
گزارش
 »خندوانه« در روز دختر

»دخترانه« می شود؟
»خندوانــه دخترانه« همزمان با میالد با ســعادت 
حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل علیها و روز دختر 

روی آنتن می رود.
سیدمحمدرضا خوشــرو، مدیر شبکه نسیم از ویژه 
برنامــه خندوانه برای روز دختــر خبر داد و گفت: 
در ســالروز میالد حضــرت معصومــه)س( و روز 
دختر، برنامــه »خندوانه« با حضور دختران برگزار 
می شود و ارزشمند بودن دختران در جامعه و نقش 
موثــر آنان بازنمایی خواهد شــد. او این خبر را در 
در دیدار با آیت اهلل ســعیدی تولیت حرم حضرت 

معصومه)س( و امام جمعه قم، بیان کرد.
خشــرو همچنیــن از دعوت از طیف گســترده ای 
از طنزپردازان کشــور به شبکه نســیم خبر داد و 
افزود: ســعی ما بر این است که فضای جدیدی در 
زمینه خنده و تفریح در شبکه نسیم داشته باشیم 
و برنامه های شــبکه برای همه اقشار جامعه جذاب 

و پرمحتوا باشد.
امام جمعــه قم نیــز در این دیــدار گفت: حضرت 
معصومه )س( الگوی ویژه ای برای دختران اند زیرا 
در عیــن مجرد بودن، فعالیت هــای اجتماعی هم 
داشتند و این نشان می دهد که اسالم دختران را از 

فعالیت های اجتماعی منع نکرده است.
تولیــت حرم مطهــر بانوی کرامت بــا بیان اینکه 
مکتب اهــل بیت)ع( بــرای خنــده و تفریح هم 
راهکار و ضابطه دارد، افزود: شــبکه نســیم برای 
همین راه اندازی شــد که ســاعاتی از شبانه روز را 
به شــاد کردن مردم اختصاص دهد و این شــادی 
باید عام و همه پســند باشــد.  وی بــا بیان اینکه 
منطق برخی در سرگرم کردن مردم با منطق اسالم 
سازگار نیســت، گفت: سرگرمی برای سرگرمی در 
مکتب ما پذیرفته شده نیست بلکه در مکتب اسالم 
هدف از سرگرمی و تفریح نیرو گرفتن برای رشد و 
تعالی اســت و نمی توان از هر وسیله ای برای خنده 

و سرگرمی استفاده کرد.
خوشرو مدیر شبکه نسیم نیز در این دیدار با بیان 
اینکــه برخی معتقدند مخاطبانی که دنبال مطالب 
دینی اند شــبکه های دیگر را نگاه می کنند، افزود: 
ما نیز در شــبکه نسیم معتقدیم که سرگرمی باید 
محتوای مناســب و متناسب داشــته باشد و باید 
بتوانیم از طریق سرگرمی پیام خود را منتقل کنیم.

وی ادامــه داد: مــا بــه دنبــال این هســتیم که 
مؤلفه های انقالب اسالمی را در قالب های متفاوت 
به مردم عرضه کنیم و در همین راســتا در سالروز 
میــالد حضرت معصومــه)س( و روز دختر، برنامه 
»خندوانه« بــا حضور دختران برگزار می شــود و 
ارزشمند بودن دختران در جامعه و نقش موثر آنان 

بازنمایی خواهد شد.

تفاهم نامه سینمای ایران و صربستان 
عملیاتی می شود

معاون بنیاد ســینمایی فارابی و سرپرســت چتر 
ســینمای ایران با خانــم مایــا گویکوویچ معاون 
نخســت وزیر و وزیر فرهنگ و رســانه صربستان 

