پنجشنبه  11آذر 1400

نویسنده«ردانگشتهایاصلی»:بانوجوانانخورهکتابسروکاردارم

«حسین قربانزاده خیاوی» نویسنده «رد انگشتهای
اصلی» که برنده جایزه رمان نوجوان دومین دوره جایزه ادبی
شهید علی اندرزگو شد گفت :به خاطر شغلم با ۱۰۰نوجوان
خوره کتاب سر و کار دارم و اغلبشان هم کتاب را خریدند
و خواندند و شخصیت اباذر برایشان شگفتانگیز بوده
است .نوجوانی سنی است که افراد ظرفیت هر نوع فعالیتی

خبر
روز

گزارش

«محمدعلی
شاکریراد»
درگذشت

محمدعلی شاکریراد
هنرمندنقاش،
اسطورهشناس و استاد
دانشگاه پس از تحمل
سالها رنج بیماری در
بیمارستانفیروزگر
تهران درگذشت .این
اسطورهشناس متولد
سال ۱۳۲۰کارشناسی
ارشد معماری خود را در
سال  ۱۳۴۹از دانشگاه
هنر تهران دریافت کرد
و به مدت6سال مدیریت
دانشکده هنر دانشگاه
آزاد اسالمی و مدیریت
گروه معماری دانشگاه
آزاد اسالمی را برعهده
داشت .از ویتألیفات
و مقاالت بسیاری
درزمینههنرمنتشر
شده است .اوهمچنین
 ۱۱نمایشگاه انفرادی
و ۱۹نمایشگاه جمعی
درگالریهای مختلف
برگزار کرد.

فرهنگ
و هنر

◾

◾ بیتوجهی بــه مصوبات
شورای عالی فضای مجازی

یک کارشناس فضای مجازی و
مــدرس ســواد رســان ـهای معتقد
اســت مهمترین ایـ ــرادی کــه به
طرح صیانت از کاربران در فضای
مجازی وارد بود ،نداشتن پیوست رسانهای و ناآگاهی
طراحان از حوزه رسانه است.
محمدصادق دهـنــادی میگوید :این
ط ــرح بــایــد پـیــامــدسـنـجــی رس ــانــهای
م ـیداشــت ،همین کــه طـراحــان بــدون
اقناع و مشورت با اهالی رسانه ،چنین طرحی را ارائه
کــردهانــد نشان میدهد صالحیت طراحی چنین
طرحی را نداشتند .وی یادآور میشود :اعالم شده
که چند صد ساعت کار کارشناسی روی طرح انجام
شده است ،به صورت واضح بگویند که کدام یک از
کارشناسان حوزه رسانه ،فرهنگ ،اقتصاد ،امنیت
ملی و فناوری اطالعات در طراحی این طرح دخیل
بودند و تراز علمیشان چه بوده است؟ آیا دانشجوی
دکترا بــودهانــد یا عضو هیئت علمی دانشگاه؟ به
صورت شفاف بگویند که این کار کارشناسی را چه
کسانی انجام دادهانــد؟ طرحی که قرار است  50تا
60میلیون کاربر ایرانی را تحت پوشش قرار دهد با
چه پشتوانه تحقیقاتی و پیامدسنجی اجتماعی
نوشته شده است؟
این دکترای مدیریت رسانه با اشاره به مخالفتها
و اعتراضهای وارد شده به این طرح میگوید :اگر
قــرار بــود مجلس قوانین مربوط به فضای مجازی
را بنویسد ،چه ضرورتی به تشکیل شــورای عالی
فضای مجازی بود ،در حالی که مصوبات این شورا
الزام قانونی دارد.
او با تأکید بر اینکه خأل قانونی در حوزه فضای مجازی
نداریموآنچهخألاست،نبودضمانتاجراییقوانین
این حوزه است ،میگوید :ما قوانین زیادی در حوزه

آگهی مفقودی

/1408429ر

آگهی مفقودی

/1408430ر

آگهی مفقودی

/1408426ر

آگهیمفقودی

آگهی مفقودی

/1408442ر

/1408446ر

آگهی مفقودی

/1408368ر

آگهی مفقودی

/1408427ر

1408458

آگهی مفقودی

ایکس مدل 1381

د  17ش���ماره موتور  00426946 :ش���ماره شاس���ی
 s1412281892618 :بن���ام مری���م اس���تادی مفق���ود
گردیده و فاقد اعتبار است .

