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جبلی در جمع دانشجویان مطرح کرد

«تک اثر هخامنشی» در موزههای
ملی و آبگینه
نمایشگاه «تک اثر با دو یافته ویژه از
دوره هخامنشی» از سوی موزه ملی ایران با
مشارکت موزه آبگینه و سفالینههای ایران برپا
شد .در جریان این رویداد یک ریتون شیشهای ِ
هخامنشی از موزه ملی به موزه آبگینه فرستاده
شد و یک کاسه شیشهای هخامنشی هم
امانت گرفته شد.
به گزارش ایسنا ،جبرئیل نوکنده ،رئیس کل
موزه ملی ایران ،درباره این نمایشگاه توضیح
داد :در راستای گرامیداشت هفته میراث
فرهنگی و افزایش سطح همکاریهای موزهای،
نمایشگاه تک اثر در ساری و همچنین نمایش
منتخبی از الواح گلی باروی تختجمشید
بازگشتی از آمریکا در موزه تخت جمشید،
موزه ملی ایران نیز بر آن شد با همسایه
شمالی خود ،موزه آبگینه به تبادل نمایشگاه
تک اثر بپردازد.
او افزود :بنا به موضوع موزه آبگینه ،یک
ریتون شیشهای از دوره هخامنشی به موزه
آبگینه ارسال شد .آثار شیشهای سالم و قابل
نمایش از دوره هخامنشی در کل جهان
کمیاب است و این ریتون شیشهای با نقش
گاو که شیری به آن حمله کرده است از
نظر نقش یک شاهکار است؛ چرا که در کار
شیشهای ،پس از قالب زدن خمیر مذاب ،تا
زمان سرد شدن آن ،هنرمند فرصت کوتاهی
برای انجام تزیینات دارد و در آوردن چنین
نقش پیچیدهای ،حتی با فناوری امروز هم
دشوار است.
رئیس کل موزه ملی ایران درباره شیء امانت
گرفته شده از موزه آبگینه و سفالینههای ایران،
گفت :کاسه شیشهای هم که از موزه آبگینه
به موزه ملی آمده است با فرم لبه  Sشکل،
تزئینات گلبرگهای قاشقی و حاشیههای کنده
در نوع خود بینظیر است .نمایش این اثر در
ه زبانه از
کنار نمونه طالیی آن با کتیبهای س 
خشایارشا فرصت خوبی برای آشنایی با تنوع
هنری و تکنیکی دوره هخامنشی است .خاصه
آنکه این فرم کاسهها را در نقش برجستههای
هخامنشی هم میتوان مشاهده کرد.
نوکنده بیان کرد :موزه ملی ایران در صورت
مساعد بودن شرایط حفاظت و امنیت
موزههای متقاضی ،برگزاری نمایشگاههای
استانی و تکاثر را در برنامه کاری خود قرار
دارد .چنین رویدادهایی موجب افزایش دانش
و آگاهی مخاطبان بوده و آنها را قدرتمندتر و
توانمندتر میسازد و این همان قدرت موزهها
(شعار جهانی روز موزه در سال  )۲۰۲۲است.
نمایشگاه تکاثر که از دوم خردادماه در
موزههای ملی و آبگینه برگزار شده تا  ۳۱خرداد
 ۱۴۰۱ادامه دارد .بازدید از موزهها از ساعت ۹
صبح تا  ۱۹است.