دیدار و گفتگو کرد.
رائــد فریدزاده معــاون بنیاد ســینمایی فارابی و 
سرپرســت چتر ســینمای ایران با مایا گویکوویچ 
معــاون نخســت وزیر و وزیــر فرهنگ و رســانه 
صربستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار ضمن 
اشــاره به ســابقه دیرین همکاری های مشــترک 
فرهنگی بین دو کشــور، بر اراده و عزم بیشــتر در 
راستای گســترش فعالیت مشــترک با تمرکز بر 
همکاری های سینمایی تاکید شد. فریدزاده ضمن 
دعوت از وزیر فرهنگ و رســانه صربســتان جهت 
حضور در ایران و جشنواره فجر ابراز امیدواری کرد 
تفاهم نامه منعقد شده فی مابین با حمایت دو دولت 
بیشــتر جنبه عملیاتی به خود بگیرد.گویکوویچ با 
اشــاره به خاطره بســیار خوب دیدار از ایران، ابراز 
امیدواری کرد در سفری رسمی بتواند در خصوص 
همــکاری فرهنگی و هنری دوکشــور با همتایان 

ایرانی خود به بحث و تبادل نظر بنشیند.

اخبــــار

اجتماع 100 هزار نفری در ورزشگاه آزادی یادآور روزهایی 
اســت که ســپاه یکصد هزار نفری محمد رسول اهلل برای 

اعزام به جبهه شکل می گرفت.
روز پنجشــنبه صحنه های زیبــا از تجمع 100 هزار نفری 
مــردم در ورزشــگاه آزادی آفریده شــد کــه نظیر آن را 
نمی توان در جایی یافــت. در حالی که مردم برای حضور 
در آیین سالم فرمانده در تهران استقبال گسترده ای نشان 
داده بودند اما گنجایش  ورزشــگاه اجازه حضور بیشتر را 
نمی داد. در برنامه سالم فرمانده از همه اقشار مردم حضور 
داشــتند و همین مسئله نشان می اد که انقالب برای همه 

مردم است و تفاوتی میان آنها نیست.
100 هزار نفر به ورزشــگاه آزادی آمدند تا در همایشــی 
بــزرگ و رویــدادی تاریخــی، یک صدا بگویند: »ســالم 
فرمانده.« این ورزشــگاه در روزگاری که صندلی نداشت، 
گاهــی حدود 120 هزار نفر را هــم در خود جای می داد. 
صندلی ها که روی ســکوها نصب شــد ایــن آمار به 90 و 
گاهی 100 هزار نفر کاهش یافت. آزادی در این ســال ها 
بارها و بارها پر از جمعیت شــده است. محوریت همه این 

پُرشدن ها، اما فوتبال و ورزش بوده است.
ایــن بار اما ماجرا تفاوت داشــت. قرار بر بُرد و باخت نبود. 
صد هزار نفر می آیند، با انــرژی هم می آیند تا به فرمانده 

سالم بدهند...

از هر جایی می توان به فرمانده سالم داد
ســاعت از 17 گذشته اســت. آفتاِب پنجم خرداد 1401 
هنوز آن قدرها تند نیســت. آلودگی های چند روز گذشته  
تهران هم از این شــهر رخت بربسته است. مردم فوج فوج 
خود را به دِر ورودِی غربیِ ورزشگاه آزادی رسانده اند. زن و 
مرد، کودک و نوجوان، جوان و پیر؛ همه آمده اند. محوریت 
اما با کودکان و نوجوانان اســت. اصــال ماجرا برای همین 

دهه ی نودی هاست.
پدری دســِت فرزندش را گرفته و از او می خواهد که عجله 
کند. آن ها می خواهند زودتر خود را به سکوهای ورزشگاه 
برســانند. مادر اما حوصله می کند. پدر همچنان اصرار به 
سرعت بیشتر دارد؛ مادر اما فرزندش را در آغوش می کشد 
و می گوید: »همین که اینجا هســتیم یعنی رسیده ایم و از 
همین جــا هم می توان به فرمانده ســالم داد؛ حتی اگر به 

سکوها نرسیم.«
از دِر ورودی ورزشگاه آزادی وارد می شویم. خیابانی عریض 
و طوالنی در پیش داریم که زیر ســایه درختاِن تنومند و 
پیرش پر از ُخنکی است. خیابان را باید تا انتها پیاده رفت. 
بازاِر فروش پرچم ها داِغ داغ اســت. شیپور هم می فروشند. 
ووووزال هــم که از جام جهانی 2010 و از آفریقای جنوبی 
وارد فوتبال شد، همچنان هست و البته روی اعصاب است.
نوجوانان بسیاری ایســتاده  اند تا با گواش، سه رنگ پرچم 
ایران روی صورتشــان کشیده شــود. برای این کار باید 3 

