
 تهران می خواهد تا ۱۴۰۲ 
قطب گردشگری شود

مدیرکل میــراث فرهنگی،  گردشــگری و صنایع 
دســتی اســتان تهران می گوید قصد دارد با یک 
برنامــه کوتاه مدت دوســاله، تهــران را به قطب 

گردشگری تبدیل کند.
پرهام جانفشــان که از اردیبهشت ۱۳۹۸ مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان 
تهران شــده اســت، اظهار کرده که برنامه تبدیل 
تهران به قطب گردشگری را از زمستان ۱۴۰۰ آغاز 
کرده اســت. او در این باره توضیح داده است: برای 
این که تهران در کشور به عنوان مقصد گردشگری 
شناخته شود، برنامه کوتاه مدتی داریم. همان طور 
که می دانید تهران همیشه فرستنده گردشگر بوده 
اســت، به ویژه در روزهای تعطیل مراکز اقامتی و 

هتل های ما خالی از گردشگر بودند.
جانفشــان ادامه داد: برنامه ریزی مــا برای تبدیل 
شدن تهران به قطب کردشگری، از دی ماه ۱۴۰۰ 
برای نوروز ۱۴۰۱ شــروع شــد. ایــن برنامه ریزی 
کوتاه مدت دوساله را از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ اجرا 
خواهیــم کرد. در نوروز ۱۴۰۱ بــا برنامه ریزی که 
داشتیم تهران را به قطب گردشگری تبدیل کردیم. 
یکی از دالیل این بود که از مردم تمام کشور دعوت 
کردیم از جاذبه هایی که در تهران وجود دارد، اعم 
از جاذبه هــای مراکز ســرگرمی، تفریحی، پارک ها 
و مراکــز تاریخــی و تهران قدیــم، مراکز خرید و 
گردشگری شهری، مجموعه هایی مانند باغ کتاب، 
پل طبیعت، مجموعه فرهنگی توچال و پارک ارم و 

تورهای تهران گردی و ... دیدن کنند.
مدیرکل میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی اســتان تهران بدون آن که دقیقا اشاره کند 
چه برنامه و پروژه ای بــرای تبدیل تهران به قطب 
گردشــگری اجرا شــده و یا درنظر دارد اجرا کند، 
خلوتی شهر در روزهای تعطیل را مهمترین جاذبه 
آن برشــمرده و گفته اســت: وقتی مردم متوجه 
شــدند تهران در ایام تعطیالت، شهر خلوتی است 
به این شهر ســفر و استقبال کردند. این برنامه دو 
ســاله خواهد بود و تاکنون که هفت ماه از شــروع 
آن گذشته، نتیجه مثبتی داشته است و ان شاءاهلل 
برای نوروز ۱۴۰۲ و ســال های بعد هم ادامه پیدا 

خواهد کرد.
ایــن مدیر کــه با ســایت خبــری وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به بهانه هفته 
گردشگری گفت وگو کرده به چاپ کتاب مسیرهای 
گردشگری تهران،  ری و شمیران در دولت سیزدهم 
اشــاره کرده و گفته که این کتاب مقدمه عزت اهلل 
ضرغامــی ـ وزیر میــراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی ـ  را دارد و در آن هشــت مسیر 
در مرکز تهران، ری، شــمیران تعریف شده که به 

صورت خودآموز گردشگر را هدایت می کند.
نبود برنامه های مشــخص و منسجم برای جذب و 
موازی کاری های  و همچنین  ماندگاری گردشــگر 
شــهرداری در اجــرای برنامه هــای گردشــگری 
به ویــژه در نــوروز، کمبود و در دســترس نبودن 
زیرساخت های گردشگری به ویژه برای کهنساالن و 
افراد کم توان جسمی، بسته بودن بسیاری از اماکن 
تاریخی شــهر تهران در روزهــای تعطیل، ناامنی 
در برخی مناطق پرازدحــام، نقص و کمبود منابع 
و محتوای اطالع رســانی برای راهنمایی و هدایت 
گردشگر و مسافر در پایانه های فرودگاه،  اتوبوس و 
قطار، چندزبانه نبودن و کمبود تابلوهای راهنمایی 
گردشگری، از جمله انتقادهایی است که معموال به 

تهران به عنوان مقصد سفر وارد است.

