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پایگاه میراث جهانی تختجمشید پاسخ داد

اشکالهای درس ادبیات از کنکور
ریش هدارتر است
محمد مفتاحی با بیان اینکه اگر ادبیات به
عنوان درس مهم از کنکور حذف شود ،فاجعه
بزرگی رخ خواهد داد ،میگوید :معتقدم ما
اشکالهای ریشهایتر از کنکور داریم و کتابهای
تألیف شده برای ادبیات از اساس اشکال دارند و
باید بازنگری شوند.
این شاعر و معلم ادبیات در گفتوگو با ایسنا
درباره تصمیم حذف درسهای عمومی از جمله
ادبیات از کنکور  ۱۴۰۲اظهار کرد :گذشته از
کنکور و امتحانی که بچهها بابت قبول شدن
در دانشگاهها میدهند ،زمینههای فرهنگی ما
همه در ادبیات مطرح شدهاند؛ زیرا تعدادی
از هنرها را در فرهنگمان نداشتیم و یا جزو
هنرهای ممنوعه بودهاند و کسانی که کار هنری
میکردند در جامعه مقبول واقع نمیشدند.
مثال به نوازندگان میگفتند مطرب .این هنرها
البته به موسیقی محدود نمیشدند .هنرهای
تجسمی ،مجسمهسازی ،رقص هم از این گروه
به شمار میآیند ،اما شاعران ما با هوشمندیای
ن هنرها را در شعر و نوشتههای
که داشتند آ 
خودشان آورده و مسائل مربوط به علم و هنر
را مطرح کردند .حاال تصور کنید این درس
را که شامل تمامی موارد این رشته میشود از
تاریخ ادبیات و درک مطلب ،معنا و مفهوم تا
شناخت اصطالحات و صناعات و آرایههای ادبی
به یکباره نادیده گرفته و حذف کنند .با حذف
درس ادبیات ،فرهنگ مان را از دست میدهیم.
او سپس گفت :طبیعی است ،درسی که
در کنکور مورد سوال نباشد هم از جانب
دانشآموزان و اولیای آنها و هم از جانب برخی
از همکاران بی اهمیت جلوه داده میشود .به هر
صورت هرچقدر این درس رسمیتر و قابل طرح
در کنکور و ورودی دانشگاهها باشد ،اهمیت
بیشتری به آن میدهند .تصور میکنم رفتهرفته
ادبیاتمان کمرنگ خواهد شد و با این حذف،
کامال به حاشیه رانده میشود .در دانشگاهها
ما یک درس فارسی عمومی داریم ،اما جای
درسهایی مانند نگارش ،ویرایش و درسهایی
درباره شناخت فرهنگ و ادبیات خالی است.
االن هم اگر ادبیات به عنوان یک درس مهم ،که
در کنکور مورد سوال است ،حذف شود ،فاجعه
خیلی بزرگتر خواهد شد.

