
جواد خیابانی:
این وصله ها به من نمی چسبد!

جواد خیابانی که به تازگــی اظهاراتش روی آنتن 
زنده حاشیه ساز شده است، این مساله را به تقطیع 
ســخنانش توســط برخی رسانه ها نســبت داده و 
خطاب به آنها گفته اســت: شــیطنت رسانه ای را 
ادامه ندهید. این وصله ها به من نمی چســبد. ملت 

ایران در کنار تیم ملی خواهد ماند.
برخی رسانه ها با پخش بخشــی از اظهارات جواد 
خیابانی در ویژه برنامه جام  جهانی شــبکه ورزش 
ســیما، به نقل از این گزارشــگر، باخت تیم ایران 
و برد عربستان را به عامل »حمایت مردم« نسبت 
دادند. این حاشــیه به صحبت های جواد خیابانی، 
مجــری و گزارشــگر تلویزیــون بعــد از پیروزی 
عربســتان و آرژانتیــن در ویژه برنامــه جام جهانی 

۲۰۲۲ شبکه ورزش سیما برمی گردد.
در ویدئوی انتخابــی از صحبت های جواد خیابانی 
که در فضای مجازی دســت به دست شده است، 
ایــن مجری اظهار می کند: تیمی که مردم پشــت 
آن نباشــند، دو زار نمی ارزد و دلیل برد عربستان 
حمایــت ملی از این تیم بــود و دلیل باخت ایران 
عدم حمایت از تیم ملی. حاال این گزارشگر با انتشار 
ویدئویی از خــود در فضای مجــازی، توضیحاتی 
را مطرح و پخش ســخنان تقطیع شــده اش را یک 

شیطنت رسانه ای می خواند.
او می گوید: جمالتی از من پخش شده که خالصه 
شــده یک پاراگراف طوالنی است. لطف کنید این 
وصله ها را به من نچســبانید. مــن دلم می خواهد 
کشــورم ســربلند باشــد و تیم ملی فوتبال ایران 
ســربلند باشد و مطمئن هســتم این اتفاق خواهد 
افتاد. لذا این شیطنت رسانه ای را لطفا ادامه ندهید 
و اگر می خواهید درباره جمالت من قضاوت کنید، 
کل جمالت در سایت تلوبیون و برنامه جام ۲۰۲۲ 

و سایت شبکه ورزش موجود است.   
این مجری ســپس بیان می کنــد: من حدود نیم 
ســاعت صحبت کرده ام، اما چند ثانیه از آن مورد 
قضاوت قرار گرفته است. مطمئن هستم که همه با 
من هم عقیده خواهید شــد که ملت ایران در کنار 
تیم فوتبال خود باز هــم نگاهی امیدوارانه به جام 

جهانی فوتبال دارد.
جواد خیابانی به تازگی افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۲ 
را گزارش کرد. او همچنیــن در ویژه برنامه »جام 
۲۰۲۰« شبکه ســه و همچنین »جام ۲۲« شبکه 
ورزش حضور داشت و به گفت و گو پرداخته است.

از خیابانی به عنوان گزارشگر دیدار ایران ـ آمریکا 
در جام جهانی ۲۰۲۲ یاد شده است.

درنگ گزارش

جرم مرتکب شده اما چون هنرمند است نباید با او برخورد 
قانونی و مجازات شود آیا این منطق درست است؟!