 هنرمندان هوشیارانه خود را 
از صف معاندان جدا کنند

سیداحمد میرعالیی تهیه کننده سینما و تلویزیون 
گفت: به عنوان کوچک ترین، تقاضا دارم هنرمندان 
و عزیزانی که به جهت پیروی از احساسات در این 
جریانات اشتباهاتی مرتکب شــدند هرچه زودتر، 
هوشیارانه و عاقالنه صف خود را از معاندان انقالب 

جدا کنند.
سید احمد میرعالیی تهیه کننده سینما و تلویزیون 
در گفتگو با فارس در رابطه با واکنش هنرمندان به 
اتفاقات اخیر گفت: این اتفاق و درگذشــت یکی از 
دختران سرزمین ما قطعاً همه را متاثر کرده است، 
اما وقتی که یک هنرمند و فرد چهره که در همین 
کشور و توسط مردم به این جایگاه رسیده است با 
این موضوع مواجه می شــود باید از این زاویه با آن 
روبه رو شود که آیا باید با کشور و مردم همسو باشد 

و یا با دشمن؟
وی افــزود: عده ای از دشــمنان عالقه مند به برهم 
ریختن کشــور هســتند؛ باید دید که این افراد که 
امروز از خارج کشــور حامی شلوغی ها هستند در 
کدام موفقیت ما ابراز خوشــحالی کردند که امروز 

دلسوز مردم ما شدند؟
ایــن تهیه کننده ســینما و تلویزیــون در ادامه به 
هدایت اتفاقات اخیر از خارج کشــور اشاره کرد و 
توضیح داد: حضور دشــمنان کشور در این حوادث 
روشن اســت، امروز پای منافقین، داعش، کومله و 
دیگر گروه های تروریستی وسط آمده است، چطور 
گروهی تروریســتی مانند داعش که در افغانستان 
جنایتی مرتکب شــده و تعداد زیــادی از دختران 
مظلوم را به شــهادت رســاندند حامــی این اتفاقاً 
شــدند؟ میرعالیی ادامه داد: انســانی که فرهنگی 
است و عالقه مند به فرهنگ و پیشرفت کشور است 
این اتفاقات را دامن نمی زند، هویت سینمای ملی، 
هنــر و حتی ورزش ملی مابعــد از انقالب رخ داده 
و دشــمن با هدف این هویت حمله کرده اســت، 
واکنش برخی هنرمندان متاسفانه دشمن را به این 

هدفش نزدیک می کند.

اخبار گزارش
اخبـار جعلـی اطالعات نادرسـت یا گمراه کننده ای اسـت 
کـه بـه عنوان خبر منتشـر می شـود و می توانـد روی افکار 
عمومـی تاثیـر بگـذارد؛ این نـوع اطالعات بیشـتر در زمان 
بحـران تولید و منتشـر می شـود. بـه گزارش فـارس حتما 
بـرای شـما هـم پیـش آمـده کـه خبرهایـی بـه گوشـتان 
خـورده کـه در نـگاه اول واقعـی به نظر می رسـند اما کمی 
بعد مشـخص می شـود سـاختگی و دروغ بوده اند. بخشـی 
از اخبـاری کـه روزانـه در شـبکه هـای اجتماعـی منتشـر 
می شـوند، خبرهای جعلی هسـتند و گسـترش این دست 
از اخبـار در رسـانه هـای اجتماعـی بـه یـک نگرانی جدی 

در سـطح جهـان تبدیل شـده اند.

اخبار جعلی چیست و هدف از انتشار اینگونه 
خبرها چیست؟

سـرچینگ ژورنـال دربـاره تعریـف ایـن مفهـوم نوشـته: 
اخبـار جعلـی اطالعات نادرسـت یا گمراه کننده ای اسـت 
کـه بـه عنـوان خبـر ارائه می شـود. ایـن نوع اخبـار اغلب 
بـا هـدف آسـیب رسـاندن بـه اعتبار یک شـخص یـا نهاد 
یا کسـب درآمد منتشـر می شـود. اگرچه اخبار نادرسـت 
همیشـه در طول تاریخ منتشـر شـده، اما اصطـالح "اخبار 

جعلـی" بـرای اولیـن بار در دهه ۱۸۹۰ اسـتفاده شـد.
»اخبـار جعلـی« واژه ای اسـت کـه در سـال های اخیـر، 
بـه ویـژه در ارتبـاط بـا انتخابـات و شـرایط کرونـا زیـاد 
آن را شـنیده ایـم. بـا ایـن حـال، پدیـده جدیدی نیسـت. 
اطالعـات نادرسـت، تبلیغـات، فریـب و... همگـی مفاهیـم 

