپس برای ادامه تحصیالت عازم آلمان شد، اما با 
تبعید امام خمینی به نوفل لوشاتو، به پاریس رفت. 
آن جا مأموریت یافت به ســوریه و لبنان برود تا با 
شــرکت در دوره های آموزش نظامی، مهارت های 
جنــگ شــهری، جنــگ چریکــی، روش هــای 
سازمان دهی نیرو و شیوه ساختن بمب های دستی 
را فرا بگیرد. مأموریت بعدی او تهیه اسلحه و انتقال 
آن ها به کشور بود. انتقال سالح ها تا مرز ترکیه به 
عهده حمیــد و از مرز تا تبریز بــه عهده برادرش 
مهدی باکری بود. پس از بازگشت امام خمینی به 
ایران و هم زمان با پیروزی انقالب، حمید باکری نیز 
به ایران برگشت و با تشکیل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در ســال ۱۳۵۸، به عضویت سپاه ارومیه 
درآمد و عضو شورای مرکزی آن جا شد. او هم زمان 
بــا فعالیت در ســپاه ارومیه، در قالــب گروه های 
جهادی به روستاهای استان می رفت و در بازسازی 

و محرومیت زدایی از آن ها تالش فراوانی می کرد.
در درگیری هــای کردســتان به ویــژه آزاد کردن 
سنندج و مهاباد نیز نقش مؤثری ایفا کرد. باکری در 
سال ۱۳۵۹ مدتی مسئول اداره بازرسی شهرداری 
ارومیه بود، اما پذیرش مســئولیت های ســنگینی 
همچون آزادسازی کردستان، ساماندهی شهرداری 
ارومیه و محرومیت زدایی از روســتاهای استان او 
را از عمل به تکلیف دینی و ملی خود بازنداشــت 
و در ســال ۱۳۶۰ به آبادان رفت و با اســتقرار در 
خط دفاعی ذوالفقاریه به مبارزه با دشمن پرداخت. 
باکــری در عملیات های فتح المبین و بیت المقدس 
فرماندهی یکی از گردان های تیپ نجف اشــرف را 
بر عهده داشت و در گشودن دژ مستحکم عراقی ها 

در خرمشهر بسیار جان فشانی کرد.
او در عملیات خیبر در معیت گردان های خط شکن 
لشــکر، با نبردی برق آسا خط دشمن را در جزیره 
مجنــون جنوبــی شکســت و در کوتاه ترین زمان 
ممکن پل شحیطاط، تنها راه ارتباط زمینی دشمن 
با جزایر را به تصرف درآورد. همچنین ســه روز در 
برابر پاتک های بی امان دشمن تا پای جان جنگید 

و به شهادت رسید.  ایسنا

»سینماتیکت« جرمش را پذیرفت
سایت »سینماتیکت« با صدور اطالعیه ای به جرم 
خود در افشای برندگان جشنواره فیلم فجر اذعان 
کرد،ایــن را همه می دانســتند. عذرخواهی کافی 
نیســت، مسئوالن سینما تیکت باید منابع اصلی را 