فرهنگوهنر

توهم گنج در زیرزمین تختجمشید؟!
به گزارش ایسنا ،پایگاه میراث جهانی تختجمشید همچنین توضیح
داده که چنین مطالبی صرفا برای تشویق و ترغیب مردم به گنجیابی و
تخریب آثار تاریخی ایران از سوی متوهمان و بدخواهان میراث فرهنگی
منتشر میشود
درباره آنچه در زیر زمین تختجمشید مشاهده شده ،به نقل از
اریک اف اشمیت ـ باستانشناس آلمانی و استاد موسسه خاورشناسی
شیکاگو ـ از جلد اول کتاب تخت جمشید ،آمده است« :بنیانگذار
تختجمشید و معماران وی به خوبی از اثر ویرانکننده بارانهای
زمستانی آگاه بودند .برای حفظ ابنیۀ آنجا که قسمت عمده آنها از
خشت ساخته شده بود ،شبکه مجاری آبراههها تعبیه کردند تا آب
خیابانها و حیاطها به سهولت بیرون رود و دیوارها خراب نشود.
محلی که بیش از همهجا در معرض سیالب قرار داشت قسمت شرقی
تختجمشید در امتداد پای کوه رحمت بود که آب باران و سیالب به
آن سرازیر میشد ،خندقی در این قسمت وجود داشت که قسمت
زیادی از آب باران را دفع میکرد .آنچه از خندق فزونی مییافت و
از باالی خندق ریزش میکرد و یا از نهرهای سرپوشیده واقع در زیر
استحکامات جاری میشد و آبی در حیاطهای مقر سکونت پادگان
جمع میشد به وسیله مجرای زیرزمینی که زیر خانه سربازان در
صخره سنگ کنده شده بود به خارج روان میشد .پروفسور هرتسفلد
و دیگران قسمتهایی از مجاری سنگی زیرزمینی مشابهی را در زیر
محوطه کاخهای تخت جمشید پیدا کردند .در بسیاری محلها ثابت
شد که آب سقف و بام به وسیله ناودانهای درون دیوار به طرف
مجرای زیرزمینی روان میشد».
حمید فدایی ـ مدیر پایگاه میراث جهانی تختجمشید ـ در این ویدئو
توضیح میدهد که «شبکه آبراههها یکی از شگفتیهای مهندسی در
تختجمشید است که بعد از گذشت  ۲۵۰۰سال این شبکه همچنان
کارکرد خود را به عنوان پدیده مهندسی حفظ کرده است ،به خصوص
پایشی که همکاران ما در سالهای گذشته بهویژه در بارندگیهای
سیلآسای فروردین  ۱۳۹۸انجام دادند ،نشان میدهد این شبکه
چگونه توانست به هدایت سریع و مناسب و به هنگام سیالبها ،سبب
نجاتبخشی کاخها و بناهای و تختها از آبگرفتگی و فرسایش شود».
او اضافه میکند« :البته احیای دوباره این مسیرهای آبراهه را مرهون
کاوش و خاکبرداری از  ۹دهه گذشته تا امروز میدانیم ،بهویژه در
چند سال گذشته پنج فصل کاوش علمی و باستانشناسی را در این
آبراهههای تختجمشید تا امروز دنبال کردیم .آبراههها عمدتا مملو از
خاک و رسوبات میشوند که دیگر کارایی خود را از دست میدهند،
کاوش های علمی این بخشها برای احیای کاربری آبراههها از دهههای
گذشته تا امروز به صورت مداوم دنبال شده است».
علی اسدی ـ سرپرست کاووشهای آبراهههای تختجمشید ـ نیز

«کشف گنج مخفی در زیر زمین تختجمشید و پنهانکاری میراث فرهنگی» عنوان فیلم کوتاهی است که در شبکههای
اجتماعی منتشر شده ،درحالیکه پایگاه میراث جهانی تختجمشید ،مطالب آن را غیرواقعی و توهم بدخواهان میراث فرهنگی
دانسته و در پاسخ به آن و برای روشنگری درباره آنچه در زیرزمین تختجمشید وجود دارد ،ویدئویی را منتشر کرده است.
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توضیح میدهد :تختگاه تختجمشید ۱۲.۵هکتار وسعت دارد .در
مواقع بارندگی ،آبهایی که روی سطح تختها فرود میآیند اگر
سیستم دفع آب وجود نداشت ،به سمت بخشهای پایینتر و یا دارای
ارتفاع کمتر حرکت میکرد و در زمان حیات تختجمشید موجب از
بین رفتن بناها میشد .معماران هخامنشی از ابتدا میدانستند این
مشکل وجود خواهد داشت و بارندگیهای سیلآسا وجود خواهد
داشت و باید قبل از ساخت کاخها فکری برای سیستم دفع در این
محوطه انجام دهند ،در نتیجه مهمترین کاری که انجام میدهند این
است که شبکهای از آبراههها زیر تمام کاخها و حیاطهای تختجمشید
تعبیه میکنند و با شیب مناسب این آبراههها به سمت گوشه شرقی
تختگاه حرکت داده میشوند و از آنجا با دریچهای که وجود دارد
آبها به محوطه قسمت جنوبی تختجمشید هدایت میشد و بیرون
میرفت.
وی اضافه میکند :شبکه آبراهههای تخت جمشید شامل چهار

قسمت اصلی است که اصلیترین شاخه این آبراههها در محدوده
کاخهای آپادانا ،صد ستون حیاط شمالی آپادانا و تا دروازه ملل را
پوشش میدهد و آبهای سطحی آن منطقه را به سمت خروجی
هدایت میکرد .شاخه دوم ،آبهای سطی کاخهای تچر ،هدیش و
شورا و بخشهای جلویی کاخ ملکه را به سمت خروجی هدایت میکرد.
شبکه سوم هم که یک آبراه اصلی است و در شرق تخت جمشید به
سمت جنوب امتداد دارد ،تمام آبهای دو شبکه دیگر را به سمت
خروجی هدایت میکند .یک شبکه هم مختص بنای خزانه است که
اصلیترین شبکه روسطحی تختگاه است و در نهایت به سمت خروجی
آبراههها در جنوب تختگاه متصل بود و همه این شبکه ،یک کل واحد
را تشکیل میداد.