شـناخته شـده ای بـرای مـردم هسـتند.
اخبـار جعلـی در برخـی مـوارد می توانند برای دسـتکاری 
همـه چیـز از بازار های سـهام گرفتـه تا نظرات سیاسـی و 
تصمیـم گیری هـای مهـم طراحـی شـوند. این نـوع اخبار 
بـه ابـزاری قدرتمنـد در مبـارزات جهانی تبدیل شـده که 
در انتخابـات، اقتصـاد و درگیری های ژئوپلیتیکی اسـتفاده 
می شـود. ایـن نـوع از اخبـار و اطالعـات نادرسـت با هدف 
ضربـه زدن بـه افراد، دولـت هـا، کشـورها و نهادها منتشـر 
می شـوند. مثال در شـرایط امروزی کشـور ما شـبکه های 
معانـد فارسـی زبـان اخبـار جعلـی را بـا هـدف تحریـک 

مـردم برای اغتشـاش در کشـور منتشـر مـی کنند.

انواع اخبار جعلی
سـایت کاسپراسـکای، انـواع مختلفـی از اخبـار جعلـی را 
تعریـف کـرده کـه در زمان هـا و شـرایط متفـاوت تولید و 

توسـط ریانـه هـای جعلـی منتشـر می شـوند.

کلیک طعمه
اخبـار عجیـب و غریـب و تصاویـر تحریـف شـده باعـث 
کلیـک بیشـتر و اشـتراک گـذاری ایـن نـوع محتـوا مـی 
شـود. Clickbait بـه خبرهایـی اشـاره دارد کـه عمـداً 
بـرای جـذب بازدیدکنندگان بیشـتر سـایت هـا و افزایش 
درآمـد تبلیغاتـی بـرای صاحبـان آنهـا طراحـی شـده اند.

پروپاگاندا
ایـن کلمه بـه اخبـار و محتوای نادرسـت یا تحریف شـده ای 
اشـاره دارد کـه بـرای گمـراه کـردن مخاطبـان و ترویـج یک 
برنامه یا تفکر سیاسـی یا دیدگاه مغرضانه نوشـته شـده است.

روزنامه نگاری بی کیفیت
اوقـات، روزنامـه نـگاران وقـت کافـی ندارنـد تـا  گاهـی 
تمـام حقایـق را قبـل از انتشـار بررسـی کنند، کـه همین 
موضـوع منجـر بـه تبدیـل اشـتباهات واقعـی بـه اخبـار 

جعلـی مـی شـود.

سرفصل های گمراه کننده
گاهـی ممکـن اسـت خبر یـا محتوا بـه طور کلی درسـت 

باشـد، امـا از یـک عنـوان هیجـان انگیز یـا گمـراه کننده 
بـرای ترغیـب خواننـدگان بـرای کلیـک کـردن روی آن 
اسـتفاده شـود. ایـن موضـوع مـی توانـد منجـر بـه ایجاد 

اخبـار جعلی شـود.

محتوای طنز
برخی از اخبار جعلی به منظور سـرگرمی منتشـر می شوند. 
بـه عنـوان مثـال، در داسـتان هـای طنـز از کنایـه یـا اغراق 
برای شـوخی با سـوژه اسـتفاده می شـود. این خبرها سـعی 
در گمـراه کـردن مخاطبـان ندارنـد، زیـرا قرار نیسـت جدی 

گرفتـه شـوند. پس مطالب طنـز، اخبار جعلی نیسـتند.

اخبار جعلی چگونه کار می کند؟
اخبـار جعلـی اغلـب از طریـق وب سـایت هـای خبـری 
جعلـی کـه در تـالش برای کسـب اعتبـار، اغلـب از منابع 
خبـری معتبـر تقلیـد مـی کنند، منتشـر مـی شـود. طبق 
ادعاهـای  و  اطالعـات  اجتماعـی  رسـانه های  تحقیقـات، 
نادرسـت را سـریع تر از اخبـار واقعـی منتشـر می کننـد. 
اخبـار جعلـی بـه سـرعت پخـش مـی شـوند زیـرا معموالً 
بـرای جلـب توجه و جـذب احساسـات طراحی شـده اند، 
بـه همیـن دلیـل اسـت کـه اغلـب محتواهـای عجیـب و 
غریبـی را ارائـه مـی دهنـد کـه خشـم یـا تـرس خواننده 