شبکه خبر را برای «متروپل» به خط کردیم ،گفتند بس است!
پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما روز سهشنبه سوم
خردادماه در دیدار با دانشجویان دانشگاه شریف در محل
این دانشگاه در سخنانی با یادی از شهدای دانشگاه و همچنین
آزادسازی خرمشهر ،از افتخارات فرهنگی و علمی دانشگاه شریف
یاد کرد و گفت :یاد جانباختگان هواپیمای اوکراینی را که بخش
زیادی از آنها دانشجوی این دانشگاه بودند را گرامی میدارم .قول و
قراری برای  ۱۶آذر داشتم که پیش شما بیایم اما خواهشم این بود
که قبل از آن طرح تحول مطلوب خود را در قالب یک طرح اجرایی
بیاورید و بعد به نتیجه برسیم ،اما از آن روز چیزی دست ما نرسیده
است .با این وجود با کمال افتخار ترجیح دادم اینجا باشم .دورههای
بود که این جلسات با نفرات محدود برگزار و صرفا ً از شبکه خبر
پخش میشد.
وی در ادامه بخشی از افتخارات دانشگاه در عرصههای علمی
و رتبههای جهانی را یادآوری کرد و افزود :تردیدی نیست که
ما در سالهای طوالنی بعد از انقالب با جنگ نرمی رو به رو
هستیم که قصدش پوشاندن و انکار پیشرفتهای کشور است.
شما دانشجویان علمی کشور هستید و قطعا ً تصوری که دارید
از پیشرفتهای واقعی ،کمتر است .نه فقط شما که دانشجویان
شریف هستید ،فعاالن سینما و کتاب هم در غفلت هستند .ما
بدهکار سهم نخبگان هستیم.
جبلی ادامه داد :سال گذشته روز  ۲۲بهمن را در صداوسیما با
پخش راهپیمایی در روستاها آغاز کردیم و همه پرسیدند چه شده
است؟ درحالیکه این اتفاق همیشه بوده است و ما تاکنون چشم به
آن باز نکرده بودیم.
وی اضافه کرد :ما در پوشش دادن ،ضریب دادن به جریانهای
علمی مسئول هستیم .چقدر سهم علم پرداخت شده است؟ ما
خود را امانتدار مردم میدانیم .ما مثل کشورهای دیگر نیستیم که
صد تا صداوسیما داشته باشد .یک صداوسیما داریم که باید به
هویت و فرهنگ مردم بپردازد.
جبلی تصریح کرد :وقتی میگوییم مردم به این معنی نیست
که به نظام و دولت نباید پرداخت ،نه سهم دولت هم یعنی سهم
جمهوریت و باید آن را هم در نظر بگیریم .این لکنت زبان نیست.
وی گفت :سند تحول صداوسیما را حتما ً خردادماه منتشر
میکنیم در این چند ماه به اندازه کافی در معرض نگاه کارشناسان
بودهایم.
به دنبال تبدیل خطوط قرمز به خطوط سبز هستیم
جبلی با اشاره به تحوالت سازمان عنوان کرد :در دوره بیست و
چند ساله گذشته در سه محور تحول دیده شده است .ما اول دنبال
تبدیل خطوط قرمز به خطوط سبز هستیم تا به عرصههایی که اصال ً
نمیشد به آنها فکر کرد بپردازیم .آنتن صداوسیما متاسفانه به
دالیل مختلف اول به کمیت پرداخته بعد به جذابیت و ظاهر خوب
و آخر از همه سراغ محتوا رفته است .قصد ما این است که این را
برعکس کنیم .این صبر میخواهد .خواهشا ً به ما فشار نیاورید.
نگویید چرا چهار تا سریال شد سه سریال این مرحلهای است که
باید محتوا را جایگزین کمیت کنیم.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت :ما در طول
سالها به مصرف کننده طرحها تبدیل شدهایم .ما در زنجیره تولید
نبودهایم تهیهکننده تعیینکننده بوده است .ما صداوسیمایی را
تحویل گرفتهایم که هرکسی در آن رییس است؛ مجری ،خبرنگار،
تهیهکننده برای خود تشخیص میدهد اما ما باید تشخیص