هم معرفی کنند.
در ایــن بیانیه آمده اســت: بعضــی موقعیت ها و 
شــرایط را به هیچ زبانی نمی تــوان توضیح داد چه 
برســد به توجیه. حتماً ســکوت درست ترین پاسخ 
در این موقعیت های پیچیده نیست؛ ولی اگر گزینه 
دیگری نباشــد، احتماال بهترین انتخاب است تا به 
کمک گذر زمان پاســخ مناسب تری بیابیم. ساعت 
۱۹:۱۵ روز ۲۲ بهمــن، درســت در روز برگــزاری 
اختتامیــه چهلمین جشــنواره فجــر، به علت یک 
اشتباه اپراتوری - انسانی لیســت برندگان بر روی 
سایت »ســینماتیکت« به مدت ۱۵ دقیقه منتشر 
و ســپس از دسترس خارج شــد. قطعا اتفاق بسیار 
خسارت آوری بود؛ اول برای جشنواره و سپس برای 
ســایت سینماتیکت که همیشه مورد حمایت مردم 
عزیزمان بوده است. »سینماتیکت« کامال مسئولیت 
این اشتباه و ســهل انگاری غیرعمدی و اپراتوری- 
انســانی را می پذیرد. هرچند که از ســاعت ۱۶ در 
توییتر بخش مهمی از این اطالعات منتشر شده بود 
-که البته از خطا و مسئولیت ما چیزی کم نمی کند.  
قطعاً جناب آقای اسماعیلی، وزیر محترم فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و جناب آقای خزاعی، رئیس سازمان 
سینمایی کشور تحت فشار رســانه ای فراوانی قرار 
گرفته اند؛ ولی بعضــی اوقات بیش از عرض پوزش، 
ابراز تاســف و اصالح فرایندها بــرای عدم تکرار در 
آینــده، کار دیگری نمی توان کــرد. تنها امیدواریم 
عذر و اندوه ما را بابت این اتفاق غیرعمدی بپذیرید. 
از آنجا که بنا داریم بیانیه صریح و صمیمی داشــته 
باشیم، حتماً سوال دیگر خوانندگان محترم آن است 
که چگونه این اطالعات چند ساعت زودتر به دست 
تیم اجرایی ســینماتیکت رسیده است؟ پاسخی که 
مکتوب و شــفاهی به پلیس فتا و حراست سازمان 
سینمایی عرضه داشتیم این بوده؛ اگر برای چندین 
و چند سال، مرجع اول فروش بلیت سینمای کشور 
-با سهم ۹۰ درصدی از بازار- باشید به دلیل حجم 
باالی ارتباط با اهالی فرهنگ و خبرنگاران، خواسته 
و ناخواســته در یک شاهراه پرترافیک اطالعات قرار 
می گیرید. »البته عذرخواهی کافی نیست. مسئوالن 
سینما تیکت باید منابع این اقدام را معرفی نمایند. 
تــا از وقــوع و تکرار چنین فجایعــی جلوگیری در 

جشنواره های اتی جلوگیری شود.«

اخبــــار
کارگــردان مجموعــه تلویزیونی »در چشــم باد« ضمن 
بازخوانی خاطرات خود از آشــنایی با بازیگر تاجیکستانی 
این سریال،  از غافلگیری خود در اولین مالقات با حبیب اهلل 

عبدالرزاق اف گفت.
مســعود جعفــری جوزانی کارگردان باســابقه ســینما و 
تلویزیون به بهانه برگزاری آیین بزرگداشت برای حبیب اهلل 
عبدالــرزاق اف بازیگر تاجیکســتانی ســریال »در چشــم 
باد«،دربــاره همکاری با این بازیگر توضیح داد: در ســال 
۱۳۸۰ بود که برای یک پژوهش و تحقیق در حوزه فولکلور 
و شیوه زندگی مردم تاجیک و روس، به آن مناطق سفری 
داشــتم. در تاجیکســتان برای اولین بار با آقای حبیب اهلل 
عبدالرزاق مالقاتی داشــتم. خیلی هم دنبال بازیگر گشته 
بودیم و به دنبال آن بودم که برای شــخصیت »آقاحسام« 
در تاریخ مشــروطه ایران فردی را پیدا کنم که بتواند این 
نقش را پرانرژی ایفا کند. وقتی با حبیب اهلل مواجه شدم در 