را برمـی انگیزنـد.
ربات هـای  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  کاسپراسـکای  سـایت 
رسـانه های اجتماعـی می تواننـد اخبـار جعلـی را منتشـر 
اعتبـار  بـه  ایـن پلتفـرم هـا بـدون توجـه  کنند، نوشـته: 
ربات هـا  می کننـد.  منتشـر  و  تولیـد  را  مقاالتـی  منابـع، 
می تواننـد حسـاب های جعلـی را بـه صورت آنالیـن ایجاد 
کننـد، سـریعا فالوئـر بگیرنـد و شـروع بـه انتشـار اخبـار 
جعلـی کننـد. اینگونـه حسـاب هـا بـا هـدف انتشـار ایـن 
محتواهـا ایجـاد مـی شـوند. از دیگـر انـواع اخبـار جعلـی 
اشـاره   Deepfakes از  اسـتفاده  بـه  اخبـار  تـوان  مـی 
کـرد. اینهـا ویدئوهـای جعلـی هسـتند که بـا اسـتفاده از 
نـرم افـزار دیجیتـال، یادگیـری ماشـینی و تعویـض چهره 
ایجـاد مـی شـوند. در ایـن نـوع ویدئوهـا تصاویـر ترکیـب 
مـی شـوند تـا فیلـم جدیـدی ایجـاد کننـد کـه رویدادها 
یـا اقداماتـی را نشـان می دهـد که هرگـز واقعـاً رخ نداده 
انـد. نتایـج می تواند بسـیار قانع کننده باشـد و تشـخیص 

واقعیـت و دروغ بـرای مخاطـب دشـوار اسـت.

نحوه تشخیص اخبار جعلی
در شـرایطی کـه روزانـه هـزاران خبـر در شـبکه هـای 
اجتماعـی و رسـانه هـا منتشـر مـی شـوند، نکتـه مهـم 
ایـن اسـت کـه بتوان اخبـار جعلـی را از اخبـار و اطالعات 

درسـت تشـخیص داد.
اخبـار  تـوان  مـی  چگونـه  کـه  بپرسـید  خـود  از  شـاید 
جعلـی را در فیـس بوک و سـایر سـایت های رسـانه های 
اجتماعـی شناسـایی کـرد؟ چگونـه از انتشـار و اشـتراک 

اخبـار جعلـی جلوگیـری کنیـم؟

بررسی اعتبار منبع خبر
گاهـی  کنیـد.  بررسـی  را  نظـر  مـورد  صفحـه  آدرس 
 URL اوقـات، سـایت های خبـری جعلـی ممکن اسـت در
اشـتباهات امالیـی داشـته باشـند یـا از پسـوندهای دامنه 
کمتـری ماننـد "infonet." یا ".offer" اسـتفاده کنند. 
نکتـه دیگـر در بررسـی منبـع خبـر، توجه بـه خبرگزاری 
یا رسـانه منتشـر کننده خبر اسـت. اینکه سـایت یا منبع 
منتشـر کننـده خبر بیـن مردم محبوب اسـت، بـه معنای 
دقیـق بـودن محتوای آن نیسـت. دیـدگاه سـایت یا منبع 
منتشـر کننـده خبـر را بررسـی کنید، بـرای اینـکار مـی 

توانیـد بخـش "دربـاره مـا" را بخوانید.

درباره نویسنده مطلب تحقیق کنید
برخـی از اخبـار یـا گـزارش ها، نام نویسـنده را نیـز دارند. 
در مـورد آنهـا تحقیـق کنیـد تا ببینیـد آیا معتبر هسـتند 
یـا خیـر. به عنـوان مثـال، آیـا نویسـنده واقعی اسـت، آیا 
شـهرت خوبـی دارد، آیـا در مـورد حـوزه تخصصـی خاص 
خـودش مـی نویسـندیا خیـر. البتـه انگیـزه نویسـنده و 

پیشـینه او را نیـز در نظـر بگیرید.

بررسی منابع دیگر
دسـتورالعمل های  حرفـه ای  جهانـی  خبرگزاری هـای 
واقعیـت  بررسـی  بـرای  گسـترده ای  منابـع  و  سـرمقاله 
را  خـاص  خبـر  ایـن  نیـز  آنهـا  اگـر  بنابرایـن  دارنـد، 
بـه  اگـر  اسـت.  خوبـی  نشـانه  ایـن  کردنـد،  منتشـر 
آیـا  کنیـد  تحقیـق  دارد،  شـک  خواندیـد  کـه  اخبـاری 
ایـن خبـر در سـایر خبرگـزاری هـا یا رسـانه هـای معتبر 
 منتشـر شـده یـا نـه؟ آیـا منابـع معتبـر در خبـر ذکـر 