آبراهه هایی که مانع تخریب سیل شد
سال گذشته پایگاه جهانی پرسپولیس با انتشار ویدئویی علت نجات
این اثر تاریخی از سیل و آبگرفتیها را توضیح داد.

به گزارش ایسنا ،پایگاه جهانی پرسپولیس (تخت جمشید) با اشاره
به بارندگیهای سال گذشته که بسیاری از شهرها از جمله شیراز
را دچار آبگرفتگی و سیالب شدید کرد ،توضیح داد :دوراندیشی و
مهندسی دفع آب در دوره هخامنشی در تختگاه تختجمشید ،این
شاهکار معماری ایرانزمین را از خطر سیالب مصون داشته است.
این پایگاه همچنین ویدئویی را که  ۲۵دیماه  ۱۴۰۰و در روزهایی
که استانهای جنوبی ایران با بارندگی پیدر پی دچار سیالب و
آبگرفتگیهای شدید شده بودند ،از تختجمشید (پرسپولیس)
گرفته شده است ،منتشر کرد و در توضیح آن نوشت« :در این فیلم
خروجی آبراهههای تخت جمشید نشان داده میشود که در گوشه
جنوب شرقی تختگاه ،قرار گرفته است و آب ِ تمامی شبکه کانالهای
زیرزمینی به آن منتهی شده است و از آنجا به سمت برزن جنوبی
جاری میشود.
این خروجی بین سالهای  ۹۰تا  ۹۳توسط تیمی از باستانشناسان
و مرمتگران به سرپرستی دکتر علی اسدی شناسایی و کاوش شد و در
نهایت ،مشکل آبگرفتگی بناهای تختگاه ،به طور اساسی برای همیشه
رفع شد.
خوشبختانه با درایت و تدبیر مهندسان نابغه هخامنشی و الیروبی
کانالهای دفع آب و کاوشهای صورتگرفته در چند سال اخیر به
همت مدیران تختجمشید و کاوشگران سختکوش این کانالها،
مجموعه میراث جهانی تختجمشید بدون مشکل سیالب روزهای
بارانی را سپری میکند».
تخت جمشید تا سال  ۱۳۹۱با مشکل آبگرفتگی و تجمع آب مواجه
بود .علی اسدی ،باستانشناسی که آبراهههای تختجمشید را
کاوش کرده است ،قبال در اینباره توضیح داده بود که تا سال  ۹۱به
دلیل مسدود بودن مسیر خروجی آبراهههای تخت جمشید ،این
مجموعه همواره در فصلهای پرآب با مشکل دفع آب و فاضالب
مواجه بود که موجب بروز مشکالت شده بود ،ب ه گونهای که همواره
شاهد انباشت حجم زیادی آب در این مجموعه جهانی و آسیب به
آثار آن بودیم .روشی که برای تخلیه این آبها در نظر گرفته میشد
گذاشتن پمپ در بخشهایی از کانالهای زیرزمینی تختجمشید
بود و از این طریق ،آب جمعشده در آبراههها از مسیری به بیرون
از تختگاه هدایت میشد.
سال  ۹۱علی اسدی و تیم باستانشناسیاش عملیات کاوش
سیستم دفع آب  ۲۵۰۰ساله در پرسپولیس را آغاز کردند که ۱۱۰
روز طول کشید .اسدی این کاوش را پرخطر توصیف کرده و گفته
بود :با وجود ریزش دیوارهها و عمق زیاد کارگاه ،این کاوش یکی
از کاوشهای پرخطر باستانشناسی به حساب میآمد که بدون
مشکل به نتیجه رسید.

لطفا تشویقمان نکنید!
در کنسرتهای ارکستر سمفونیک ،در اجرای هر سمفونی که متشکل از چند مووما 
ن
است ،توقفهایی پس از پایان هر موومان صورت میگیرد که مخاطب به گمان اینکه
قطعه به پایان رسیده ،شروع به تشویق میکند و این اتفاق ،ناخواسته در اجرا اخالل به
وجود میآورد!
به گزارش ایسنا ،در اجرای خردادماه ارکستر سمفونیک تهران و در اجراهای پیشتر هم
شاهد بودیم که بعضا ًمخاطبان با پایان هر موومان در اجرای سمفونیها گمان میکنند که
باید تشویق کنند؛ تکرار این اتفاق در اجرای شامگاه پنجشنبه ،دوم تیرماه ،واکنش نصیر