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص ســاتراپ محاســب هوشــمند
درتاریــخ  1399،11،21بــه شــماره ثبــت  20923بــه شناســه ملــی
 14009798140ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه
آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت
:انجــام خدمــات مالــی و مالیاتــی ،تهیــه ی اظهارنامــه ی مالیاتی،تهیــه
ترازنامــه و ترازآزمایشی،حســابداری اســناد مالی،صــورت معامــالت فصلــی
و مالیــات بــرارزش افزوده.مشــاوره حســابداری،مالی ،مالیاتــی .تهیــه
و ارســال گزارشــات ارزش افــزوده .تهیــه و ارســال عملکــرد اشــخاص
حقیقــی و حقوقــی .ثبــت نــام در اداره امــور مالیاتــی و ارزش افــزوده
و اخــذ کداقتصــادی .پیــاده ســازی و اســتقرار نــرم افزارهــای مالــی و
حســابداری .تهیــه و ارســال لیســت بیمــه .برگــزاری همایــش هــا
و ســمینارهای مربــوط بــه موضــوع شــرکت .مدیریــت پــروژه هــای
اقتصــادی .عقــد قــرارداد بــا اشــخاص حقیقــی و حقوقــی .خریــد و فــروش
و صــادرات و واردات کلیــه ی کاالهــای مجــاز بازرگانــی  .ترخیــص کاال از
گمرکات.اخــذ وام و اعتبــارات ارزی و ریالــی از بانکهــا و موسســات مالــی
و اعتبــاری دولتــی و خصوصــی .شــرکت در نمایشــگاه هــای بیــن المللــی
داخلــی و خارجی.شــرکت در مناقصــات و مزائــدات دولتــی و خصوصــی
 .درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت
فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان
هرمــزگان  ،شهرســتان بندرعبــاس  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر بندرعبــاس،
محلــه ســرریگ  ،خیابــان شــریعتی  ،کوچــه دادگســتر  ، 2پــالک ، 5
طبقــه همکــف کدپســتی  7917664185ســرمایه شــخصیت حقوقــی
عبــارت اســت از مبلــغ  1,000,000ریــال نقــدی منقســم بــه  100ســهم
 10000ریالــی تعــداد  100ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ 350000
ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره 1802،99،638
مــورخ  1399،11،07نــزد بانــک پاســارگاد شــعبه گلشــهر بندرعبــاس بــا
کــد  1802پرداخــت گردیــده اســت والباقــی در تعهــد صاحبــان ســهام
مــی باشــد اعضــا هیئــت مدیــره آقــای فــرزاد مانیــان بــه شــماره ملــی
 2471394027و بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت 2
ســال و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال آقــای احمــد محمــدی
بــه شــماره ملــی  2511573296و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه
مــدت  2ســال و بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت 2
ســال خانــم بهــاره مالئــی برجهــری بــه شــماره ملــی  3380259454و به
ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت نایــب
رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه
اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات
 ،قراردادهــا عقــود اســالمی بــا امضــاء مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدیــره
متفقــا همــراه بــا مهــر شــرکت و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و
اداری باامضــاء مدیرعامــل یــا رئیــس هیئــت مدیــره منفــردا همــراه بــا
مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد .اختیــارات مدیــر عامــل  :طبق اساســنامه
بازرســان آقــای حســام افســای بــه شــماره ملــی  3380080780بــه
ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت  1ســال خانــم ناهیــد عبدلــی گیشــانی
بــه شــماره ملــی  5379814514بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه
مــدت  1ســال روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای
شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و
صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
(6265 )1323646
رونوشت آگهی حصروراثت

فرهنگوهنر

اقــای ســلمان خســروی هفشــجانی دارای شناســنامه شــماره 15110بــه شــرح دادخواســت بــه
کالســه 112/1401ازایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه
شــادروان عبدالــه خســروی هفشــجانی بشناســنامه 4191در تاریــخ  1401/1/18اقامتــگاه دائمــی
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت ان مرحــوم منحصراســت بــه -1مهرنســاء رفیعــی
طاقانکــی ش ش  35همســرمتوفی -2ســلمان خســروی هفشــجانی ش ش -3 ، 15110وجهــی
الــه خســروی هفشــجانی ش ش  -4 ، 7323جهانبخــش خســروی هفشــجانی ش ش -5 ، 129
باقرخســروی هفشــجانی ش ش  -6 ، 334راحلــه خســروی هفشــجانی ش ش ( 1688فرزنــدان
متوفــی )اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا یــک مرتبــه اگهــی مــی نمایــد تــا
هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه ازمتوفــی نــزد اوباشــد ازتاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه
بــه شــورا تقدیــم داردواال گواهــی صادرخواهــد شــد
قاضی شورای حل اختالف شماره  19هفشجان نعمت اله سلیمانی 6282