شده است؟

ذهنیت انتقادی خودتان را حفظ کنید
بسـیاری از اخبـار جعلـی بـرای برانگیختـن احساسـاتی 
خـود  از  می شـوند.  نوشـته  عصبانیـت  یـا  تـرس  ماننـد 
بپرسـید: چـرا ایـن داسـتان نوشـته شـده؟ آیـا هـدف یـا 
تفکـر خاصـی را ترویـج یـا دنبـال مـی کنـد؟ آیـا سـعی 
دارد مـن را وادار کنـد تا به سـایت دیگـری مراجعه کنم؟

بررسی حقایق و تاریخ انتشار
اخبـار معتبـر، حـاوی حقایق زیـادی مانند داده هـا، آمار، 
نقـل قـول از کارشناسـان و غیـره اسـت. گزارش هایـی بـا 
اطالعـات نادرسـت اغلـب حـاوی تاریخ هـای نادرسـت یـا 
جـدول زمانـی تغییـر یافتـه هسـتند، بنابراین بهتر اسـت 
بررسـی کنیـد کـه مقالـه چه زمانی منتشـر شـده اسـت.

خواندن نظرات
حتـی اگـر مقالـه یا ویدئـو قانونی و درسـت باشـد، نظرات 
کـه بـرای آن ثبـت شـده،  ممکـن اسـت معتبـر نباشـند. 
اغلـب پیوندهـا یـا نظراتی کـه در پاسـخ به محتوا ارسـال 
می شـوند، می تواننـد توسـط ربات هـا یـا افرادی کـه برای 
قـرار دادن اطالعـات گمراه کننـده یا گیج کننده اسـتخدام 

شـده اند، به طـور خـودکار تولید شـوند.

بررسی اعتبار تصاویر
بسـیاری از اخبـار جعلـی از تصاویـری اسـتفاده می کنند 
کـه فتوشـاپ شـده یـا از یـک سـایت غیـر مرتبـط گرفته 
شـده انـد. نشـانه های احتمالـی عبارتنـد از تـاب داشـتن 
پس زمینـه  در  مسـتقیم  خطـوط  کـه  )جایـی  تصویـر 
مـوج دار بـه نظـر می رسـند(، وجـود سـایه های عجیـب، 
بـرای  آمیـز.  اغـراق  هـای  رنـگ  یـا  ناهمـوار  لبه هـای 
اطمینـان از واقعـی بـودن عکـس، مـی توانیـد از ابـزاری 
ماننـد جسـتجوی عکـس معکوس گـوگل اسـتفاده کنید، 
ایـن ابـزار به شـما نشـان می دهد کـه آیا از همـان تصویر 

در زمینه هـای دیگـر اسـتفاده شـده یـا خیـر.

خطرات اخبار جعلی چیست؟
خواننـد،  مـی  اخبـار  در  آنچـه  براسـاس  غالبـاً  مـردم 
تصمیمـات مهمـی مـی گیرنـد. بـرای مثـال، نحـوه رای 
دادن در انتخابـات یـا درمـان پزشـکی در هنـگام بیماری. 
بـه همیـن دلیل اسـت که خوانـدن اخبـار قابـل اعتماد و 
دقیـق بسـیار مهـم اسـت. سـایت کاسـپر اسـکای دربـاره 
خطراتـی کـه ممکن اسـت اخبـار جعلـی بـرای مخاطبان 
داشـته باشـد، نوشـته: وقتی مـردم نمی توانند بیـن اخبار 
واقعـی و جعلـی تمایـز قائـل شـوند، باعـث سـردرگمی و 
سـوء تفاهـم در مـورد مسـائل مهـم اجتماعـی و سیاسـی 
مـی شـود. وقتـی مردم نتوانند بـه چیزی که مـی بینند یا 
مـی خواننـد اعتمـاد کننـد، اعتماد کلـی به منابـع خبری 
قانونـی تضعیـف مـی شـود. اخبـار جعلـی و گمراه کننـده 
مربـوط بـه درمان هـای پزشـکی یـا بیماری هـای مهـم، 
ماننـد سـرطان یـا کرونـا می توانـد منجر بـه تصمیم گیری 