هزار تومان پرداخت کنند.
یــک نفر کتاب های »ســالم فرمانده« را در دســت دارد. 
هــر کتاب 5 هــزار تومان. تقریبا هیچ خانــواده ای به این 
کتاب هــا نه نمی گوید. بچه کوچک تِر یکی از خانواده ها که 
می خواهد، بقیه بچه ها هم می خواهند. مادر می خواهد شر 

را بخواباند؛ دستور خرید برای همه را صادر و پدر هم پول 
را پرداخت می کند.

دوربین ها هم بازارشــان داغ اســت. همــه اهل مصاحبه 
هســتند. هدِست ها نصب و سؤال ها مطرح و جواب ها ثبت 

می شود. بالفاصله نوبِت نفر بعدی است...
بــه انتهای خیابــان که نزدیــک می شــویم؛ مامورانی با 
سیستم های حس گر، جمعیت را به طور کلی و بدون هیچ 
تماســی بررسی می کنند. روایت اســت که این دستگاه ها 
هر ســیگنالی را تشخیص می دهند. این ها را که می بینیم، 

خیالمان از بابت امنیت راحِت راحت می شود.
ســاعت به 17 و 45 دقیقه نزدیک می شــود. به گیت های 
ورودی نزدیک شــده ایم. مردانی دســت در دســِت هم، 
زنجیره ای تشکیل داده اند تا ورود جمعیت به سمت گیت ها 
را کنترل کنند. آن ها می خواهند که ســیل جمعیت آرام 

آرام به گیت ها نزدیک شوند.
مـردی بـا بلندگـو جمعیـت را هدایـت می کنـد؛ »خـوش 
آخـری،  گیتـای  سـمت  بریـد  لطفـا  زهـرا.  یـا  اومدیـد. 
اونجـا خلوت تـره.« یکـی یکـی بازرسـی بدنـی می شـویم. 
دوبـاره ی  رسـیدِن  وعـده گاِه  گویـی  گیت هـا  سـوِی  آن 
انتظـار  چشـم  کودکـی  اسـت.  همدیگـر  بـه  خانواده هـا 
پـدرش، مـادری چشـم انتظاِر پسـرش... همه بـار دیگر به 

هـم می رسـند و مسـیر از سـر گرفتـه می شـود.
مانیتورهـا و سیسـتم های صوتـی در خـارج از ورزشـگاه 
تعبیـه شـده اسـت. آنچه در داخـل اسـتادیوم رخ می دهد 
را از اینجـا می شـود رصـد کـرد. جمعیتـی کـه احتمـاال 
نمی تواننـد وارد ورزشـگاه شـوند، از همیـن مانیتورهـا کار 

را دنبـال خواهنـد کرد.
در ورزشگاه سرود »ای لشکر صاحب زمان« در حال پخش 
شدن است؛ ســرودی با صدای حسین طاهری که ریتمی 

جنوبی دارد و حسابی همه را به وجد آورده است.

مجری اعجوبه ها
ورودِی تونل های ابتدایی را با زنجیره های انسانی بسته اند. 

طبقه ی پایین ورزشگاه کامل پُر است. جمعیت را به سمت 
سکوهای طبقه دوم راهنمایی می کنند. ما اما به یکباره از 
زنجیره انســانی عبور کرده و خود را در تونل رســیدن به 

سکوهای طبقه پایین می بینیم.
چمِن ورزشــگاه از دور می درخشد. سکویی در دایره وسط 
زمین تعبیه شــده اســت. صدای مجری که به گوشــمان 
آشناست از زیبایی های این رویداد می گوید. مجری حامد 
سلطانی همان مجری برنامه »اعجوبه ها« شبکه سه است.