همان چند دقیقه اول من را غافلگیر کرد.
وی ادامه داد: در مالقات اول با یک انسان پرشور، پرانرژی، 
دوست داشــتی و پر از هیجان و عشــق نســبت به سینما 
مواجه شــدم. ما با آدم های مختلفــی مالقات کرده بودیم 
و تا اینکه روزی قرار گذاشــتند به ســالن تئاتر خصوصی 
عبدالرزاق اف برویم. صاحــب اولین تئاتر خصوصی پس از 
دوره گورباچف بود. در همــان اولین مالقات هم ذوق زده 
شــدم. همان زمان در فیلم های روســی بســیاری ایفای 
نقــش کرده بود و احســاس کردم او همان »آقاحســام« 
داستان ماست. »آقاحسام« واقعی در دوران مشروطه یک 
مرد میان ســال خیاط بوده که به شــدت عاشق زندگی و 
خانواده اش بوده اســت. در ظاهــر آدم میانه رویی هم بوده 
و به تعبیری انقالبی محســوب نمی شده است اما به قدری 
تحت فشــار قرار می گیرد و استبداد را با گوشت و پوست 
خود لمــس می کند که به یک انقالبی تمــام عیار تبدیل 
می شود. همین حس و حال را من در حبیب اهلل هم دیدم.

کارگردان »در چشــم باد« افزود: در همــان اولین دیدار، 
حبیــب اهلل گفت، می دانی من این تئاتر را چگونه در بخش 

خصوصی راه انداختم؟ پرســیدم چگونــه؟ گفت از وقتی 
گورباچف آمد، همه ما را خانه نشــین کرد. او دستور داده 
بود تمام هنرمندانی که در زمان تسلط کمونیسم بر شوروی 
کار می کردند، باید از صحنه بیرون بروند! حبیب اهلل که آن 
زمان در یکی از تئاترهای مهم فعالیت می کرد، احســاس 
کرده بود در این شــرایط تحت ظلم قرار گرفته اســت. او 
چطور می توانست خانه نشین شــود؟ این مدل خانه نشین 
کردن هنرمندان که متأسفانه گاهی در کشور خودمان هم 
شاهد هستیم، به معنای واقعی زورگویی و استبدادی است 

که به یک شــخص تحمیل می شــود. حبیب اهلل هم از آن 
شرایط دل آزردگی شدیدی داشت.

وی ادامــه داد: مــن آن زمــان فکر می کــردم فیلمی از 
حبیــب اهلل عبدالرزاق اف ندیده ام اما زمانــی که او از فیلم 
»افســانه ســیاوش« نام برد، به یادم آمد در اوایل انقالب، 
حوالی ســال ۶۳ این فیلم در ایران دوبله شده و به اکران 
درآمده بود. اتفاقاً برای آن صف های طوالنی هم تشــکیل 
می شــد و من هم از ســر کنجکاوی در همان ســال فیلم 
را در ســینما دیده بودم. ایشــان به عنوان کارگردان تئاتر 

هــم در مقطعی به ایــران آمده و کارهایــی را اجرا کرده 
بودند. در بیشــتر از ۱۰۰ فیلم هم نقش اول داشته اند. در 
کشــورهای مختلف هم فعالیت هایی داشت و یک هنرمند 
بین المللی محسوب می شد. با تمام این ویژگی ها گورباچف 
او را خانه نشــین کرده بود! همان کاری که فاشیســت ها 
در هــر کشــوری انجام می دهنــد. جمیــع ویژگی هایی 
 که گفتم ســبب شــد مــن »آقاحســام« ســریال خود 

را پیدا کنم.
جعفری جوزانی درباره ارتباط خود با حبیب اهلل عبدالرزاق اف 
پس از تولید »در چشم باد« تا به امروز هم گفت: در تمام 
این ســال ها با خانواده او در ارتباط بودم. همسر عبدالرزاق 
هم انســان هنرمند و درســت کاری است. وقتی حبیب اهلل 
ســکته کرد، همه ما متأثر شدیم. وقتی نزدیک دو سال با 
یک هنرمند در پروژه ای کار می کنید، تبدیل به عضوی از 