س���ند کمپانی و برگ س���بز مالکیت خودروی سواری
پ���ژو پارس به رنگ خاکس���تری متالی���ک مدل 1385
به ش���ماره انتظامی  989 _ 31د  76و ش���ماره موتور
 12485065378و ش���ماره شاس���ی 19356382
مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط می باش���د.

◾

◾ تکرار دوباره تجربیات ناکام

دکترامیدعلیمسعودی،دانشیارعلوم
ارتباطات دانشکده فرهنگ و ارتباطات
دانشگاه سوره با بیان اینکه در مورد این
طرح،نسخههایمتفاوتیارائهشدهاستبهخبرنگار
ما میگوید :نسخه اولیه را که دیدم جای نقد جدی
داشت ،ما داریم تجربههایی را دوباره تکرار میکنیم
که پیشتر از سر گذراندیم مانند فیلترینگ یا جمع

◾

◾ باید با دنیا رقابت کنیم
مسعودی معتقد است برداشت غلطی از اینترنت
ملی به جامعه تزریق شده است و میگوید :تصور
میشود اگــر شبکه ملی اطــاعــات بیاید اینترنت
یش ــود در حــالــی ک ــه م ـن ـظــور ای ـجــاد
مــس ــدود مــ 

دیتاسنترهای ملی در بخش خصوصی با نظارت و
حمایت دولت از کارآفرینها و جوانان مستعد در این
حوزه است .اکنون کشورهای هند ،چین و پاکستان
دارنــد همین راه را میروند ،ما ظرفیتهای بسیار
خوبی از نظر سرمایه انسانی در ایــن حــوزه دار یــم
ولی کشورهای دیگر دارند از سرمایههای انسانی ما
استفاده میکنند.
این استاد دانشگاه درباره این نگرانی که با آمدن
شبکه ملی اطالعات ،دسترسی به اینترنت رانتی
شود و در اختیار عده خاصی قــرار بگیرد ،اظهار
میکند :طرح صیانت نمیتواند چنین کاری بکند
وقتی ماهواره را جمع کردند و گفتند وزارت ارشاد
فقط به عده خاصی مجوز استفاده از ماهواره را
میدهد ،مردم چه کردند؟ ماهواره نصب کردند
و بارها با نیروی انتظامی به مشکلخوردند .ما
در مقطعی به دعــوت قــوه قضائیه بــرای رفــع این
مشکل جلسهای داشتیم که گفتند برای اجرای
قانون با پروندههای دیگری مواجه میشویم که
شکایت از نقض حریم خصوصی اس ــت ،چه
کنیم؟ پاسخ دادیم این مشکل شما نیست بلکه
مشکل بخش رســان ـهای کــشــور اس ــت ،رادی ــو و
تلویزیون باید محتوایی تولید کنند که مردم سراغ
شبکههای ماهوارهای نروند .پس از آن بحث تعدد
شبکههای تلویزیونی مطرح و اجرایی شد که کمی
مؤثر واقع شد.
او یادآور میشود :اگر تولید محتوا نداشته باشیم با
اینمشکلمواجهمیشویم.بایدبسترها،اپلیکیشن
و پلفترمهای ایرانی را ایجاد کنیم که بتوانیم با دنیا
رقابت کنیم ،در حال حاضر ما فقط مصرفکننده
هستیم و رژ یــم مصرفی ما خیلی بد اســت چون
ضعف س ــواد رســان ـهای داری ــم .طــرح صیانت اگر
بخواهد محدودیت ایجاد کند نوعی خودتحریمی
اســت و با شرایطی که کشور ما در تحریم به سر
میبرد ،قطعا ًبا آن مخالفم.