پیمان جبلی رئیس رسانه ملی با حضور در جمع دانشجویان دانشگاه شریف ،تأکید کرد که سند تحول سازمان صداوسیما
خردادماه امسال منتشر خواهد شد.

ما برای ما متروپل
شبکه خبر را به
خط کردیم از
همه جا خواهش
و تقاضا و جاهایی
دستور بود که
حتی یک ساعت
و دو ساعت (به
این موضوع
بپردازید) و بس
است دیگر
بدهیم نه تو! این تشتت فرماندهی باید واحد باشد .اگر هم قرار
است متلک یا انتقادی گفته شود باید هدفمند باشد نه اینکه من
رییس صداوسیما بخواهم پاسخگوی متلک یک مجری باشم.
جبلی ادامه داد :محور دیگر تحول ساختاری ،بحث نظرسنجی
است که گاهی به آفت تبدیل میشود .مالک پیشرفت و کیفیت
به یکی دو درصد باالتر بودن در مرکز تحقیقات تبدیل میشود .در
جریان سازی و پویشهای مختلف برای آنکه بتوانیم مردم را به فکر
کردن ترغیب کنیم نیاز به همان فرماندهی واحد داریم.
وی اضافه کرد :در دورهای عدهای گفتند ماهواره لولوخرخره
است و چهار سریال در ساعات مختلف پخش کردند تا مخاطب
نه ماهواره ببیند نه به کارهای دیگر برسد ،این منجر به تولید انبوه
سریالهای بی کیفیت شد .در دهه  ۷۰اگر کارهای متعدد تولید
میشد و یکی خیابان خلوت کن میشد ابایی نداریم بگوییم االن
کم است و از میان اینها میخواهیم این چنین باشد .ما امروز باید
فشار آنتن را کاهش دهیم.
جبلی با اشاره به تحقیقاتی که نشاندهنده کاهش مخاطبان
تلویزیونها در همه جهان است ،بیان کرد :نباید فکر کنیم چون
در کل دنیا مخاطب برودکست کم شده است ،مخاطب ما هم
کم شده است .توان ما محدود است .ما در بین گزینههای زود
بازده نمیتوانیم یکی را بگیریم و دیگری را رها کنیم .درخواست دارم
یک هیئت مشترک دانشجویی برای بررسی وضعیت صداوسیما و
پیشرفت سند تحول تشکیل دهید .رهنمود دادن خیلی خوب است
اما کافی نیست.
رئیس رسانه ملی با اشاره به صحبتهای یکی از دانشجویان و
درخواست او برای بازگشت به مردم گفت :ما سعی کردیم در هفت