خانواده هم می شوید.
وی ادامــه داد: در حال حاضر فیلمی به کارگردانی مهدی 
حاج یوســف و تهیه کنندگی دخترم سحر جعفری جوزانی 
در تایم ۴۵ دقیقه از زندگی حبیب اهلل عبدالرزاق ســاخته 
شده اســت که در آیین بزرگداشــت او به نمایش درآمد. 
بخش هایی از آن مربوط به صحبت هایی اســت که من در 
ســفر به تاجیکستان با او داشــتم و آن ها را تصویربرداری 
کرده بودم. مســتند خیلی خوبی هم شده است چرا که او 

خودش درباره کارهایش صحبت کرده است.
مراسم »حبیب هنر« به مناسبت هشتاد و پنجمین سالگرد 
تولد »حبیــب اهلل عبدالرزاق اف« هنرمند مردمی کشــور 
تاجیکســتان و بازیگر سریال ماندگار و تاریخی »در چشم 
باد« به نویســندگی و کارگردانی مسعود جعفری جوزانی، 
با همت مؤسســه ســینمایی »جوزان فیلم« و مؤسســه 
فرهنگی اکو، با همکاری ســفارت تاجیکستان در ایران و 
همچنین با حضور نمایندگی های دیپلماتیک مقیم تهران 
و شــخصیت های برجســته فرهنگی و هنری عصر دیروز 
پنجشنبه ۵ اسفند در سالن مؤسسه فرهنگی اکو در تهران 

برگزار شد.  مهر
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شــبکه ســه با مجموعه هــای عصر جدیــد، زوجی نو، 
اعجوبه ها، سمت خدا و خانه ما به استقبال نوروز ۱۴۰۱ 

می رود.  
مهدی بلوکات قائم مقام شــبکه سه گفت: امسال شبکه 
ســه، نوروزی جذاب و متنوع را بــرای مخاطبان خود 
تدارک دیده و برنامه های شــاد و مفرحی را که هر کدام 
با رویکــردی متفاوت تهیه و تولید شــده به روی آنتن 
خواهد برد. بلوکات ادامه داد: ســومین ســری مسابقه 
اســتعدادیابی »عصر جدید« یکی از برنامه های نوروزی 
شبکه سه اســت که به صورت روزانه در کنداکتور این 
شبکه قرار خواهد گرفت و تصویربرداری این برنامه آغاز 
شده است. اجرای این برنامه بر عهده احسان علیخانی و 
داوری آن را امین حیایی، کارن همایون فر، ژاله صامتی 

و مجید اسماعیلی برعهده خواهند داشت.
وی گفــت: مجموعه »زوجی نو« در نوروز ســال ۱۴۰۱ 
با فضایی متفاوت روی آنتن شــبکه سه می رود و باربد 
بابایی لحظاتی مهیج و با نشــاط را برای بینندگان رقم 
خواهد زد. قائم مقام شــبکه سه افزود: برنامه اعجوبه ها 

هــم که جای خود را بیــن خانواد ه ها و به ویژه کودکان 
باز کرده اســت، با اجرای حامد ســلطانی، یکی دیگر از 

برنامه های شبکه سه در ایام نوروز خواهد بود.
بلــوکات با تاکیــد بر جایــگاه خانــواده در برنامه های 
سرگرمی عید نوروز در شــبکه سه گفت:  سری جدید 
برنامــه خانه مــا ما که یک مســتند مســابقه جذاب و 
خانوادگی اســت، امسال از قاب شــبکه سه روی آنتن 
می رود و خانواده ها در بســتر آیتم ها و مراحل مختلف و 

جذاب، رقابتی صمیمی با هم خواهند داشت.
وی اضافه کرد:  با توجه به  تقارن ایام نوروز با ماه مبارک 
شعبان، برنامه های معارفی ویژه ای در شبکه سه تدارک 
دیده شده اســت. قائم مقام شبکه سه ســیما پیرامون 
برنامه های معارفی شــبکه سه در ایام نوروز گفت: برنامه 
محبوب ســمت خدا با رنگ و بوی نــوروزی و با اجرای 
نجم الدین شریعتی میهمان خانه های بینندگان خواهد 
شــد و در برنامه ضیافت دوست، حال و هوای معنوی و 
روح بخش مناجات های سحر حرم مطهر حضرت امام رضا 

علیه السالم، گرمابخش خانه های ایرانیان خواهد بود.