در جریان اغتشاشــات و آشــوب های اخیر برخی چهره ها 
که از طیف بازیگر و ورزشــکار هســتند نسبت به اتفاقات 
مواضعی گرفتند و سخنانی را گفته و مطالبی را در فضای 

مجازی منتشر کردند که به دور واقعیت بود.
در طول بیش از دو ماهی که آشــوب ها شکل گرفته است، 
این چهره ها هر آنچه که خواستند گفتند و نوشتند و آتش 
بیار معرکه شــدند و در این میان بارها به آنها هشدار داده 
شــد که مراقب رفتار، گفته و نوشــته های خود باشند اما 

نسبت به آن بی توجهی کردند.
مصداق رفتار این چهره ها این است که مطالبی را به دروغ 
گفته و منتشر کرده اند و برای اثبات آن هیچ عدله و سند و 
مدرکی هم ندارند. پس از احضار، به آنها تفهیم اتهام شد و 
از آنها خواسته شد که ادله و مدارک خود را برای ادعاهای 
مطرح شده ارائه دهند که هیچ سندی ارائه ندادند در واقع 

نداشتند که ارائه بدهند.
بر اســاس آنچه که تاکنون در فضای کشــور اتفاق افتاده 
اســت، آیا موضع گیری از افراد باعث نشده تا چند جوان 

تحریک شده و به خیابان بیایند؟!
آیا این اســتدالل که جای هنرمند در زندان نیست درست 
است؟ یا اقشــار دیگر مانند دانشجو، معلم یا دانش آموز؟ 

آیــا اگر هر یک این افراد مرتکب تخلفی شــده اند نباید با 
آنها برخورد قانونی شود چرا که بازیگر و دانشجو و مغلم و 

دانش آموز هستند!
خانه سینما با مدیریت عســکرپور در بیانیه ای که منتشر 
کرده نسبت به بازداشــت چند بازیگر اعتراض کرده است 
اما در این بیانیه اشــاره ای به تخلفات آنها نکرده است.اگر 
آنهایی که احضار و بازداشت شــده اند، بیگناه بوده و هیچ 
جرمی مرتکب نشده باشند این حق خانه سینما در جایگاه 
صنفی خود اســت تا از اعضای خود حمایت کند اما آیا از 

نوع جرایمی که این بازیگران مرتکب شده اند آگاه است؟
اگر خواســته خانه سینما و دیگر صنوف برآورده شود، این 
تصمیم تبعیض نیســت؟ چه تفاتی میان بازیگران و دیگر 
اقشــار مردم وجود دارد. قانون برای همه از مسئول ارشد 
نظام تا مردم یکسان است و هیچ تبعیضی هم وجود ندارد 
و در برابر قانون همه باید پاسخگو باشند. البته از این افراد 
انتظار می رفت تا بجای آتش بیار معرکه شدن، به خاموش 

کردن آتش فتنه همت کنند.
در همین زمینه وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی سیاست 
قطعی ایــن وزارتخانه را حمایت از هنرمندان دانســت و 
گفت: برای افرادی که از خانواده فرهنگ و هنر و رسانه در 
اغتشاشات اخیر معذوراتی به وجود آمده و اتفاقاتی افتاده، 
وظیفه خودمان می دانیم که از اهالی فرهنگ و هنر رسانه 

حمایت کنیم.
محمدمهــدی اســماعیلی که دیروز در حاشــیه جلســه 
هیات دولت در جمع خبرنگاران ســخن می گفت،با تاکید 
بــر حمایت از اهالی فرهنگ و رســانه گفت: وظیفه داریم 
در مــورد افرادی که در حوزه کار حرفه ای دچار مشــکل 

می شوند از آنان حمایت کنیم.
ویــدر ادامه تاکید کرد: برای افرادی که از خانواده فرهنگ 
و هنر و رسانه در اغتشاشات اخیر معذوراتی به وجود آمده 
و اتفاقاتی افتاده به رغم اینکه این بحث ها را قباًل داشــتیم 
و پیگیــری کرده ایم، وظیفه خودمان می دانیم که از اهالی 
فرهنگ و هنر رســانه حمایت کنیــم و این موضوع را در 

دستور کار داریم.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی افزود: مرتب با نهادهای 
امنیتی و دستگاه قضایی جلساتی را داریم که تا حد امکان 
بتوانیم به کســانی که دچار مشکل شده اند، کمک کنیم؛ 
الحمداهلل در این زمینه دستگاه های امنیتی و دستگاه های 
قضایی همکاری های بســیار خوبی دارند. وی تاکید کرد: 
الحمداهلل روند کار به نحوی است که دوستان ما این دقت 
را به کار می برند که با گفت وگو، به رفع ابهامات کمک کنیم 

و مسئله در سطح جامعه حل شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی همچنین در همین زمینه به 
ایسنا گفت: ما با دو قطبی سازی و افزایش تنش مخالفیم 

و دوست نداریم حتی برای یک نفر از اهالی فرهنگ و هنر 
مشکل درست شود.