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی خاص
صنایع لبنیاتی سحر
بشماره ثبت  ۲۶۰۷و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۶۰۱۶۳

بدینوســیله از کلیــه ســهامداران محتــرم شــرکت ســهامی خــاص صنایــع لبنیاتــی ســحر بشــماره ثبت
 ۲۶0۷دعــوت میشــود کــه در ســاعت  10صبــح مــورخ  1401/04/18در جلســه مجمــع عمومــی
عــادی ســالیانه کــه در نشــانی ارومیــه محــل شــرکت منعقــد حواهــد شــد حضــور بهــم رســانند .
دستور جلسه
 -1استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس  -۲تصویب ترازنامه و عملیات مالی سالهای  1۳۹۹و 1400
 -۳تجدید انتخاب اعضاء هیئت مدیره  -4انتخاب بازرسان و روزنامه

هیئت مدیره شرکت سهامی خاص صنایع لبنیاتی سحر
مفقودی

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز ) و کارت مشــخصات خــودرو ســواری جــک اس  5بــه شــماره
انتظامــی 551ج ۶۳ایــران  ۷۷بــه شــماره موتــور  HFC4GA۳1DH000۶۷80و شــماره شاســی
 NAKSH۷۳۲۶hb1۳۹0۶۶مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
(زاهدان)

مفقودی

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز ) و ســند کارخانــه خــودرو ســواری پــژو  405بــه شــماره انتظامــی 4۶5ط4۷
ایــران  ۳۲بــه شــماره موتــور 1۲48۷۲۳۷۹۹5و شــماره شاســی  NAAM01CA8۹K۹۲8۲۳۲مدل 1۳88
بــه رنــگ نقــره ای متالیــک بــه نــام جلیــل دائــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
(زاهدان)

آگهی فقدان سند مالکیت

چــون آقــای علــی نجیبیــان باســتاند دو بــرگ استشــهاد محلــی کــه بــه امضــاء شــهود و بــه گواهــی دفتــر
اســناد رســمی شــماره  ۳۹زاهــدان رســیده مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ یــک دســتگاه
آپارتمــان مســکونی پــاک  – 448۷/1۳588اصلــی ماکــی علــی نجیبیــان واقــع در بخــش یــک بلوچســتان
شــهر زاهــدان زیباشــهر خیابــان والیــت بــه شــماره چاپــی  ۷880۲۹ســری ال ســال  ۹8و دفتــر الکترونیکــی
 1۳۹805۳۲۲001015۷4۶بــه علــت جــا بــه جایــی مفقــود گردیــده اســت درخواســت صــدور ســند مالکیت
المثنــی نمــوده لــذا مراتــب باســتناد تبصــره یــک مــاده  1۲0آئیــن نامــه ثبــت در یــک نوبــت آگهــی میشــود
تــا چنانچــه کســی مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود یــا انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم مــی
باشــد از تاریــخ نشــر ایــن آگهــی ظــرف  10روز اغتــراض خــود را بــه ضمیمــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند
معاملــه بایــن اداره اعــام و رســید دریافــت نماینــد تــا مــورد رســیدگی قــرار گیــرد واال پــس از انقضــای مــدت
مذکــور و نرســیدن واخواهــی و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود نســبت بــه صــدور ســند
مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد.

مفقودی

شناســنامه مالکیــت ،ســند کارخانــه و کارت مشــخصات خــودرو ســواری پژو(تاکســی) بــه شــماره انتظامــی
۶۲1ت 1۶ایــران  85بــه شــماره موتــور  11۶8۶04۳۲01و شــماره بدنــه  00۶1۳5۳554و بــه شــماره شاســی
 ۶1۳5554مــدل  1۳8۶بــه رنــگ زرد خورشــیدی بــا نــوار شــطرنجی مشــکی بــه نــام حســین میرشــکار
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
(زاهدان)

مفقودی

شناســنامه مالکیــت ،ســند کارخانــه و کارت مشــخصات خــودرو ســواری پژو(تاکســی) بــه شــماره
انتظامــی 5۳4ت 14ایــران  85بــه شــماره موتــور 11۷850۲۷۳4۹و شــماره بدنــه 00۲۳4۲۲4۷۳
و بــه شــماره شاســی  ۲۳4۲۲4۷۳مــدل  1۳85بــه رنــگ زرد بــه نــام علــی اکبــر خلیلــی مفقــود و
از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
(زاهدان)