از »عصر جدید« تا »زوجی نو« و »اعجوبه ها« در نوروز ۱۴۰۱
پنج فیلم جدید اکران شده در سینماها تاکنون کمتر از 

۵۰ هزار نفر تماشاگر داشته اند.
چند روز پس از تمام شــدن جشنواره چهلم فیلم فجر 
فیلم هایی جدیدی راهی اکران شدند ولی همان طور که 
پیش بینی می شــد در جذب مخاطب موفقیت چندانی 
نداشتند و شاید فقط »عنکبوت« تا حدی در آمار جلوتر 
باشد.  از روز ۲۶ بهمن ماه اکران سه فیلم در سینماهای 
کشــور آغاز شــد. »ترانه ای عاشــقانه برایم بخوان«  به 
کارگردانی مهرداد غفارزاده و تهیه کنندگی امیرشــهاب 
رضویان تولید مشــترک ایران و ترکیه است و بازیگران 
اصلی آن پژمان بازغی، افســانه پاکــرو، امید روحانی، 

یوسف چیم و علی بوراک جیالن از ترکیه هستند.
این فیلم که در روز اول اکران میزبان بازیگران ترکیه ای 
خــود هم بــود، از زمان اکران تاکنــون کمتر از ۹ هزار 
بلیــت فروخته و  حــدود ۱۹۳ میلیــون تومان فروش 
داشته است. »عاشــق پیشه« به کارگردانی داود موثقی 
دیگر فیلمی اســت که از ۲۶ بهمن روی پرده رفته و تا 
شب گذشــته نزدیک به ۸۰۰ بلیت فروخته بود. فروش 

این فیلم در روزهای اکرانش به ۱۷میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان رسیده است.

امــا »عنکبــوت« بــه کارگردانــی ابراهیم ایــرج زاد 
پرمخاطب ترین فیلم جدید این روزهای سینماست. این 
فیلم محصول سال ۱۳۹۸ است و این روزها عالقه مندان 
به تماشــای آن در قم گله مند هســتند که سینماهای 
این اســتان فیلم را اکران نمی کنند. محســن تنابنده، 
ساره بیات و شیرین یزدان بخش از بازیگران اصلی فیلم 
هستند که روایتگر داســتان یک قاتل زنجیره ای است. 
تــا کنون بیش از ۳۵ هزار نفر به تماشــای »عنکبوت« 
نشسته اند و فروش آن هم با گذر از ۸۶۵ میلیون تومان 
در آستانه میلیاردی شدن اســت. »مستطیل قرمز« به 
کارگردان حســن و حسین صیدخانی از دیگر فیلم های 
تازه سینماهاســت که از سوم اســفندماه اکران شده و 
تاکنــون کمتر از ۱۰۰ بلیت فروخته و فروشــی حدودا 
دو میلیون تومانی داشــته است. »مورچه خوار« ساخته 
شاهد احمدلو هم از سوم اســفند روانه اکران شده و تا 
شب گذشته نزدیک به دو هزار نفر آن را تماشا کرده اند. 

تعداد مخاطبان سینما به کمتر از نصف استادیوم آزادی رسید

روایت مسعود جعفری  جوزانی از خانه نشینی یک بازیگر 

این یک ظلم است

نقل و انتقال لنج باری به شماره 
ثبت 11756- بندرعباس

بنادر و دریانوردی شهید رجایی

نوبت دوم

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 تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي « 
» شماره 1400/31-1«