اســماعیلی درباره بیانیه اخیر خانه سینما اظهار کرد: این 
بیانیه تحلیل درســتی از اتفاقات نیســت. تالش ما بر این 
است که وضعیت فرهنگ و هنر به حالت عادی برگردد. ما 
با هر اقدامی که به دو قطبی ســازی یا افزایش تنش منجر 

شود مخالفیم.
وی ادامه داد: از هیات مدیره خانه ســینما که بیانیه صادر 
کردند می خواهیم به وظیفه صنفی و حرفه ای خود عمل 
کنند و به ما کمک کنند تا مســائل خاتمه یابد. استفاده از 
لحن های غیر دوســتانه کمکی نمی کند جز اینکه تنش 

ها افزوده می شود.
وزیر ارشاد با تاکید بر اینکه ما با دو قطبی سازی مخالفیم، 
خاطرنشان کرد: ما بر این اعتقادیم که جریان اصلی هنر با 
مردم همراهی کرده است. ما بنا داریم با گفت وگو با کسانی 
که ابهاماتی دارد، مســائل را حل کنیــم. ما عالقه نداریم 
حتی برای یک نفر از اهالی فرهنگ و هنر مشــکل درست 
شود. بنابراین با این دوستان آمادگی گفت وگو داریم. البته 
قبول دارم که فضای تروریســم رســانه ای سعی در ایجاد 
ابهــام و دروغ کرده و چون اینهــا را می دانیم همچنان بر 
گفت وگو و رفع ابهام تاکید داریم و از دوستان هنرمند خود 

هم می خواهیم اختالفات را دامن نزنند.
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عملکرد این روزهای چهره ها؛ 

قانون با تبعیض میانه ای ندارد

 »به نام خدای رنگین کمان«، عبارتی است که در این چند روزه در موقعیت های 
گوناگون بســیار دیده و شــنیده ایم. ترجیع  بندی که بیش از هر چیز نشــان گر 
همراهی گوینده با ماجرای غم بار کیان پیرفلک، پسربچه ۹ ساله ایذه ای است که 
در جریان ناآرامی ها جان خود را از دست داد و پس از آن ویدیویی شامل تکلیف 
درسی اختیاری از او منتشــر شد که کالمش را با این عبارت آغاز کرده بود. اما 
آنچه در این میان غریب می نماید، سوء استفاده برخی از سودجویان از این ماجرا 

برای تبلیغات است! باورتون می شود؟
در حالی که یک کودک جان خود را از دســت داده و جامعه را احساساتی کرده، 
بخشی از همین جامعه به دنبال این است که کاسبی تجاری خود را با استفاده یا 

بهتر است بگوییم سوء استفاده، از همین احساسات مردمی انجام دهد.
به گزارش ایسنا، اخیرا برخی شرکت ها که تورهای مسافرتی می فروشند، تبلیغات 
تازه خود را با عنوان »خدای رنگین کمان« آغاز کرده و برای هر یک از تورهای 
خود از ایموجی رنگین کمان استفاده می کنند. نخستین بار نیست که یک نام یا 
ماجرای مشهور که جامعه هنوز در تب و تاب آن است، در تبلیغات تجاری مورد 

سوءاستفاده قرار می گیرد.
پیش  از این با هشتگ های مهسا امینی و »زن زندگی آزادی«، برای فروش لباس 
یا کفش زنانه تبلیغ شــده و اندکی قبل تر، بعد از درگذشت امیر هوشنگ ابتهاج، 

یک صفحه فروش لوازم آرایش با بهره گیری از تخلص شــاعری او »ســایه« به 
تبلیغ محصوالت خود پرداخته بود.