مفقودی

شناســنامه مالکیــت ،ســند کارخانــه و کارت مشــخصات خــودرو ســواری پیکان(تاکســی) بــه شــماره انتظامــی
54۷ت 1۳ایــران  85بــه شــماره موتــور  11۲8۲004۷8۷و شــماره شاســی  8۲55۲۶01مــدل  1۳8۲بــه رنگ
زرد خورشــیدی بــه نــام محمــد میرشــاهی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
(زاهدان)

مفقودی

شناســنامه مالکیــت ،ســند کارخانــه و کارت مشــخصات خــودرو ســواری پژو(تاکســی) بــه شــماره 541ت1۲
ایــرن  85بــه شــماره موتــور  11۷850۳0۹۳5و شــماره بدنــه  00۲۳4۲4۹۳4و بــه شــماره شاســی
 ۲۳4۲4۹۳4مــدل  1۳85بــه رنــگ زرد بــه نــام جــواد راشــکی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
(زاهدان)

مفقودی

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز ) و ســند کارخانــه خــودرو ســواری پــژو  405بــه شــماره انتظامــی 45۳ج58
ایــران  ۷5بــه شــماره موتــور1۲48۲044۶۲4و شــماره شاســی  8۲058۹۲۳مــدل  1۳8۳بــه رنــگ بــژ
متالیــک بــه نــام امیــر پــاداش مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
(زاهدان)

آگهی فقدان سند مالکیت

آقــای علــی ادینــه محمــدزاده باســتناد دو بــرگ استشــهاد محلــی کــه بــه امضــاء شــهود و بــه گواهــی دفتــر
اســناد رســمی شــماره  ۲۲زاهــدان رســیده مدعی اســت که ســند مالکیــت ششــدانگ آپارتمان پــاک ۳1۶5/۷
 اصلــی واقــع در بخــش یــک بلوچســتان شــهر زاهدان مــورد ثبــت صفحــه دفتــر 1۳۹۷۲0۳۲۲0010015۶۲بعلــت پــاره شــدن از بیــن رفتــه و درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی نموده لــذا مراتــب باســتناد تبصره
یــک مــاده  1۲0آئیــن نامــه ثبــت در یــک نوبــت آگهــی میشــود تــا چنانچــه کســی مدعــی وجــود ســند
مالکیــت نــزد خــود یــا انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم میباشــد از تاریــخ نشــر ایــن آگهــی ظــرف
 10روز اعتــراض خــود را بــه ضمیمــه اصــل ســند معاملــه بایــن اداره اعــام و رســید دریافــت نماینــد تــا مــورد
رســیدگی قــرار گیــرد واال پــس از انقضــای مــدت مذکــور و نرســیدن واخواهــی و یــا در صــورت اعتــراض اصــل
ســند ارائــه نشــود نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد.
حسینعلی مالیی رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان
میم الف ۳0۲

حیدریان ،رهبر ارکستر سمفونیک تهران را به همراه داشت .پس از واکنش حیدریان به
تشویقهای بین موومانهای سمفونی  ۱۰۴هایدن ،با پایان یافتن موومان دوم و سوم،
مخاطبانی که در ردیفهای جلوتر نشسته بودند این وظیفه را بر عهده گرفتند و با حرکت
دست خود ،مانع تشویق سایر تماشاگران شدند که البته این هشدارها هم هنگام نواخته
شدن قطعه موتسارت چندان موثر واقع نشد .تکرار این اشتباه از سوی مخاطبان در
جریان اجراهای ارکستر سمفونیک ،شاید این نکته را ضروری بنمایاند که الزم است در
برشوری که برای هر اجرا درنظر گرفته میشود ـ که البته گاهی تعدادشان به اندازه حاضران