پرچم ایران در دست دهه نودی ها
دیگـر  آزادی  ورزشـگاه  اسـت.   18 بـه  نزدیـک  سـاعت 
جـای نشسـتن نـدارد. همـه  صندلی هـا پـر اسـت. حتـی 
روی راه پله هـا هـم آدم نشسـته اسـت. بـه هـر طـرف کـه 
می نگـری، مـردی یـا زنـی پرچـم ایـران در دسـت دارد. 
می دهـد.  تـکان  را  )ع(  حسـین  امـام  پرچـم  کودکـی 
پیرمـردی فرزنـد یـا نـوه اش را در آغـوش گرفته اسـت. از 
هـر قشـری در میـان جمعیـت دیـده می شـود؛ از جوانانی 
بـا پوشـش امـروزی تـا جوانانـی بـا ظاهـر حزب اللهـی؛ از 
مـادری بـا عکـِس فرزنـد شـهیدش تـا مـادری بـا فرزنـد 
شـیرخوارش. از پـدری بـا تیـِپ امـروزی که دختـرش در 
آغـوش او آرام گرفتـه تـا پیرمـردی بـا موهـای سـپید و 

دسـت در دسـِت همسـرش...
نیمکت هــای ذخیــره ی کنار زمین را برداشــته اند تا فضا 
برای اجرای برنامه ای ســرگرم کننده در کنار زمین فراهم 
شــود. »تاتامی «ها چیده شده و حاج احمد علمایی و تیِم 
رزمی اش می آیند و نمایشــی جذاب اجرا می کنند. پس از 
آنها کاراته کارها هم آماده اجرای برنامه هســتند که گویا 

وقت تنگ است.
حامد ســلطانی از ســکوِی وســِط زمین ورزشگاه سالم 
می دهد و صد هزار نفر پاسخ سالمش را می دهند. سلطانی 
از جمعیت می خواهد که وقتی دســت راستش را باال برد، 
همــه بگویند »حیدر« و چه »حیدر«ی می گویند این صد 

هزار نفر...

 هنگامِ سالم دادن به فرمانده  
سالم به مردم داغ دیده آبادان

همــه منتظرنــد تا بخش اصلــی برنامه فرا برســد. آن ها 
بــرای همخوانــِی ســرودهای انقالبی آمده اند. ســرودها 
یکــی یکی پخش می شــوند؛ ســالم فرمانده، ای لشــگر 
صاحب زمان، عزیزم حســین و رفیق شهیدم؛ البته پخش 
 این ســرودها دستگرمی است و هنوز مداحان روی صحنه 

نیامده اند.
مجــری برنامه نام مردم آبادان را بــر زبان جاری می کند. 
100 هــزار نفر با داغ دیدگاِن آبــادان همدردی می کنند. 
آنها در روِز ســالم دادن به فرمانــده، به یاِد هموطناِن داغ 

دیده شان هستند.
باالخــره ابوذر روحــی روی صحنه می آیــد. او می گوید: 
»توفیــق داد خــدا که نوکــری امام زمــان را بکنیم. این 
 جمعیت اقتدار نظاِم اســالمی را نشان می دهد. لطفا همه 

قیام کنید.«
همه قیــام می کنند. باد بر پرچم ها می وزد. دســت ها باال 

می رود. همه با هم و با آغاز ابوذر روحی می خوانند:
عشق جانم امام زمانم
عشق جانم امام زمانم
عشق جانم امام زمانم

تنظیِم رواِن این سرود، استفاده از فضاهای امروزی، ترانه ای 
ســاده و قابل فهم و البته صمیمی؛ از دالیل موفقیت این 
سرود هستند. تقریبا هر کسی را که نگاه می کنی در حال 
زمزمه کردِن سرود اســت؛ یعنی همه این ترانه را از بََرند. 
متن ترانه هم روی اســنوبرد ورزشگاه نقش بسته است تا 
اگر کســی هم شعر را حفظ نیست، از آنجا بتواند بخواند و 

همراهی کند.
خوانــدن ســرود پیــش مــی رود تا بــه نقطــه ی عطِف 
ماجــرا یعنی »ســالم فرمانده« می رســد. ایــن بار همه 
 دستشــان را به نشــانه احتــرام کنار شــقیقه می گذارند 

و فریاد می زنند:
سالم فرمانده سالم از این نسل غیور جامانده

سـالم فرمانده سیدعلی دهه ی نودی  هاشو فراخوانده
سالم فرمانده...