در فرهنــگ کوچه بازاری ایران اصطالحی داریــم زیر عنوان »مرده خوری« که 
توصیفی بسیار منفی و مذمت بار از کسانی است که از موقعیت ناگوار دیگران به 
نفع منافع خود استفاده می کنند. البته پیش تر هم سوء استفاده از نام ها، ترانه ها 
و عبارت های مشهور در تبلیغات با واکنش منفی جامعه رو به رو شده که برخی 
از آنها بســیار جای بحث داشته است. اساسا این پرسش وجود دارد که چرا افراد 

برای تبلیغ کاالهای خود باز هم به این اقدام شکست خورده دست می زنند. 
دکتر حمید شکری خانقاه، استاد جامعه شناسی ارتباطات فرهنگی در باره همین 
موضوع در پاســخ به ایسنا ابتدا موضوع پارادوکس های ســواد رسانه ای و سواد 
اطالعاتی را توضیح داد: در جهانی هســتیم که تعارض های شــدیدی بین سواد 
رسانه ای و سواد اطالعاتی وجود دارد. این پارادوکس ها به این معناست که مردم 

تولید کننده انبوه اطالعات هســتند. این اطالعات اغلب ابهام آلود، تکه تکه شده 
و از هم گسســته و بویژه احساســی هســتند. اغلب مردم به صورت احساسی با 
اطالعاتی که به دغدغه های فردی  شــان نزدیک است برخورد می کنند لذا این 

اطالعات درواقع باعث باال رفتن موج هیجان های مردم می شود.
او با تاکید بر اینکه اســتفاده از نام مهسا امینی  و دیگر مباحث روز جامعه برای 
اســتفاده های ابزاری و ســودجویی های اقتصادی قطعا امری ناروا و سواستفاده 
از احساســات اجتماعی محســوب می شــود، یــادآوری کرد کــه قطعا چنین 
سوءاســتفاده هایی در دراز مدت برای همان کســب و کارها، بازخورد منفی در 

بر خواهد داشت.
نویســنده کتاب »برنامه ریزی راهبردی ارتباطــی در روابط عمومی« در توضیح 
ایــن نکته افزود: بازخورد منفی به دو شــکل صورت می گیــرد: اول اینکه این 
سوءاســتفاده، برایشــان منفعت تجاری در پی نخواهد داشت ولی بُردش از این 
جهت اســت که شــاید آنها را در جریان ســازی دخیل کند. به این معنا که این 
افــراد علیرغم اینکه صرفا به جنبه اقتصادی ماجرا نــگاه می کنند ، در گام اول 
خــود را همراه با جریان روز نشــان می دهند که ممکن اســت در کوتاه مدت، 
منافعی برایشان داشته باشد ولی در بلند مدت و با روشن شدن ماجرا که آنها از 

رویدادهای کشور به دنبال سودجویی بوده اند، چنین نخواهد بود.

اجازه ندهید سودجویان از احساسات اجتماعی سوء استفاده کنند

 تحلیلی درباره سوء استفاده از 
»خدای رنگین کمان«

آگهی مفقودی
شــماره  ۲۴بــه  تبریــز   ۲۳۴۷ پــاک  شــماره  بــه  ســیکلت  موتــو  ســند  اصــل 
موتــور۰۵۰۲۸۹۳۶ و شــماره تنه ۸۵۳۱۳۳۰ به نام ســیروس کهفی مفقود شــده و از 

درجه اعتبار ساقط است. پارس آباد مغان
***************************************************************