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود پیمــان ســازه آرون ویــرا
درتاریــخ  1401،03،30بــه شــماره ثبــت  4778بــه شناســه ملــی
 14011264958ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه
آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت
:طراحــی ،مشــاوره ،ســاخت و اجــرای کلیــه مصنوعــات چوبــی ،طــرح و
اجــراء دیزایــن و دکوراســیون داخلــی کلیــه اماکــن دولتــی و خصوصــی،
تجــاری و نمایشــگاهی  ،ســاخت انــواع ســازه هــای فلــزی بازســازی
ابنیــه تزیینــات داخلــی و خارجــی ســاختمان هــا و طراحــی و ســاخت
انــواع غرفــه و خدمــات نمایشــگاهی صنایــع چوبــی ،تهیــه  ،توزیــع و
واردات انــواع چــوب ،مصنوعــات چــوب  ،مــواد اولیــه ،تجهیــز و راه
انــدازی ماشــین آالت و خطــوط تولیــد صنایــع چوبــی ،ثبــت ســفارش
و حــق العملــکاری ،مشــارکت و ســرمایه گــذاری در اجــراء کلیــه پــروژه
هــای تولیــدی و ســازه ای صنعــت چــوب ،همچنیــن ارائــه کلیــه فعالیــت
هــای تجــاری و بازرگانــی در زمینــه خریــد و فــروش و صــادرات و واردات
کلیــه کاالهــای بازرگانــی ،انعقــاد قــرارداد بــا کلیــه اشــخاص حقیقــی و
حقوقی،شــرکت در کلیــه مناقصــات ،پیمانهــا و مزایــدات دولتــی و خصوصی
اعــم از داخلــی و بیــن المللــی درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم
از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکز
اصلــی  :اســتان مرکــزی  ،شهرســتان ســاوه  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر ســاوه،
محلــه کارگــر  ،کوچــه شــهید موســوی  ، 3کوچــه کارگــر  ، 19پــالک
 ، 0طبقــه همکــف کدپســتی  3918747669ســرمایه شــخصیت حقوقــی
عبــارت اســت از مبلــغ  1,000,000ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه
هــر یــک از شــرکا آقــای ســیدعلی ســیدباقری دوالبــی بــه شــماره ملــی
 0024045152دارنــده  100000ریــال ســهم الشــرکه آقــای سیدحســن
ســیدباقری دوالبــی به شــماره ملــی  0060276843دارنــده  900000ریال
ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره آقــای ســیدعلی ســیدباقری دوالبــی
بــه شــماره ملــی  0024045152بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره
بــه مــدت نامحــدود آقــای سیدحســن ســیدباقری دوالبــی بــه شــماره ملــی
 0060276843بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت
رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه
اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات
 ،قراردادهــا ،عقــود اســالمی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری
باامضــاء مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد .اختیــارات
مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه 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 مرکزی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه
(6911 )1340335
رونوشت آگهی حصروراثت

آقــای گــودرز اســماعیلي هفشــجانی دارای شــماره شناســنامه  140بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه
پرونــده  1401/177ازایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده
کــه شــادروان خدامــراد اســماعیلي هفشــجانی بــه شناســنامه  446در تاریــخ  5/11/69اقامتــگاه
دائمــی خــود رابــدرود گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه  _1گــودرز اســماعیلي
هفشــجانی بــه شناســنامه شــماره  _2 ، 140اصــالن اســمعیلی هفشــجانی بــه شــماره شناســنامه ،73
 _3کیامــرث اســمعیلی هفشــجانی بــه شــماره شناســنامه _4 ، 26ابوالقاســم اســماعیلي هفشــجانی بــه
شناســنامه شــماره  _ 5، 74الیــاس اســماعیلي هفشــجانی بــه شــماره شناســنامه  _6 ، 229خاتونجــان
اســمعیلی هفشــجانی  _7 ، 51فرنــگ اســمعیلی هفشــجانی بــه شــماره شناســنامه  _8 ، 65لیــال
اســماعیلي هفشــجانی بــه شناســنامه شــماره ( 273فرزنــدان متوفــی)  _9همــه گل پنــدار هفشــجانی
بــه شــماره شناســنامه  4055همســرمتوفی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور
رایــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی داردیــا وصیتنامــه ازمتوفــی نــزداو باشــد
ازتاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صادرخواهدشــد
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رونوشت آگهی حصروراثت

آقــای گــودرز اســماعیلي دارای شــماره شناســنامه  140بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه پرونــده
 1401/178ازایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان
همــه گل پنــدار هفشــجانی بشناســنامه  4055درتاریــخ  21/4/1392اقامتــگاه دائمــی خــود رابــدرود
گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه  _1اصــالن اســمعیلی هفشــجانی بــه شــماره
شناســنامه  _2 ، 73الیــاس اســماعیلي هفشــجانی بــه شــماره شناســنامه  _3 ، 229ابوالقاســم اســماعیلي
هفشــجانی بــه شــماره شناســنامه  _4 ، 74کیامــرث اســماعیلي هفشــجانی بــه شــماره شناســنامه _5 ، 26
گــودرز اســمعیلی هفشــجانی بــه شــماره شناســنامه  _6 ، 140خاتونجــان اســمعیلی هفشــجانی بــه شــماره
شناســنامه  _7 ، 51فرنــگ اســمعیلی هفشــجانی بــه شــماره شناســنامه  _ 8، 65لیــال اســماعیلي هفشــجانی
بــه شــماره شناســنامه  273فرزنــدان متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور رایــک
مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی داردیــا وصیتنامــه ازمتوفــی نــزداو باشــد ازتاریــخ نشــر
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صادرخواهدشــد
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معاون سازمان حج و زیارت:

نیست ـ درباره تشویق بین موومانها تذکر داده شود! ارکستر سمفونیک تهران قرار بود
شامگاه گذشته ساعت  ۲۱:۳۰دقیقه به روی صحنه رود که برخالف اکثر اجراهای ارکستر
که رأس ساعت اعالم شده ،آغاز میشد ،این اجرا به دلیل آنچه از طرف کارمندان تاالر
وحدت ،مشکل «ساند چک» مطرح شد ،با نیم ساعت تأخیر همراه بود .پس از قرار گرفتن
نوازندگان و رهبر ارکستر در جایگاه خود ،قطعه اول با عنوان «شلیل» از ثمین باغچهبان
اجرا شد .در ادامه سمفونی شماره  ۱۰۴ژوزف هایدن با چهار موومان و سمفونی کنسرتانت
برای ویولن و ویوال و ارکستر از موتسارت با سه موومان اجرا شدند.

اشخاصی که قادر به اعزام زائر هستند ،بیایند مجوز میدهیم

معاون امور عتبات عالیات سازمان حج و زیارت گفت :اشخاص حقیقی
و حقوقی یا هر شخصی که قادر به ارائه خدمات و ثبت نام و اعزام زائران
است میتوانند با مراجعه به دفاتر حج و زیارت نسبت به اخذ مجوز برای
اعزام رائران به عتبات عالیات اقدام کنند.
حجت االسالم صحبتالله رحمانی در گفتوگو با ایرنا ،اظهار کرد:
اشخاص حقیقی و حقوقی که در گذشته به صورت غیر مجاز و بدون اخذ
مجوزهای الزم مبادرت به اعزام زائران می نمودند و در اصطالح آزاد بری
می کردند یا هر شخصی که قادر به ارائه خدمات و ثبت نام و اعزام زائران
هستند میتوانند با مراجعه به دفاتر حج و زیارت استانها برابر مصوبه هیات
محترم وزیران مجوز زیارتی دریافت نمایند و به تبع آن نسبت به ظرفیت
م کنند.
سازی خدمات و سازماندهی ،ثبت نام و اعزام زائران اقدا 
وی با اعالم اینکه  ۲۵۰۰دفتر زیارتی دارای مجوز در نقاط مختلف کشور
آماده نام نویسی از متقاضیان سفر زمینی به عتبات عالیات در عراق

آگهی دعوت به افراز

در اجــرای دســتور 1400-5034مورخــه 1400/10/01ذیــل درخواســت فرزانــه چــم حیــدر
مبنــی بــر افــراز  4/3974دانــگ مشــاع از شــشدانگ پــاک 716فرعــی از 30اصلــی واقــع
در بخــش 14قزویــن کــه طبــق ســند انقــال اجرایــی شــماره 4804مورخــه1390/05/05
تنظیمــی دفتــر 67شهرســتان البــرز اســتان قزویــن مقــدار 4/3974دانــگ مشــاع از
شــشدانگ پــاک فــوق بــه خواهــان انتقــال یافتــه و بــا توجــه بــه گواهــی بایگانــی و
نماینــده ثبــت ،مبنــی بــر اینکــه جریــان ثبتــی ملــک خاتمــه یافتــه و الباقــی ملــک بهنــام
اشــخاص غیرســابقه ثبــت دارد کــه متقاضــی از اعــام آدرس آنــان اظهــار عجــز نمــوده ،لــذا
بدینوســیله از کلیــه زارعیــن و مالکیــن یــا اشــخاص غیــر کــه خــود را بــه نحــوی در پــاک
مرقــوم مالــک یــا محــق میداننــد دعــوت میشــود تــا راس ســاعت 10صبــح روز پنجشــنبه
مــورخ 1401/04/23در محــل وقــوع ملــک حاضــر تــا در حضــور آنــان نســبت بــه انجــام
عملیــات افــرازی توســط نماینــده و نقشــهبردار ثبــت اقــدام گــردد ،بدیهــی اســت عــدم
حضــور خوانــدگان مانــع از انجــام عملیــات افــرازی نخواهــد بــود.
تاریخ انتشار1401/04/04 :
سید هاشم حسینی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان البرز 6932