حاج حســین طاهری برای زمزمه ی »ای لشــگر صاحب 
زمان« روی صحنه آمده اســت. باز هم همه می ایستند و 

می خوانند.
پس از سالم

ســرودها خوانده شــد و مراسم به پایان رســید. ما نگراِن 
برگشت به خانه هستیم و ترافیک سنگین. نکند خروجی ها 
زیادی شــلوغ شــود. مردم اما با آرامش ورزشگاه را ترک 
می کننــد. برخــی خانواده هــا هم در فضای ســبز خارج 
از ورزشــگاه آزادی، زیرانــدازی انداخته انــد و به صحبت 

نشسته اند.
پارکینگ آرام آرام خالی می شــود. َون ها و تاکسی ها مردم 
را به ســرعت ســوار می کنند. نیروی انتظامی هم همه جا 
هســت. نظم و آرامش حاکم است، کمی شلوغی و ترافیک 

هم الزمه ی ماجراست.
پس از سالمی دلچســب به فرمانده، اکنون زمان رفتن به 

خانه و لذت بردن از مسیر برگشت است.

فرهنگ و هنرwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz|    شنبه|7 خرداد 1401|شماره 5874| 

اجتماع خانوادگی »سالم فرمانده« در استادیوم آزادی برگزار شد 

تداعی سپاه 100 هزار نفری محمد رسول هللا )ص(

آگهی مناقصه عمومي مرحله اول
 شماره 16- 1401 

شاپور کریمی
شهردارپارس آباد مغان

ت اول
نوب

شهرداری پارس آباد مغان در نظر دارد با استناد به مجوز های شماره 401/171 ش مورخ 1401/02/27 شورای شهر ، پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی 
به شركتها و پیمانکاران واجد شرایط و دارای صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزي طبق شرایط ذیل واگذار نماید.

شرح پروژه ها مطابق با جدول ذیل است

شرایط شركت در مناقصه:
1- واریز نقدی سپرده شركت درمناقصه به شماره حساب 3100000883006 یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر)حداقل با اعتبار سه ماهه(

2- در صورت انصراف نفرات اول تا سوم به ترتیب سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
3- شهرداری در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادها بنا به صرفه و صالح شهرداری مختار است.

4- هزینه نشر آگهی ، تهیه و تامین مصالح استاندارد و مورد تایید كارفرما ، مالیات و عوارض حقوق و مزایا و بیمه پرسنل و پروژه و ماشین آالت مورد نیاز و كسورات 
قانوني در طول مدت پیمان برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

5- تامین اعتبار مالی جهت اجرای پروژه از محل اعتبارات داخلی شهرداری میباشد. 
6- اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله كاركنان دولت و خوداظهاری در خصوص تکمیل ظرفیت.

7- شركت كنندگان می بایست بعد از تکمیل مشخصات و ارائه پیشنهاد قیمت از طریق سامانه ستاد www.setad iran.ir   ، سپرده و یا ضمانت نامه شركت در مناقصه 
را در پاكت )الف( اسناد مناقصه ، صالحیت كاري و آخرین تغییرات و اساسنامه شركت خود را براساس شرایط فوق در پاكت )ب( و پیشنهاد قیمت را در پاكت )ج( و هر سه 

پاكت را به صورت الک شده و ممهور داخل یک پاكت بزرگ قرارداد به شهرداری تحویل داده و رسید دریافت دارند.
8- به پیشنهادهای مخدوش، مبهم، مشروط و فاقد سپرده  و یا تحویل خارج از موعد مقرر به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9- مهلت دریافت اسناد شركت در مناقصه: ازمورخه 1401/03/07 تا آخر وقت اداری مورخه 1401/03/11         
10- مهلت قبول پیشنهادها و تحویل اسناد : از مورخه 1401/03/12  تا آخر وقت اداری مورخه 1401/03/21 