آگهــی تغییــرات شــرکت ســاتراپ محاســب هوشــمند شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  20923و شناســه ملــی
 14009798140بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ
 1400،04،12تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - :ســمت اعضــای
هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل تعییــن گردیــد  :آقــای فــرزاد
مانیــان بــه شــماره ملــی  2471394027بــه ســمت مدیرعامــل
و عضــو هیئــت مدیــره خانــم بهــاره مالئــی برجهــری بــه شــماره
ملــی  3380259454بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره آقــای
اســداله مانیــان بــه شــماره ملــی  2460050755بــه ســمت
نائــب رئیــس هیئــت مدیــره  -کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و
تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک ســفته بــروات و ســایر نامــه
هــای عــادی و اداری شــرکت بــا امضــاء مدیرعامــل و رئیــس
هیئــت مدیــره یــا نائــب رئیــس هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر
شــرکت دارای اعتبــار مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
(6265 )1323648
تاســیس موسســه غیــر تجــاری پیــش دبســتانی مســتقل دخترانه
بــاران بهــاری هرمــزگان درتاریــخ  1399،08،26بــه شــماره ثبــت
 2027بــه شناســه ملــی  14009587045ثبــت و امضــا ذیــل
دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع
عمــوم آگهــی میگــردد .نــام  :پیــش دبســتانی مســتقل دخترانــه باران
بهــاری هرمــزگان موسســه غیر تجــاری موضــوع فعالیت :تاســیس و راه
انــدازی و اداره مــدارس غیــر انتفاعــی در مقاطع مختلــف تحصیلی اعم
از دوره امادگــی و دبســتان راهنمایــی تحصیلــی متوســطه هنرســتان
بــا رعایــت نظــام جدیداموزشــی کشــور  .در صــورت ضــرورت پــس
از اخــذ مجوزهــای الزم .مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت
نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان هرمــزگان  ،شهرســتان بندرعبــاس
 ،بخــش مرکــزی  ،شــهر بندرعبــاس ،محلــه گلشــهر شــمالی  ،بلــوار
شــهیدمصطفی خمینــی  ،کوچــه کشــاورز  ، 6پــالک  ، 0طبقــه دوم
کدپســتی  7915864163ســرمایه شــخصیت حقوقــی 10,000,000
ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا خانــم شــکوفه
امیــری بــه شــماره ملــی  3391825391دارنــده  10000000ریــال
ســهم الشــرکه مدیــران خانــم شــکوفه امیــری بــه شــماره ملــی
 3391825391و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت
نامحــدود و بــه ســمت عضــو هیئــت اداره کننــده بــه مــدت نامحــدود
و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا :
کلیــه اوراق و اســناد بهــادر و تعهــد اور شــرکت از قبیــل چــک ســفته
بــروات و قراردادهــا و عقــود اســالمی بــا امضــای مدیــر عامــل همــراه با
مهــر موسســه معتبــر میباشــد روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت
درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت
مذکــور ،بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
(6264 )1323636
آگهی فقدان

خانــم اکــرم هداونــد میرزائــی ضمــن تســلیم دو بــرگ استشــهادیه تصدیــق شــده اعــالم نمــوده اســت کــه ســند مالکیت شــش
دانــگ یــک دســتگاه آپارتمــان مســکونی بــه مســاحت  92/12مترمربــع قطعــه  3ســمت شــمالی طبقــه  2کــه  2/08دو متــر
وهشــت دســی متــر مربــع آن بالکــن مســقف اســت بــه انضمــام پارکینــگ قطعــه  5تفکیکــی بــه مســاحت  12متــر مربــع واقــع
در همکــف تحــت پــالک ثبتــی  163/103119مفــروز از پــالک  22708فرعــی از  163اصلــی واقــع در ســرحدآباد در حــوزه
ثبتــی شهرســتان فردیــس بــه شــماره دفتــر الکترونیــک  140120331010000126بــه نــام اکــرم هداونــد میرزائــی ثبــت و
ســند بــه شــماره چایــی 587326ســری ب ســال 1400صــادر شــد و مالــک اعــالم نمــوده کــه ســند بعلت ســهل انــگاری مفقود
گردیــده و تقاضــای صــدور ســند المثنــی نمــوده اســت اســت لــذا مراتــب به اســتناد تبصــره یــک اصالحی مــاده  120آئیــن نامه
قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود و یــا انجــام معاملــه
نســبت بــه ملــک مذکــور مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه مــدت ده روز اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند
مالکیــت بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد بدیهــی اســت چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی واصل نشــود و یــا در صــورت اعتراض
اصــل ســند ارائــه نگــردد ســند مالکیــت المثنــی برابــر مقــررات بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد.