نادرسـت افـراد در مورد سـالمتی خودشـان شـود.
بسـیاری از اخبـار جعلـی بـرای تحریک و تشـدید درگیری 
هـای اجتماعی تولید و منتشـر شـده اند. وقتـی طرف های 
مختلـف یـک بحـث دالیـل خاص خـود را داشـته باشـند، 
و  می شـود  جاکعـه  بیشـتر  شـدن  قطبـی  دو  بـه  منجـر 
می توانـد بـر نتایـج انتخابات یـا کنش هـای اجتماعی تأثیر 
بگـذارد. رسـانه هـای اجتماعـی خصوصـا در عصـر حاضـر 
کـه دسترسـی همـه مـردم بـه اینترنت بسـیار آسـان تر از 
قبل شـده، فضایـی برای انتشـار اطالعات نادرسـت و اخبار 
جعلـی هسـتند. سـعی کنیـد در شـرایط بحرانـی اخبـار را 
فقـط از منابـع قانونی و معتبر دنبال کنیـد و اگر در صحت 
خبـری شـک داریـد، حتما از راه های گفته شـده اسـتفاده 

کنیـد تـا در دام اخبـار جعلـی و سـودجویان نیفتید.
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مجید یوســف زاده، راوی جنگ در مراســم یادواره ۱۴۰۰ شهید دفاع مقدس گفت: 
اوج غائله کردســتان و غرب، در پاوه رخ داد. آنان به بیمارســتان پاوه حمله کرده و 

مجروحین را به طرز فجیعی به شهادت رساندند.
مراســم یادواره ۱۴۰۰ شــهید دفاع مقدس منطقه ۸ به همت فرهنگسرای گلستان 
برگزار شــد. در این مراســم جمعی از خانواده های معزز شهدا، یادگاران هشت سال 

دفاع مقدس و مسئولینی از بنیاد شهید حضور داشتند.
مجید یوســف زاده روایتگر دفاع مقدس در مقدمه ســخنان خــود گفت: ۲۳ بهمن 
۱۳57، یعنی یک روز بعد از پیروزی انقالب اســالمی، اولین تحرکات علیه جمهوری 
اســالمی آغاز شد و ۸ اسفند، غائله کردستان و غرب را داشتیم که در آن عده ای از 
چریک های فدایی، کومله و دموکرات با هدف خودمختاری، کردســتان را به دســت 
ضدانقالب انداختند. اوج غائله کردســتان و غرب، در پــاوه رخ داد. همانطور که در 
فیلم »چ« دیدید، آنان به بیمارستان پاوه حمله کرده و مجروحین را به طرز فجیعی 
به شــهادت رساندند. وی اضافه کرد: شب گذشته در جایی بودیم و یکی از خواهران 
امدادگــر از روزهای اول جنگ تعریف می کــرد. او می گفت که کومله و دموکرات از 
داعش هم بدتر بودند. به همین دلیل اســت که عــده ای از رزمندگان دفاع مقدس 
می گویند که ۱۰ ســال دفاع مقدس داریم، چرا که ۲ ســال با ضدانقالب و دشمن 
داخلی و ۸ سال با دشمن خارجی جنگیدیم. پس از کردستان، غائله های خوزستان، 
سیســتان و بلوچستان، خلق مســلمان در آذربایجان و ... رخ داد. آنان می خواستند 
کشور را تکه تکه کرده و تضعیف کنند. فراموش نکنید که پاشنه آشیل هر کشوری، 

جنگ داخلی است.
این روایتگر دفاع مقدس با اشاره به هدف صدام از حمله به ایران گفت: از اردیبهشت 
ماه ســال ۱۳5۹ بود که دشمن درگیری های مرزی را با ما شروع کرد. در آن زمان، 
وضعیت نظامی مطلوبی نداشــتیم و عراق بــا ۳ هدف به ما حمله کرد. اولین هدف، 
براندازی جمهوری اســالمی بود. این روایتگر دفاع مقدس با اشــاره به هدف صدام 
از حمله به ایران گفت: از اردیبهشــت ماه ســال ۱۳5۹ بود که دشمن درگیری های 
مرزی را با ما شروع کرد. در آن زمان، وضعیت نظامی مطلوبی نداشتیم و عراق با ۳ 
هدف به ما حمله کرد. اولین هدف، براندازی جمهوری اســالمی بود. دومین هدف، 
گرفتن خوزستان و اهواز بود تا مرکز نفت ایران از کشور جدا شود و سومین هدف نیز 
گرفتن رودخانه اروند و شــهر اروندکنار و آبادان بود. این رودخانه، محلی استراتژیک 
برای حمل و نقل دریایی عراق به شمار می رود. دشمن به هیچ کدام از ۳ هدف خود 

نرسید و به همین دلیل است که می گوییم در جنگ پیروز شویم.