11-  بازگشایي و بررسي پیشنهادها : دفتر شهردار ساعت 15 بعد از ظهر مورخه 1401/03/22
الکترونیک دولت )ستاد(   تداركات  از طریق سامانه  اطالع رساني صرفًا  نحوه  و  اطالعات  پیشنهاد قیمت و كسب  ارائه  و  مناقصه  اسناد  و خرید  تهیه  12-  نحوه 

www.setad iran.ir  امکانپذیر است. شماره تلفن جهت دریافت گواهی الکترونیکی )توكن( 021-41934 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/03/09                                                                                  

مبناي پیشنهاد قیمتمدت اجراءپروژهمبلغ سپرده شركت در مناقصه )ریال(برآورد اولیه )ریال(شرح پروژهردیف

فهرست بهاي ابنیه سال  121401 ماه2/300/000/000 46/010/205/101پروژه اجرای پیاده روسازی معابر سطح شهر1

آگهی مزایده کالسه140100153 واحد اجرای اسناد رسمی سبزوار
 بســتانکار:زهراحاجی شمسائی،نام پدر:مسلم،شــماره شناسنامه:4880211745 

ساکن فیروزه
 بدهــکار: رضاپژوهان، نام پدر:محمد شــماره شناســنامه:0780337956 ســاکن 

فیروزه
 موردمزایــده و محــل آن:یکدســتگاه اتومبیــل ســواری پــژو۴۰۵slx-to۵ رنــگ 
ســفیدروغنی مدل 1394 نوع ســوخت بنزینی به شــماره موتور16۴B۰۰3676۵ شماره 
شاسی NAAM722۰3۰FK2FE31و به شماره پالک انتظامی ایران36-271م43:متعلق 
به مدیون وطبق نظرکارشــناس رسمی دادگستری با مشخصات فنی اتاق وموتور وشاسی 
ودیفرانســیل وگیربکس وشیشــه ها وآینه ها وچراغ ها وســپرها وتجهیزات وداشبورد 
ســالم، کیفیت الســتیک ها با مرغوبیت 75 درصد سینی عقب سمت راست زدگی ورنگ 
پریدگی نقطه ای دارد وضعیت و تاریخ انقضای بیمه شــخص ثالث ماشــین نامشــخص که 
به مبلغ دو میلیارد ریال ارزیابی شــده است در پرونده اجرائی کالسه140100153 از 
ساعت 9 صبح الی12ظهردرمورخ1401/03/24روزسه شنبه در محل شعبه اجرای ثبت 
اسناد سبزوار واقع در سبزوار خیابان اسدآبادی از طریق مزایده حضوری به فروش می 
رسدمزایده از مبلغ دومیلیاردریال شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی نقدافروخته می 
شــد)وفق ماده 136 آئین نامه اصالحی اجرای مفاد اسناد رسمی شرکت در مزایده منوط 
به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب تمرکز وجوه سپرده سازمان ثبت 
اســناد و امالک کشور به شــماره IR6۵۰1۰۰۰۰۴۰6۰۰132۰76۵۵8۴8 باشناسه واریز 
935108500100000000320765584816 و حضور خریدار یا نماینده قانونی او 
در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 
پنج روز ازتاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبــت تودیع نمایدودرصورتی که ظرف مهلت 
مقرر مازاد فروش را به حســاب سپرده ثبت واریزنکندمبلغ مذکور قابل استرداد نبوده 
وبه حســاب خزانه واریزخواهدشــد.دراین صورت عملیات فروش از درجه اعتبارســاقط 
ومزایده تجدیدمی گردد(وکلیه هزینه های قانونی ســندانتقال و بدهی احتمالی وخالفی 
ماشــین مذکوربه عهده برنده مزایده اســت ونیم عشــروحق مزایده نقداوصول خواهد 
شــدضمناچنانچه روز مزایده تعطیل رســمی اعالم گردد،مزایده روز اداری بعد ازتعطیلی 

در همان ساعت و مکان مقرربرگزارخواهدشد.)م الف 401/362( 
تاریخ انتشار:شنبه 1401/03/07