حسن صادق نیارکی رییس اداره ثبت اسناد و امالک فردیس از طرف مهتاب هاشمی 6284
شماره نامه 1358 :

الی هشت ماه گذشته هر جا میتوانیم صدای مردم برسانیم .هرجا
که حقی از مردم زمین مانده است .در اعتراض اصفهان دیدید.
حق مردم است که اسناد باالدستی پیگیری شود.
وی درباره شفافیت هم گفت :شفافیت کامال ًقانون درستی است
و آن را پذیرفتهایم و جایی که دیدید نبوده است ما را بازخواست
کنید .این شفافیت قطعا ًباعث سالمت رسانه است.
جبلی درباره فرصت برابر به اندیشهها بیان کرد :برای آنکه به
این خروجی برسیم حتما ً باید در نگاه ما نسبت به آنتن تفاوتی
داشته باشد.
وی درباره تغییر مدیران بیان کرد :تالش ما این بوده که مدیریت
آنتن به کسانی برسد که تازه نفس ،کارشناس و … باشند و فکر
نمیکنم تغییر مدیران در این مدت اخیر غیر از این بوده باشد.
جبلی درباره زمان بندی کند تغییرات گفت :من که سالهاست
در صداوسیما هستم دستم به آنتن نمیرسید ،االن هم تا حدی
میرسد فرایندها به گونهای است که نمیتوان رویکردها را سرعتی
روی آنتن دید اما قول میدهم آذرماه برنامه نقد صداوسیما روی
آنتن است .از حبیب رحیمپور ازغدی اسم بردند که او هیچ مشکلی
ندارد و او را به زودی خواهیم دید.
وی درباره ساختار غیر چابک صداوسیما هم گفت :با  ۵۰هزار
عوامل و  ۱۸هزار بازنشسته و حدود  ۲۰۰شبکه مختلف و الیههای
مدیریتی مختلف ساختاری گسترده دارد .با چاقوی جراحی هم
نمیتوان به سرعت اصالح کرد .ما وقتمان را تلف تغییر ساختار و
اداره کل به اداره و معاونت به مرکز نمیکنیم اگرچه در جای خود
باید انجام شود.
رئیس رسانه ملی افزود :تمام دولتهایی که در یکی دو دهه

پیش بودهاند از صداوسیما ناراضی بودهاند و ما همواره دچار چالش
بودهایم .امیدواریم این مشکل حل شود.
نه صداوسیمای دولتی هستیم ،نه خصوصی
وی اضافه کرد :ما نه صداوسیمای دولتی هستیم طبق عرف
رسانههای دولتی در دنیا و نه خصوصی هستیم و نه حتی مدل
پابلیک در دنیا هستیم و مدل رسانه ما نظیری ندارد و نمیتوان
مدل مالی آن با شیوه مدلهای دنیا حرکت کند .حتما ً باید شیوه
متفاوتی داشت.
جبلی درباره پرداخت به اعتراضها هم عنوان کرد :ما همان
صداوسیمای پرداخت به اعتراضات اصفهان هستیم .سربسته
نمیگویم ،سرباز میگویم فشار هم هست .ما که نیامدیم
صداوسیمای بی فشار بگیریم .ما تحت فشار هستیم؛ همه نهادها
دستگاه و جریانهای که احساس مسئولیت دارند نیاز دارند به این
سازمان و فکر میکنند باید آن برآورده باشد.
برای متروپل خواهش و تقاضا و دستور رسید که بس است!
وی افزود :ما برای ما متروپل شبکه خبر را به خط کردیم از همه
جا خواهش و تقاضا و جاهایی دستور بود که حتی یک ساعت و دو
ساعت (به این موضوع بپردازید) و بس است دیگر .ریزهکاریهایی
دارد انعکاس اعتراض که اگر گاهی دور یک میز بنشینیم میتوان
درباره آن همفکری کرد.
جبلی خطاب به دانشجویان گفت :به نظر شما باید این اعتراض
را انعکاس دهیم یا قبل از آن مطالبه را پیگیری کنیم .وقتی به
کف خیابان میرسد دیگر نمیتوانید اجازه دهید مسائل ذهنی
گفته شود .وقتی اعتراض کف خیابانی میشود خیلی مسئولیت
سنگین میشود .زمانی اعتراض کف خیابانی به بکش بکش و
شیشه شکستن میرسد ما این را چگونه باید پوشش دهیم؟ در هر
انعکاس اعتراضی باید به حواشی آن توجه داشت و در عین حال
باید قبل از اعتراض کف خیابانی آن را مطالبه کنیم.
فردوسیپور باید قواعد دو طرفه را بپذیرد
وی درباره عادل فردوسی پور هم گفت :موضوع فردوسی پور در