برگ س���بز ،کارت و س���ند خودروی س���واری پراید
 GTXiم���دل  1383رنگ س���فید به ش���ماره موتور
 00979707و ش���ماره شاسی S1412283370269
و ش���ماره انتظام���ی  691س  33ای���ران  36ب���ه
مالکی���ت طیبه احم���دی مفق���ود و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
س���ند خودروی س���واری پژو  405مدل  1384رنگ
س���رمه ای ب���ه ش���ماره موت���ور  12484000489و
شماره شاس���ی  16201780و شماره انتظامی 699
و  39ایران  32به مالکیت س���میه رحمانی کات
مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

روغنی مدل  1395به شماره پاک  148ج  - 19ایران
 -52به ش����ماره موتور M13/ 5545103و شماره شاسی
 NAS451100G4949937به نام مریم س����االری فرزند
اسام مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ س���بز و س���ند کمپانی خودروی دن���ا مدل 1398
رن���گ س���فید -روغنی به ش���ماره انتظام���ی 541ج94
ای���ران  94ش���ماره موت���ور  135H0010224و ش���ماره
شاسی  NAAW31YU6KE200461به مالکیت جمال
الدین جمالی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط
میباشد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق
العاده شرکت پرشین یورد پایا به شماره ثبت
 2047و شناسه ملی 10860322842

اصل برگ جواز س���اح س���اچمه زنی ت���ک لول کالیبر

1408460

تاریخ پنج���م مهرماه مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.

 132م���دل  1393به ش���ماره پ���اک  597ج  49ایران
 36و ش���ماره موت���ور  5252780و ش���ماره شاس���ی
 NAS421100E1169906بن���ام س���ید احم���د رضویزاده
مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط است.

/1408352ح

/1408351ح

آگهی مفقودی

مدرک کارشناس���ی رشته مهندس���ی عمران پاره وقت
دانش���گاهآزاد بجنوردمتعل���ق ب���ه آق���ای آرش کیوان
فرشماره شناسنامه 8324شماره ملی 0061559601
ص���ادره از تهران تاری���خ تولد 1355ف���ارغ التحصیل
 1379/9/12مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد .

آگهی مفقودی

1408453

آگهیمفقودی

/1408437ح

1408436

1408444

1408457

م���درک فارغالتحصیل���ی نیما خس���روی ه���دا فرزند
محمدتق���ی صادره از رش���ت به ش���ماره شناس���نامه
 606درمقطع کارشناسی رشته دبیری ادبیات فارسی
صادره از واحد دانش���گاهی تربت حیدریه با ش���ماره
م���درک  741325107مفق���ود گردی���ده اس���ت و فاقد
اعتبار میباشد.
از یابنده تقاضا میش���ود اصل مدرک را به دانش���گاه
آزاد اس���امی ترب���ت حیدری���ه ب���ه نش���انی :اس���تان
خراس���ان رض���وی ،ترب���ت حیدریه ،ش���هرک ولیعصر
صندوق پستی 140
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسامی تربت حیدریه
اداره امور فارغ التحصیان ارسال نمایید.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی

برگ س���بز خودروی س���واری پراید  GTXiمدل 1383
رنگ مش���کی روغنی به ش���ماره موتور  00898487و
شماره شاسی  S1412283287206و شماره انتظامی
 249د  65ای���ران  12ب���ه مالکیت رمضانعلی پاس���بان
مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

,1407260ک

پیرو آگهی منتش��ر شده در روزنامه قدس
ب��ه ش��ماره 9682در تاری��خ 1400/10/07به
اطالع س��هامداران محترم ش��رکت نخریسی
و نس��اجی خسروی خراسان (س��هامی عام) و
یا وکال و نمایندگان قانونی آنها می رس��اند.
ازسهامداران محترم درخواست می گردد  ،با
توجه به شیوع کرونا و شرایط مندرج در نامه
ش��ماره  104/31مورخ  1398/12/20س��تاد
ملی مب��ارزه با بیماری کرونا با مش��اهده به
صورت آنالی��ن مجموعه از طریق پیوند ذکر
ش��ده  https://webinar.epf.ir/nakhrisiو
عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع
در زمان مقرر مساعدت نمایند.
هیئتمدیره