 ماجرای حمله به بیمارستان پاوه 
و شهادت فجیع مجروحان

همه چیز درباره اخبار جعلی و نحوه تشخیص آن 

سره را از ناسره بشناسیم

آگهی مفقودی
خانــم  عارفــه محمدیان نام پدر عبدالناصر به شــماره ملــی 4860395069 مالک 
خودروی ســواری سیســتم پژو تیپ PARS XU7 مدل 1399 رنگ خاکستری- متالیک 
به شماره موتور 124K1432874 و شماره شاسی NAAN01CE5LH241831  به شماره 
پــاک 69-897 ن 76  بعلت فقدان اســناد فروش ) ســند کمپانی( تقاضای رونوشــت 
المثنی ســند خودروی مذکور را نموده اســت. لذا چنانچه احــدی ادعایی درخصوص خود 
روی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ای ساری واقع درکیلومتر5 جاده ساری 
بــه نکا جنب شــرکت شــمالیت مراجعه نمایند. بدیهی اســت پس از مهلــت مزبور مطابق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. گنبد
*************************************************************

آقای سعید سراوانی نام پدر غامرضا به شماره ملی 4860069791 مالک خودروی 
سواری سیستم پژو تیپ 405GLX مدل 1387 رنگ نقره ای- متالیک به شماره موتور 
12487088569 و شــماره شاســی NAAM11CA68E004883 به شماره پاک 69-

678 ن 77  بعلت فقدان اسناد فروش )سند برگ سبز( تقاضای رونوشت المثنی اسناد 
خودروی مذکور را نموده است. لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص خود روی فوق دارد 
ظــرف مدت ده روز به دفتر منطقه ای ســاری واقع درکیلومتر5 جاده ســاری به نکا جنب 
شــرکت شــمالیت مراجعه نمایند. بدیهی اســت پس از مهلت مزبور مطابــق ضوابط مقرر 

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

ســند مالکیت برگ ســبز خودرو تراکتور- کشــاورزی سیســتم  ام - اف تیپ 399 
 H06326 و شــماره شاسی YAW1756V رنگ قرمز- روغنی مدل 1388 شــماره موتور
پــاک ایران 59-748 ک 11 متعلق به عبدالصالخ هورن  نام پدر تقاندردی  به شــماره 
شناســنامه 342 و شــماره ملی 4869590808 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

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

اصل ســند برگ ســبز خودروی پراید به شــماره انتظامی 91 447س73 وشــماره 
شاســی S1412286050760 وشــماره موتور1878760به نام بابک آریانی مفقود شــده 

واز درجه  اعتبارساقط است. پارس اباد مغان 
*************************************************************

اصل برگ سبز یکدستگاه موتور سیکلت پرواز وبه شماره پاک 442_51433 وبه 
شــماره تنه N2N *** 125R9015220   وبه شــماره موتــور 156FMI0191110 به نام 

منصور دادرس مفقود شده واز درجه اعتبار سا قط است .پارس آباد مغان  
*************************************************************

اینجانب فرشــاد لطفی قوجه بیگلــو مالک خودروی پژو 206SD_TU5 و به شــماره 
شاســی NAAP41FEXHJ030407 و شــماره موتــور 174B0020540  بــه علت فقدان 
اســناد فروش تقاضای رونوشــت المثنی اســناد مذکور را نموده ام لذا چنانچه هر کس 
ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقی شرکت ایران خودرو 
واقع در کیلومتر 14 جاده مخصوص تهران کرج شهرک پیکانشهر ساختمان سمند طبقه 1 
مراجعه نماید. بدیهی اســت پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد 

شد. پارس آباد مغان
*************************************************************

ســند مالکیت-ســند کمپانــی و کارت ســواری پرایــد مــدل 1376 شــماره پــاک 
 S1412276534021 ایران72-752ی32 شــماره موتور 00038351 شــماره شاســی

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

برگ ســبز و ســند کمپانی پژو 206 آریان مدل1388 رنگ مشــکی متالیک شماره 
NAAP41FD2AJ265947 شــماره پــاک  موتــور 13388007214 شــماره شاســی 
ایــران62-433ط49 به نــام رامین دماوندی مفقود شــده و از درجه اعتبار ســاقط می 

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

برگ ســبز و کارت شناســایی ســواری دنا مدل 1401 رنگ مشــکی متالیک شماره 
NAAW61HU6NE483004 شــماره پــاک  153H0051998 شــماره شاســی  موتــور 
ایران62-317ط65 به نام علی اصغر نصیری زاری محله مفقود شــده و از درجه اعتبار 

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

بــرگ ســبز و کارت ســوخت ســواری ســمند مــدل 1388 رنــگ ســفید شــماره 
شاســی  شــماره   124888086058 موتــور  شــماره  ایــران72-372س18  پــاک 
NAACC1CF09F420482 به نام افروز حقگو مفقود شــده و از درجه اعتبار ســاقط می 