دوره من ،نود اگر در دوره من بود همه تالشم را میکردم که این
اتفاق نیفتد .از آن داستان سه سال گذشته و من االن مسئولیت را
گرفتهام .االن میراث دار وضعیتی هستم و همه میخواهند درستش
کنم .فکر میکنند با یک امضای طالیی جبلی درست میشود اما
اینگونه نباید دید .بحث دو طرفه است .او هم باید بازی تیمی را
بپذیرد .قواعد دو طرفه را بپذیرد .سرمربی هم باید قدر بداند .در
این مسأله خاص هم فردوسی پور نظرات خاص خود را دارد فارغ
از اشخاص میگویم باید اصول مدیریتی را دید .نمیخواهم پاسخ
دیپلماتیک و سربسته بدهم .خودم با فردوسی پور صحبت کردهام.
وی ادامه داد :چقدر میتوانیم امیدوارم بمانیم؟ باز هم میگویم
مسئله دو طرفه است ولی وقتی آنتن در اختیار حتی یک هنرمند
قرار میگیرد میرود و مثال ً پشت سرش را نمیبیند .مدیریت
چهرهها بسیار حساس است.
وی درباره ساترا گفت :قانون اساسی جمهوری در اصل ۴۴
همه چیز را مشخص کرده است .صداوسیما قابل واگذاری نیست
مسئولیتهای تلویزیون قابل واگذاری نیست و هرگونه تولید محتوا
براساس قانون اساسی به عهده صداوسیماست .هرگونه فعالیت
صوت و تصویر در فضای فراگیر برعهده صداوسیماست تا زمانیکه
قانون حاکم است .انشالله بتوانم از ظرفیت پلتفرمها برای ارتقای
آنتن هم استفاده کنیم.

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 140160309030000049مــورخ 1401/01/30هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شهرســتان البــرز-
قزویــن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم صدیقه یغمــوری فرزنــد رجب بــه شــماره شناســنامه 137صادره
از بویینزهــرا در شــشدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت108/79مترمربع احداثــی در قســمتی از قطعــه اول افــرازی
باقیمانــده پــالک شــماره  13اصلــی واقــع در بخــش 5حــوزه ثبــت البــرز قزویــن خریــداری از مالــک رســمی آقــای
محمدرضــا زهرایــی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15روز آگهــی
میشــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/03/04 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/03/21 :
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فقدان مدرک تحصیلی

مــدرک فارغالتحصیلــی بــه شــماره  95217001170059تاریــخ 1399/02/23متعلــق بــه اینجانــب علــی ســامی
بــه شــماره شناســنامه  13796در رشــته کاردانــی ناپیوســته از مرکــز آمــوزش علمــی کاربــردی بهزیســتی و تامیــن
اجتماعــی اســتان سیســتان و بلوچســتان رشــته مدیریــت -امــور اداری مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
نوبت اول :چهارشنبه  01/02/21نوبت دوم  1401/3/4 :نوبت سوم 1401/3/18 :

5967

مفقودی

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) خــودرو ســواری پرایــد بــه شــماره انتظامــی 732ص 77ایــران  85بــه شــماره
شاســی  1412285202707و شــماره  1513110برنــگ نقــره ای متالیــک مــدل  1385بنــام نــادر جمشــیدزهی ســه
بخــش مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