اداره روابط عمومی

ت دوم
نوب

شركت مديريت توليد برق نكا در نظر دارد نسبت به ساخت پره هاي متحرك ردیف یك)هر دو سمت چپ 
و  فني  شرایط  همچنین  و  ذیل  شرایط  طبق  نکا  سلیمي  شهید  نیروگاه  بخار  واحد  ضعیف  فشار  توربین  راست(  و 
از روز پنج شنبه  را   اسناد مناقصه  . عالقمندان  میتوانند  نماید  اقدام  اسناد مناقصه  نقشه پیوست  و  خصوصي كار 
دولت  الکترونیکی  تداركات  سامانه  به  مراجعه  با    1400/12/12 مورخه  شنبه  پنج  روز  لغایت   1400/12/05 مورخه 
) ستاد ( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR با شماره 2000093791000036دریافت نموده و پس از تکمیل اسناد 
تداركات  سامانه  در  بارگذاری  ضمن   1400/12/23 مورخه  شنبه  دو  روز   16 ساعت   تا  حداكثر  را  پیشنهادی  پاكت 
الکترونیکی دولت ) ستاد ( صرفًا پاكت الف را به صورت فیزیکی به اداره تداركات این شركت ارسال نمایند. پیشنهادات 
واصله راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخه 1400/12/24 باتوجه به شرایط مناقصه باز و قرائت خواهد شد.  بدیهی 
است به پیشنهادهاي فاقد  بارگذاری در سامانه تداركات الکترونیکی دولت ستاد  فاقد امضا، مشروط ، مخدوش و به 

پیشنهاد هایی كه بعد از موعد مقرر واصل  شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
1- مدت زمان تحویل كاال :  4 ماه از تاریخ پیش پرداخت .

2- حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنان در جلسه گشایش پیشنهادهاي مالي كمیسیون مناقصه آزاد مي باشد .
3- سپرده شركت در مناقصه : مبلغ سپردة شركت در مناقصه معادل 1.389.600.000 ریال است كه بایستي به یکي از 

صورت هاي مشروحه ذیل همراه با اسناد مناقصه در پاكت الف به دستگاه مناقصه گذار تسلیم گردد:
1-3- رسید بانکي واریز وجه مزبور به حساب این شركت 

2-3- چك تضمین شده بانکي به نفع كارفرما.
3-3- ضمانتنامه بانکي به نفع كارفرما 

4- به پیشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمتر از میزان مقرر ، چك شخصي و نظایر آن ترتیب 
اثر داده نخواهد شد.

5- توانایي ارائه ضمانتنامه بانکي ُحسن انجام تعهدات به میزان 10% مبلغ قرارداد پس از عقد قرارداد .
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوط ، در اسناد مناقصه مندرج است.

ملي  پایگاه   ،   www.npgm.ir , www.tender.tpph.ir هاي  سایت  به  اسناد  خالصه  و  آگهي  مشاهده   جهت 
تلفن  با شماره  بازرگاني  موارد  وبراي كسب  مراجعه   ) ) ستاد  دولت  الکترونیکی  تداركات  و سامانه  مناقصات كشور 
هاي 34622717-011 خانم حیدري و كسب اطالعات فني بیشتر با شماره تلفن 09119595572 آقاي مهندس قلعه سري 

تماس حاصل فرمایید .

 رعفت هاشم پور
دوبلور و همسر جالل مقامی درگذشت

رعفت هاشم پور، پیشکسوت عرصه دوبله ایران بر اثر کهولت سن درگذشت.
صفحه رســمی دوبالژ ایران خبر درگذشت رعفت هاشم پور را تایید کرده است.
این هنرمند عرصه دوبله، همسر جالل مقامی، دیگر پیشکسوت عرصه دوبالژ بود.