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

برگ سبز سواری پژو405 مدل 1387 رنگ نقره ای متالیک شماره پاک ایران44-
 NAAM01CA09R282451 517م22 شــماره موتور 12487129040 شماره شاسی

به نام سید ابراهیم جان پوالد مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
*************************************************************

برگ ســبز و سند کمپانی خودرو سواری کوییک به رنگ مشکی قرمز مدل 1400به 
شــماره شاسی NAPX212AAM1041449   و شماره موتور M15 /9156785  مفقود 

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

آگهی فقدان سند مالکیت پاک 965/294 
نظر به اینکه آقای سید محمود بهرسی با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده مدعی 
اســت که سند مالکیت ششدانگ پاک 965/294 واقع در خورموج بخش 5 خورموج به 
شــماره ســریال 939769 که به نام سید محمود بهرسی صادر و تســلیم گردیده که به 
علت جابجایی مفقود گردیده و پس از جســتجوی کامل یافت نگردیده اســت مراتب طی 
بخشــنامه ی مورخه 1401/6/9 به کلیه دفاتر اسناد رســمی کشور اباغ گردیده است 
لــذا در اجــرای تبصره یک اصاحی مــاده 120 آئین نامه قانون ثبــت مراتب جهت اطاع 
عموم آگهی می شــود تا هر کــس مدعی انجام معامله یا وجود ســند مالکیت نزد خود می 
باشــد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشــار این آگهی اعتراض خــود را کتبا به این اداره 
تســلیم دارد در غیر این صورت پس از ســپری شدن مدت مقرر قانون و عدم واخواهی 
سند مالکیت المثنی به نام مالک صادر خواهد شد و سند مالکیت قبلی به شماره سریال 

939769 از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. تاریخ انتشار 1401/7/10 م الف/174
امیر عباس ترجمان - رئیس واحد ثبتی شهرستان دشتی

آگهی فقدان ســند مالکیت ششــدانگ یکباب ســاختمان پــاک 7359/361 حوزه ثبتی 
شبانکاره قریه عطیبه

آقای ســید ناصر موســوی فرزند ســید آقا به شــماره شناســنامه 7784 با تسلیم 
استشــهادیه محلی مدعی است یک جلد ســند مالکیت ششدانگ یک باب ساختمان پاک 
7359/361 که در دفتر 14 صفحه 308 ذیل ثبت 1706 بنام آقای سید ناصر موسوی 
واقع در حوزه ثبتی شــبانکاره قریه عطیبه صادر و تسلیم گردیده است که به دلیل جابه 
جایی مفقود گردیده و درخواســت صدور المثنی ســند مالکیت را نموده لذا مراتب طبق 
تبصــره یک اصاحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت اعام می شــود هر کس نســبت به 
ملک مورد آگهی معامله ای نمورده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده 
روز پس از انتشــار آگهی به اداره ثبت اســناد و اماک شبانکاره مراجعه و اعتراض خود 
را ضمن اصل ســند مالکیت و یا معامله تســلیم نماید چنانچه ظــرف مدت مقرر اعتراض 
نرســد و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنی سند طبق مقررات صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1401/7/10 م الف/ 2585
 داریوش جال منش - سرپرست اداره ثبت اسناد واماک واحد شبانکاره

آگهی اباغ اخطاریه ماده 101
آقــای جــواد صفی خانی بدهــکار پرونده اجرایی کاســه 9901558 بدین وســیله 
به شــما اباغ میگردد ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ پاک ثبتی فرعی : 1075 از پاک 
اصلــی 114 در بخــش : 12 ناحیه : غار واقع در شــهرری متعلق به شــما در قبال بدهی 
پرونــده فوق الذکر بازداشــت گردیده و طبق نظریه مورخه 1400/10/29 کارشــناس 
رســمی دادگســتری به مبلغ 37/650/000/000 ارزیابی گردیده لذا چنانچه به مبلغ 
ارزیابی پاک مذکور معترض می باشــید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت 5 روز از تاریخ 
اباغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دســتمزد هیات ســه نفره کارشناســان به مبلغ 
174/000/000 ریال واریز شده به حساب شماره 0103134800001 نزد بانک ملی 
کد 270 به دفتر این اجرا واقع در میدان شهرری اول 24 متری طبق همکف اداره ثبت 
اســناد و اماک شهرری تســلیم نمایید ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش 

بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.م الف/453
 رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرری - المعی