مــدرک فــارغ التحصیلی اینجانــب محمود خشــنودی  نام پدر محمد علی به شــماره 
شناســنامه ۶۲۵ و کد ملی ۲۰۳۱۵۹۲۰۳۳ صادره از گنبدکاووس درمقطع کارشناســی 
ارشــد  رشته حقوق بین الملل صادره از واحد دانشــگاهی آزاد اسامی گنبدکاووس به 
شــماره ۰۳۱۱۴۰۱ مفقــود گردیــده و فاقد اعتبارمی باشــد. از یابنده تقاضا می شــود 
اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد اســامی واحد گنبدکاووس به نشانی: استان گلستان- 
گنبدکاووس- بزرگراه صیاد شیرازی-جنب بیمارستان خاتم االنبیاء کد پستی: ۱۵۷۷۵-

۴۹۷۹۱ ارسال نماید.  گنبد
***************************************************************

ســند مالکیــت "برگ ســبز" خودروی ســواری سیســتم پراید تیــپ SL131  مدل 
۱۳۹۸ رنــگ ســفید - روغنــی  بــه شــماره موتــور M136321264  و شــماره شاســی 
NAS411100K1152202 به شماره پاک ایران ۶۹-۴۸۴ ن ۴۷ متعلق به  خانم فرزانه 
جاهد کریم کشته  نام پدر  رضا به شماره ملی ۴۸۶۰۱۵۹۷۲۱ مفقود گردیده و از درجه 

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

آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت اماک یک قســمت از بخش دو شهرســتان بجنورد به 
موجب ماده ۱۴ قانون ثبت اماک تحدید حدود شماره های زیر:

۱۴۴-اصلی واقع در پیش کمر بخش ۲ بجنورد
ششدانگ پاک ۱۹۷ فرعی - یک باب ساختمان نمایشگاه ماشین

مالکیت - آقای اله قلی درگاهی فرزند درگاه قلی به ش ش ۶۱۳
در روز شــنبه بیســت و ششــم آذرماه یکهزار و چهارصد و یک )۱۴۰۱/۰۹/۲۶( 

ساعت ۱۰صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد.
لــذا بــه موجب مــاده ۱۴ قانون ثبــت اماک به صاحبــان اماک و حقــوق ارتفاقی و 
مجاورین شــماره های فوق الذکر بوســیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر باال در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان اماک یا نماینده قانونی 
آنهــا در موقع مقرر حاضر نباشــند مطابق ماده ۱۵ قانــون مزبور ملک مورد آگهی با حدود 
اظهار شــده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و 
حقــوق ارتفاقی و نیز صاحبان اماک و حقوق ارتفاقــی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند 
مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا ســی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شــد 
و در اجــرای تبصــره ۲ ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونــده های ثبتی ، معترضین می 
بایســت از تاریخ تســلیم اعتراض بــه اداره ثبت ظرف یکماه دادخواســت اعتراض خود 
را بــه مرجــع ذیصاح قضائی تقدیــم و گواهی الزم از مراجع مذکور اخــذ و به این اداره 

تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۳

اکبر اقبالی
رئیس  ثبت اسناد و اماک منطقه یک بجنورد

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

برابر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۱۳۴۰ مورخــه ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ موضوع 
کاســه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۸۲۸ هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گنبــدکاووس تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم اقول طواق ارمشــی فرزند 
مهدی بشــماره شناسنامه ۱۸۲۶ و شــماره ملی ۴۸۷۹۹۶۷۲۹۷ در ششدانگ یک قطعه 
زمیــن احــداث بنا شــده به مســاحت ۲۰۰ مترمربع جدا شــده از پــاک ۶۱۰۲۹ فرعی 
از ۱-اصلــی واقــع درگنبدکاووس خیابان بال حبشــی بخش ۱۰ حــوزه ثبت ملک گنبد 
انتقــال ملک مع الواســطه از مریم بی بی ارمشــی، لذا به منظور اطــاع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ 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: ۹۸۶۳ 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک 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 ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۵۳۲۵ مورخــه ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ موضوع 
کاســه ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۳۴۴ هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گنبدکاووس تصرفات مالکانــه بامعارض متقاضی آقای منوچهر صنعتگر فرزند علی 
اکبر بشماره شناسنامه ۱۳۰ و شماره ملی ۲۰۳۱۵۲۵۶۰۳ در ششدانگ یک قطعه زمین 
احداث بنا شــده به مساحت ۱۶۰ مترمربع جدا شده از پاک ۶۷۱۰۰ فرعی از ۱-اصلی 
واقع درگنبدکاووس شهرک جهاد کوچه ۳ پاک ۱۶ بخش ۱۰ حوزه ثبت ملک گنبد انتقال 
ملک باواســطه از خانم حوا قجقی به متقاضی داشــته، لذا بــه منظور اطاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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: ۱۰۰۳۹ 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک 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 ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۵۰۸۸ مورخــه ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ موضوع 
کاســه ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۸۳۹ 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 بامعــارض متقاضی آقای جال الدیــن نظری قوجق 
فرزند دردی بشــماره شناســنامه ۲ و شــماره ملــی ۲۰۳۱۹۷۴۶۳۷ در ششــدانگ یک 
قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ۲۰۰ مترمربع جدا شده از پاک ۵۰۰۶ فرعی از 
۱-اصلــی واقع درگنبدکاووس کوی مانفــس ۲۱ کوچه محبت بخش ۱۰ حوزه ثبت ملک 
گنبد انتقال ملک مع الواســطه از عید محمد و خســرو  نفســی، لذا به منظور اطاع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نســبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند ازتاریخ انتشار اولین 
آگهــی بــه مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف 
مــدت یــک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد. م-الف: ۱۰۰۳۷ 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک 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 ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۴۰۷۴ مورخــه ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ موضوع 
کاســه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۴۵۲ هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گنبدکاووس تصرفــات مالکانه بامعارض متقاضی خانم بی بی بهار نازی فرزند امان 
بردی بشــماره شناســنامه ۳۱۲ و شــماره ملی ۲۰۳۱۳۷۰۶۷۷ در ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شــده به مســاحت ۱۳۴.۱۰ مترمربع جدا شــده از پاک ۸۱۹ فرعی از 
۱-اصلــی واقع درگنبــدکاووس کوی مانفس کوچه ۱۲ بخش ۱۰ حــوزه ثبت ملک گنبد 
انتقــال ملک مع الواســطه از نفس آقا  نفســی، لــذا به منظور اطاع عمــوم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
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: ۱۰۰۴۳ 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک 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 ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۵۰۷۶ مورخــه ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ موضوع 
کاســه ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۴۰۸ هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گنبدکاووس تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای قادر حســینی فرزند شــریف 
بشــماره شناسنامه ۲۶۶۹ و شــماره ملی ۲۰۳۲۰۸۳۳۲۹ در ششدانگ یک قطعه زمین 
احداث بنا شــده به مساحت ۹۴ مترمربع جدا شــده از پاک ۲۱۶۰۲ فرعی از ۱-اصلی 
واقــع در گنبــدکاووس خیابان دکتــر مفتح) وشــمگیر( بخش ۱۰ حوزه ثبــت ملک گنبد 
خریداری ملک ازمحل تمامت سهم مالکیت مشاعی بوده، لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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: ۱۰۰۴۵ 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک 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 ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۴۳۵۳ مورخــه ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ موضوع 
کاســه ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۲۶۷ هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گنبــدکاووس تصرفات مالکانــه بامعارض متقاضی آقای عبدالقیــوم دولدی فرزند 
نازمحمد بشــماره شناسنامه ۶۹۵ و شماره ملی ۲۰۳۱۷۴۶۶۸۵ در ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شــده به مســاحت ۱۲۰ مترمربع جدا شــده از پــاک ۱۵۰۸۴ فرعی از 
۱-اصلی واقع در گنبــدکاووس امامزاده غربی بخش ۱۰ حوزه ثبت ملک گنبد خریداری 
ملک ازمحل تمامت ســهم مالکیت مشــاعی بوده، لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
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: ۱۰۰۴۸ 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
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آگهی مناقصه عمومی