جالل مقامی در صفحه شــخصی اش در اینستاگرام آورده است: »بازگشت همه 
بسوی اوست. امروز همسرم بانو رعفت هاشم پور به رحمت خدا رفتند.« 

ایــن هنرمند به جــای اکرم محمدی در ســریال »پدرســاالر«، هتی کینگ در 
»قصه هــای جزیره«، به جای فخری خوروش در ســریال »امام علی )ع(« و فریده 
ســپاه منصور در »معصومیت از دست رفته« صداپیشگی کرده است. از دیگر آثار 
به یادماندنی از این دوبلور، صداپیشــگی در نقش اســکارلت اوهارا در ســینمایی 
»بربادرفته« بود. رعفت هاشم پور، فعالیت به عنوان سرپرست گویندگان را از سال 

۱۳۵۳ در تلویزیون آغاز کرد و »چوپانان کویر« )ساختۀ حسین محجوب( نخستین 
فعالیت سینمایی مســتقل او به عنوان سرپرست گویندگان بود. وی همچنین به 
عنوان سرپرســت گویندگان در برخی مجموعه های تلویزیونی نیز فعال بود که از 
مهم ترین فعالیت هایش در این زمینه، مدیریت دوبالژ سریال »قصه های جزیره« در 
اواســط دهۀ ۷۰ بود. در این سریال خود او ابتدا به جای نقش دیگری حرف می زد، 
امــا در ادامه ترجیح داد که به جای شــخصیت هتی کینگ )با نقش آفرینی جکی 

باروز( حرف بزند که این نقش گویی او نیز بسیار مورد توجه قرار گرفت.

دریابان شمخانی در این دیدار با تاکید بر اهمیت روابط دو کشور دوست و برادر 
ایران و جمهوری آذربایجان تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران هیچ محدودیتی 

برای ارتقاء روابط و همکاری های همه جانبه با جمهوری آذربایجان ندارد.
دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی 
کشورمان که به باکو ســفر کرده است صبح امروز جمعه با الهام علی اف رئیس 

جمهور آذربایجان دیدار و گفتگو کرد.
دریابان شمخانی در این دیدار با تاکید بر اهمیت روابط دو کشور دوست و برادر 
ایران و جمهوری آذربایجان تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران هیچ محدودیتی 
بــرای ارتقاء روابط و همــکاری های همه جانبه با جمهــوری آذربایجان ندارد.
شــمخانی افزود: اولویت ما به ویژه در دولت سیزدهم تعمیق و گسترش روابط با 

همسایگان است و در این چارچوب اراده ی قاطع کشورمان افزایش هرچه بیشتر 
مناسبات صمیمانه با  آذربایجان به عنوان کشور همسایه مسلمان و شیعه مذهب 
در همه زمینه ها است.دبیر شورای عالی امنیت کشورمان ملی خطاب به رئیس 
جمهور آذربایجان گفت؛ ما در ۳۰ سال گذشته همکاری بسیار خوبی با جمهوری 
آذربایجان داشــته ایم به طوری که مرحوم پدرتان حیدر علی اف همواره از این 

روابط و همکاری ها به نیکی یاد می کرد و بر توســعه آن تاکید داشت.او افزود: 
در دوره جناب عالی هم روابط  دو کشــور در شــرایط مناسبی است و اطمینان 
داریم با توجه و اهتمام رهبران دو کشــور این روابط به سطح ممتاز ارتقا خواهد 
یافت.دبیر شورای عالی امنیت ملی بر عزم قاطع جمهوری اسالمی برای مقابله با 
بازیگرانی که در صدد تخریب روابط دو کشور هستند تاکید کرد و افزود با کمک 

یکدیگر نباید اجازه دهیم هیچ عاملی  میان ما  فاصله بیاندازد.
در این دیدار الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان نیز در سخنانی اظهار داشت: 
روابط تهران و باکو بر اســاس اراده قاطع رهبران دو کشور بدون تاثیر پذیری از 
فشــار کشورهایی که مایل به مناسبات دوســتانه و گرم ما نیستند با جدیت در 

حال پیشرفت است.

شمخانی در دیدار با رئیس جمهور آذربایجان؛

 تهران هیچ محدودیتی 
برای ارتقای روابط با باکو ندارد