علی آب باریکی -رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

آگهی مفقودی
کارت ســوخت وبیمه نامه و کارت ســواری پراید صباجی.تی.ایکس.آی مدل1383 
شاســی  شــماره   01012059 موتــور  36-387م98شــماره  ایــران  پــالک  شــماره 
S1۴122833926۰1 بــه نام احمد مســکنی مفقــود گردیده و ازدرجه اعتبار ســاقط می 

باشد.
*************************************************************

برگ سبز کامیون اکسور ال اس کشنده مدل 1387 رنگ سفید- 6 چرخ 6 سیلندر 
شــماره شاسی 9۴۴۰32۵B318۵۰1 شــماره موتور 45793700138620 شماره پالک 

ایران84-336ع24 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*************************************************************

بــرگ ســبز کامیــون بنز 1921 کمپرســی مدل 1372 رنگ ســبز شــماره شاســی 
16/579011 شــماره موتــور 10/61344 شــماره انتظامی 29742 تهــران17 مفقود 

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

ســند مالکیت ســواری پژو پارس مدل 1388 شــماره پالک ایــران72-851ی46 
شــماره موتــور 12488131215 شــماره شاســی NAAN21CA19E۴1379۵ مفقود 

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

کلیه مدارک ســواری ســمند ال ایکس مدل 1384 رنگ بژ متالیک شــماره موتور 
12484010231 شماره شاسی 17600809 شماره پالک ایران82-455ق99 به نام 

پژمان کریم زاده باجگیران مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.ساری
*************************************************************

ســند مالکیــت بــرگ ســبز وســیله نقلیه موتور ســیکلت سیســتم ســاوین تیپ 
12۵CDI رنــگ قرمز مدل 1393 به شــماره موتور NDR 031345 ۰12۴  شــماره 
تنه  NDR *** 125 B 9308738  شــماره پالک  ایران 517 -22368 متعلق به پیمان 
سلیمانی نام پدر جالل و به شماره  ملی3258627592 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. کرمانشاه
*************************************************************

جواز ساختمان، پایان کار، بنچاق، استعالمات و مدارک مربوط به شهرداری، دارائی و 
اداره ثبت اسناد و امالک مربوط به ملک مسکونی به پالک 5593 فرعی از 2 اصلی واقع 
در دماوند دوراهی احمدآباد نیســتان 11 ســمت چپ پالک 27 به نام محبوبه درخشانی 
فرزنــد ابراهیم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می باشــد. )دماوند( نوبت اول: 

1401/3/7  - نوبت دوم: 1401/3/22
*************************************************************

آقای احمد عیســی صوفی نام پدر قربان مراد به شماره ملی 2030621390 مالک 
خودروی سواری سیستم پژو 206 تیپ 5 مدل 1397 رنگ خاکستری-متالیک به شماره 
موتور172B۰۰۴2288 و شــماره شاســی NAAP13FE1JJ68198۴ شماره پالک ایران 
69-142 و 46 بعلت فقدان سند مالکیت برگ سبزتقاضای المثنی سند خودروی مذکور 
را نموده اســت. لــذا چنانچه احدی ادعایــی درخصوص خود روی فــوق دارد ظرف مدت 
ده روز بــه دفتــر منطقه ایی ســاری واقع در کیلومتر5 جاده ســاری به نکا جنب شــرکت 
شــمالیت مراجعه نمایند. بدیهی اســت پس از مهلــت مزبور مطابق ضوابــط مقرر اقدام 

خواهد شد.گنبد
*************************************************************

اصل ســند برگ ســبز خودروی هاج بک  پژو TU3 206 به شماره انتظامی 72291 
س 79  و به شاسی NAAP۰3EE3FJ218367 و شماره موتور 16۵A۰۰287۰9   به نام 