(زاهدان)6263

مفقودی

شناســنامه مالکیــت و ســند کمپانــی خــودروی ســایپا  131SLبــه رنــگ آبــی ســیر متالیــک مــدل  1391بشــماره
انتظامــی  542س  56ایــران  46و شــماره موتــور  4615886و شــماره شاســی  S1412291098532متعلــق بــه اقــای
6275
عــادل زارعــی زنگبــار مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

بــرگ ســبز خــودروی ســواری پرایــد تیــپ دی ام هــاچ بــک مــدل  1384بــه رنــگ قرمــز روشــن متالیــک بشــماره
انتظامــی  332ق  37ایــران  20شــماره شاســی  S1442283172589و شــماره موتــور  01055334متعلــق بــه اقــای
6278
علیرضــا غالمــی شــمامی مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

اینجانــب زهــرا نــوری پــر مهــر مالــک خــودرو دنــا  EF7شــماره شاســی NAAW01HE1KE167160
و شــماره موتــور  147H0469866بعلــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور
را نمــوده ام لــذا چنانچــه هرکســی ادعایــی در مــورد مذکــور را نمــوده ام ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی
ســازمان فــروش شــرکت ایــران خــودرو واقــع در کیلومتــر  14جــاده مخصــوص تهــران کــرج شــهرک
پیکانشــهر ســاختمان ســمند طبقــه  1مراجعــه نمایــد بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق
6276
ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد.

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری دنــا  FE7بــه نــرگ ســفید روغنــی مــدل  1398شــماره انتظامــی  528ن 75
ایــران  46شــماره شاســی  NAAW01HE1KE167160و شــماره موتــور  147H0469866متعلــق بــه خانــم زهرا
6277
نــوری پــر مهــر مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

آگهي فقدان سند مالكيت واقع در بخش٢٦فارس یاسوج

احتراما آقای یوسف دانا زاده فرزند امامقلی با شماره شناسنامه 58صادره

ازبویراحمد با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده از دفتر خانه اسناد رسمی

شماره 9یاسوج ويك برگ تقاضاي كتبي مدعي هستند كه سند مالكيت ششدانگ

يك باب ساختمان (طبق سند) به مساحت 238.08مترمربع به پالک 303.1010با

شماره الکترونیک 140020320001000888به شماره چاپی 756139ب سال 99

بنام اقای یوسف دانا زاده مورخ  1400/2/2به ثبت رسیده و سند مالکیت آن
صادر گردیده و ششدانگ پالک فوق بعلت اسباب کشی مفقود گردیده است ،لذا

مراتب طبق اصالحيه تبصره يك اصالحي ماده ١٢٠آئين نامه قانون ثبت جهت
اطالع عموم يك نوبت آگهي ميشود كه هركس مدعي انجام معامله ويا وجود سند

مالكيت فوق الذكر نزد خود ميباشد ميتواند ظرف مدت ١٠روز از تاريخ انتشار اين

آگهي اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا خالصه معامله را به اين

اداره تسليم نمايد.وچنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي به اين اداره واصل نشودو يا

در صورت اعتراض اصل سند مالکيت ارائه نگردد اداره ثبت المثني سند مالكيت
پالك مذكور را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد نمود.
حسين فرخي-رئيس ثبت اسناد و امالك ياسوج

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مهدی اسدی فرزند نوراله به شماره ملی
۴۲۳۱۷۵۵۲۸۰صادر از بویراحمد در مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر صادر از واحد دانشگاهی آزاد یاسوج به
شماره سریال ۲۳۹۷۶۹۶مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد

سند و برگ سبز سواری پراید ۱۳۱مدل ۱۳۹۴رنگ سفید روغنی
شماره پالک ۳۴۵ج ۶۶ایران ۴۹شماره موتور ۵۴۶۴۳۴۷شماره شاسی
NAS۴۱۱۱۰۰ F۳۴۳۸۶۳۴به نام مجید پیرامون مفقود گردیده و فاقد اعتبار
می باشد