شهرداری گرمدره 

شهرداری گرمدره در نظر دارد نسبت به 1- خرید 
گل و گیاه 2- بیمه درمان گروهی)بیمه تکمیلی - عمر 
مناقصه  برگزاری  ازطریق  غذا  خرید   -3 حوادث(  و 
عمومی یک مرحله ای و انتخاب پیمانکار واجد صالحیت 
اقدام نماید. مقتضی است در صورت تمایل جهت شرکت 
در مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

مراجعه نمایید.
نوبت اول:1401/8/26
نوبت دوم: 1401/9/3

نوبت دوم

اطالعیه
آگهی دعوت

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده
کلیه سهامداران شرکت زیست فنآوران پردیس مشهد

جلســه مجمع عمومی شــرکت ) نوبت دوم( در ساعت 10 صبح شنبه 19 آذر 1401 
در محل شــرکت با دســتورات ذیل برگزار می گردد:1- گــزارش مدیرعامل2- تصویب 
بودجــه ســاالنه 3- انتخــاب هیات مدیره و بازرســین 4- پذیره نویســی 5- بررســی و 

تصویب نظرات پیشنهادی اعضاء
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
شرکت زیست فنآوران پردیس مشهد

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم خدیجه پاشانژاد با ارائه استشهادیه شماره 20374-1401/09/01 تنظیمی 
دفترخانــه 301 آمــل طی درخواســت شــماره 1401/33614 مــورخ 1401/09/01 
تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی 14210 ســهم مشــاع از 17810 سهم شش دانگ 
پــالک شــماره 550 فرعــی از 2- اصلی واقــع در بخش 11 ثبت آمل که با شــماره چاپی 
218349-ج1400 شــماره دفتر امالک الکترونیک 140120310005005426 ثبت 
گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شــده را نموده اســت که دراجرای ماده 120اصالحی 
آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشر این آگهی در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار می 
نماید، چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 
مدت ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل ســند مالکیت یا 
ســند معامله به این اداره اعالم نمایند . چنانچــه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه 
نگردد یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود این اداره 

مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود./
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آمل-حسن صالحی

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004005108 مورخــه 1401/08/23 موضوع 
کالســه 1400114412004000728 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ســید مهدی هاشــمی فرزند 
ســید محمد بشماره شناسنامه 2695 و شــماره ملی 2031687662 در ششدانگ یک 
قطعه زمین احداث بنا شــده به مســاحت 130.43 مترمربع جدا شــده از پالک 11232 
فرعــی از 1-اصلی واقع در گنبدکاووس خیابان خیام شــمالی کوچه مهدی صاحب الزمان 
بخــش 10 حــوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواســطه از آی جمــال مارامائی، لذا به 
منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که 
اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند 
ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس 
از اخذ رسید، 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: 10053 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/03 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/17
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آگهی اجرای کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی 
نســبت بــه پــالک 41، 43، 52، 97 فرعــی از 118 اصلی به درخواســت مســعود 
خونســاری احد از وراث ابراهیم خونســاری مبنی بر درخواســت صدورسند مالکیت تک 
بــرگ پــالک 41، 43، 52، 97 فرعی از ســنگ 118 اصلی واقع در اهــران نظر به اعالم 
متقاضی که به دلیل عدم دسترســی بــه آدرس مالکین مجاور مراتب طی یک نوبت آگهی 
که در روز شــنبه مورخ 1401/10/17راس ساعت 10 صبح از محل وقوع پالک مرقوم 
جهت تعیین طول و ابعاد و مســاحت بازدید بعمل خواهد آمد لذا مقتضی اســت در وقت 

مقرر در محل حاضر شوید و عدم حضور شما مانع ادامه عملیات نخواهد بود. 7514
ابراهیم غفاری- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی مفقودی
مــدل   PARS-TU5 برگ سبز)شناسنامه((- خودرو سواری  سیستم پژو تیپ  
موتــور    شــماره   NAAN11FE0NK188518 شاســی   بشــماره  ســفید  1401برنــگ 
139B0277021 بــه نــام نازیال طریق مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می باشــد . 