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

مــدرک فارع التحصیلــی اینجانــب داریوش عشــقی پیرایواتلو صــادره از مغان به 
شــماره کــد ملــی 5049632978 دارای مــدرک تحصیلی مقطع کارشناســی در رشــته 
مدیریت بازرگانی صادره از دانشــگاه آزاد اسالمی واحدپارس آبادمغان ومدرک تحصیلی 
کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی صادره از دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق 
مفقود گردیده اســت و فاقد اعتبار می باشــد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد  پارس آباد مغان و دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق به نشانی 

دانشگاه آزاد اسالمی ارسال نماید. پارس آباد مغان - نراق اراک )نوبت سوم(

روابـط عمومـی صداوسـیما بـا انتشـار بیانیـه ای، دیـدگاه پیمـان جبلـی درباره 
سـریال های شـبکه نمایـش خانگـی را بـرای اهالـی هنـر تشـریح کـرد.

به گزارش ایسـنا، پیمان جبلی ـ رییس سـازمان صداوسـیما ـ سـه شـنبه، سوم 
خـرداد مـاه بـه دانشـگاه صنعتـی شـریف رفـت و بـه پرسـش های دانشـجویان 
محبـوب،  چهره هـای  برخـی  بـا  برخـورد  در  رسـانه  ایـن  عملکـرد  دربـاره ی 
پرداختـن بـه وضعیـت معیشـتی مـردم، نظـارت بـر شـبکه نمایـش خانگـی و 
پلتفرم هـا، طـرح تحـول رسـانه و همچنیـن دالیـل کاهـش تعـداد مخاطبـان 

برنامه هـای تلویزیونـی پاسـخ گفـت.
اظهـارات پیمـان جبلـی در ایـن دیـدار و خصوصـا گفته هایـش درباره ی شـبکه 
بـا  روزهـا  ایـن  پلتفرم هـا،  از سـریال های  یکـی  محتـوای  و  خانگـی  نمایـش 
انتقادهـا و واکنش هایـی همـراه شـده اسـت و حـاال روابـط عمومی صداوسـیما، 

در مطلبـی جداگانـه، دیـدگاه پیمـان جبلـی دربـاره ی شـبکه نمایـش خانگـی 
را تشـریح کـرده اسـت. در ایـن مطلـب آمـده اسـت، »عیـن دیـدگاه دکتـر 
جبلـی بـه قـرار زیـر اسـت: در فضـای بعضـی از پلتفرم هایـی کـه در قالـب 
گیمینـگ پخـش زنـده دارند، اسـتریمینگ دارنـد، مطالبـی که آنجـا بارگذاری 
می شـود اعـم از محتـوای مسـتهجن بـه معنـی واقعـی کلمـه، شیطان پرسـتی 
اخالقـی  و ضـد  دینـی  محتواهـای صدرصـد ضـد  کلمـه،  واقعـی  معنـی  بـه 

 و ضـد امنیتـی همیـن االن روز روشـن در جمهـوری اسالمی شـما برویـد در 
این پلتفرم ها]ببینید[. 

چـه کسـی صاحب اینجاسـت؟چه کسـی باید ایـن را مدیریت بکنـد؟ یعنی می 
خواهـم عـرض کنـم ما اگر ادعـای نظـارت داریم این ادعـا، ادعای سـلیقه ای ما 
نیسـت. وظیفه ای که قانون اساسـی گردن ما گذاشـته اسـت و تفسـیر از قانون 
اساسـی توسـط نهادهـای قانونی.مـا موظـف هسـتیم به حفـظ امنیـت فرهنگی 
جامعـه و حفـظ حریـم فرهنگـی جامعـه و از ایـن وظیفـه مـان کوتـاه نمی آییم 
تـا زمانـی کـه بـه مـا بگوینـد شـما مسـئول ایـن کارنیسـتید. بگویند مسـئول 
نیسـتید؛ چشـم؛ هـر کسـی خواسـت بیایـد ایـن مسـئولیت را برعهـده بگیـرد. 
کسـی هـم سـلیقه ای نمی توانـد ایـن حـرف را بزنـد؛ قانون اساسـی اگـر تغییر 

کـرد آن وقـت مسـئولش هـم تغییـر می کند.«

 پیمان جبلی دیدگاهش درباره 
شبکه نمایش خانگی را تشریح کرد