مفقودی

ســند کمپانــی و شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پرایــد تیــپ جــی تــی ایکــس ای مــدل  1388بــه رنــگ
نــوک مــدادی متالیــک شــماره انتظامــی  689ق  14ایــران  76و شــماره موتــور  3064470و شــماره شاســی
6922
 S1412288312823متعلــق بــه ســمانه محمــدی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

ســند کمپانــی و شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پرایــد تیــپ جــی تــی ایکــس ای مــدل  1384بــه رنــگ بــژ
متالیــک بشــماره انتظامــی  515ق  92ایران  14و شــماره موتــور  01219254و شــماره شاســی S1412284574184
6923
متعلــق بــه اقــای مهــدی علــی نــژاد رودســری مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی وانــت پیــکان  1600iبــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل  1383شــماره انتظامــی
 231ص  72ایــران  56وشــماره موتــور  11283048835و شــماره شاســی  83907531متعلــق بــه اقــای علیرضــا
6925
رحیمعلی پور لشکاجانی مفقود و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی

اینجانــب علیرضــا رحیمعلــی پــور لشــکاجانی مالک خــودروی وانــت پیــکان  1600iوشــماره موتــور 11283048835
و شــماره شاســی  83907531بعلــت 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 فروش شــرکت ایران
خــودرو واقــع در کیلومتــر  14جــاده مخصــوص تهــران کــرج شــهرک پیکانشــهر ســاختمان ســمند طبقــه  1مراجعــه
6926
نمایــد بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد.
ســند کمپانــی خــودرو ام وی ام 530مــدل  95بــه شــماره پــاک 966 - 74ب 23شــماره موتــور
 MVM484FFFG035267شــماره شاســی NATGCAVF6G1035498بــه نــام داود نعیمــی جمــال مفقــود
گردیــده واز درجــه اعتبارســاقط میباشــد .

مشهد 6910

هستند ،گفت :با توجه به هماهنگی های به انجام رسیده متقاضیان تنها در
قالب کاروان های زمینی عتبات عالیات می توانند از  ۲مرز زمینی مهران و
شلمچه راهی عراق می شوند.
رحمانی با بیان اینکه طبق قوانین باالدستی ،سیاستگذاری و برنامه ریزی
کالن اعزام زائران به عتبات مقدسه عراق و سوریه به عهده سازمان حج و
زیارت نهاده شده است ،تصریح کرد :سازمان حج و زیارت برنامه ریزی های
الزم برای اعزام زائران زمینی به عتبات عالیات در عراق را از مرزهای مهران و
شلمچه انجام داده است.
وی با تاکید بر حفظ عزت و کرامت زائرین ،امنیت ،پوشش بیمه ای و
همچنین خدمات بهداشتی و پزشکی که از مهم ترین موضوعاتی است که
مورد توجه و تاکید سازمان حج است ،ادامه داد :دفاتر زیارتی موجود در
سطح کشور که از پرسنل و کارگزاران مجرب و آموزش دیده برخوردار هستند
و ظرفیت و توانمندی الزم برای ارائه خدمات آسان و سریع به زائران را دارند
آماده پاسخگویی و هماهنگی امور زائران هستند.
وی گفت :ارتقای سطح خدمات به زائران در حالی است که در گذشته
صرفا یک شرکت مجری وجود داشت که سازمان حج و زیارت در راستای
اصل  ۴۴قانون اساسی ،منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست
م جمهوری ،تصمیم بر مشارکت کلیه دفاتر زیارتی به عنوان بخش
محتر 
خصوصی این عرصه و افزایش سطح خدمات با ایجاد فضای رقابتی سالم
نموده است.
حجت االسالم رحمانی اظهار کرد :در این ارتباط می بایست استانداردهای
تعریف شده برای حفظ عزت و کرامت زائران و امنیت و سالمت آنان را
رعایت نموده و از مدیران و روحانیون و مداحان آموزش دیده سازمان و بعثه
مقاممعظم رهبری در کاروانها بکارگیری نمایند .و همچنین افراد مورد نظر
خود را برای اخذ صالحیتهای الزم معرفی کنند.