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

مــدل   PARS-XU7 برگ سبز)شناسنامه((- خودرو سواری  سیستم پژو تیپ  
موتــور    شــماره   NAAN01CE1NH432732 شاســی   بشــماره  ســفید  1401برنــگ 
124K1657639 شــماره پالک ایران 63-593د 21 به نام کاظم عسکری مفقود گردیده 

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

برگ سبز)شناسنامه ،سند کمپانی)کارخانه(- خودرو سواری هاچ بک  سیستم سایپا 
 NAS821100L1274792  تیپ  تیبا2مدل 1399برنگ ســفید- روغنی بشماره شاسی
شماره موتور M15 / 8996281 شماره پالک ایران 23-372ق 43 به نام جواد حیدری 

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

بــرگ سبز)شناسنامه(،ســند کمپانی)کارخانــه( کارت ،بیمــه نامه،پــالک، - خــودرو 
ســواری  سیســتم ســایپا تیــپ 131SE مــدل 1395برنــگ ســفید بشــماره شاســی  
NAS411100G3606233 شــماره موتور   M13 /5698806  شــماره پالک ایران 94-

514د 61به نام ناهید مالئی  مفقود گردیده )در اثر آتش سوزی(و از درجه اعتبار ساقط 
می باشد . بندرعباس

*********************************************************
ســند کمپانی و برگ سبز ســواری پژو 206sd-tu5 رنگ ســفید روغنی مدل 1395 
شــماره موتور 166B0002377 شــماره شاســی NAAP41FE8GJ764848 شماره پالک 
ایران62-121د51 به نام مهدی امیرسلیمانی کالگر مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

می گردد. ساری
*********************************************************

کارت ماشین-کارت سوخت و پالک خودرو کامیونت -ون نیسان2400 مدل 1388 
رنگ آبی روغنی شماره موتور 484581 شماره شاسی NAZPL140TIL194532 شماره 
پالک ایران82-714د16 به نام حســین کاردل مفقود شــده و از درجه اعتبار ساقط می 

گردد. ساری
*********************************************************

این جانب علی رضاپور مالک ســواری پژو 206 به شــماره موتور 13085005437 
شماره شاسی 10834292 به علت فقدان اسناد فروش خودرو تقاضای صدور رونوشت 
المثنــی اســناد مذکور را نموده ام چنانچه هرکس ادعایی درمــورد خودروی مذکور دارد 
ظرف ده روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش شــرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر 14 
جاده مخصوص تهران-کرج ؛ شهرک پیکان شهر ساختمان سمند طبقه اول مراجعه نماید.

بدیهی است پس از  انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. ساری
*********************************************************

ســند کمپانی و برگ ســبز ســواری پراید مدل 1385 رنگ نقره ای متالیک شــماره 
موتور 1753419 شماره شاسی S1482285183403 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

می گردد. ساری
*********************************************************

برگ ســبز وانت میتسوبیشــی ال 200 رنگ سفید روغنی شــماره پالک ایران72-
844د12 شــماره موتور 001532 شماره شاسی 001002به نام محمدرضا حائری صالح 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
*********************************************************

برگ ســبز-کارت ماشــین و کارت ســوخت وانت نیســان زامیاد مــدل 1398 رنگ 
آبی شــماره پــالک ایــران92-876د31 شــماره موتور Z24803271Z شــماره شاســی 

NAZPL140BK0538358 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
*********************************************************
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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.
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