1408459

آگهی مفقودی

حس���ین حیدری به ش���ماره مل���ی  0653243847از

آگهی مفقودی

 12م���دل کوس���ه به ش���ماره  17459متعل���ق به آقای

اصالحیه آگهی دعوت به مجمع
عمومی فوقالعاده صاحبان سهام
شرکت نخریسی و نساجی خسروی
خراسان (سهامی عام) به شماره ملی
 10860062290شماره ثبت 206

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی(بطورفوق العاده) نوبت اول
از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی تولیدی کارکنان تیپ بیست ویک امام رضا (ع) نیشابوردعوت می شود تادر جلسه
مجمع عمومی عادی نوبت اول راس س��اعت 8.30دقیقه صبح روزپنجش��نبه 1400/10/02که در محل پادگان تیپ زرهی
21امام رضا (ع)واقع در بلوار امام رضا(ع)-جنب نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور تشکیل میگردد حضور به هم رسانید.
ضمنا متقاضیان عضویت در هیئت مدیره وبازرس��ی ش��رکت تقاضای خود را ظرف یک هفته از تاریخ انتش��ارآگهی به
دفترشرکت تحویل دهند.
جهت س��پردن وکالت از تاریخ  1400/09/18الی  1400/09/25در س��اعات اداری به همراه وکیل ومدرک معتبر به دفتر
شرکت واقع در مجتمع فرهنگی ورزشی فجرجنب میدان باغرود مراجعه نمایند.
دستور جلسه -1:استماع گزارش هیئت مدیره وبازرس .
-2بررسی وتصویب صورتهای مالی سالهای  1399-1398واتخاذ تصمیم در خصوص نحوه تقسیم سود.
-3تصویب لیست بودجه پیشنهادی شرکت برای سال مالی 1400
 -4انتخاب اعضای هیئت مدیره اصلی وعلی البدل برای مدت سه سال.
-5انتخاب بازرس اصلی وعلی البدل برای مدت یک سال.
-6تعیین پاداش اعضاء هیئت مدیره وبازرس قانونی .
-7تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت .
هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدی کارکنان تیپ بیست ویک امام رضا (ع)

س���ند و برگ سبز و برگه کمپانی خودرو پراید سواری

/1407892ک

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت پرشین
یورد پایا به ش��ماره ثبت  2047و شناسه ملی
 10860322842دع��وت ب��ه عمل م��ی آید در
جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در
تاریخ  1400/09/30ساعت  10در محل تهران-
بلوار نلس��ون ماندال -بلوار ناهید غربی-پالک
 48واحد  502برگزار می گردد شرکت فرمایید.
دستور جلسه:
-1نقل و انتقال سهام
-2تغییرمحل
رئیسهیئتمدیره

/1407266ک

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت پرشین
یورد پایا به ش��ماره ثبت  2047و شناسه ملی
 10860322842دع��وت ب��ه عمل م��ی آید در
جلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
ش��رکت که در تاریخ  1400/09/30ساعت  9در
محل تهران-بلوار نلسون ماندال -بلوار ناهید
غربی-پ��الک  48واحد  502برگ��زار می گردد
شرکتفرمایید.
دستور جلسه:
 -1انتخ��اب حس��ابرس و ب��ازرس قانونی برای
سال 1400
رئیس هیئت مدیره

طراحان آن گفتوگو کرده و قوانین از خواست و
مطالبه عمومی احصا شود.

کردن ماهواره؛ اینها جواب نمیدهد.
او میافزاید :من از موافقان اینترنت ملی هستم ولی
اینترانت نمیتواند به حذف اینترنت بینالمللی
بینجامد .ما نمیتوانیم با دنیا داد و ستد نداشته
بــاشـیــم ،مــا دانـشـگــاه داریـ ــم ،دانـشـگــا ههــای مــا با
پایگاههای دادهای جهان در ارتباط هستند ،اگر این
پایگاهها ما را تحریم کنند ،دانشگاههای ما دچار ضرر
و زیان میشوند .ما نباید خودمان را تحریم کنیم.
شبکه جهانی اطالعات و دادهها ،شبکه گستردهای
است که با وجود همه تهدیداتش ،فواید زیادی دارد
و نباید از آن محروم شد.
او اظهار میکند :در کشور ما همه چیز دست
دول ــت اس ــت ،اگ ــر کـشــورهــایــی را میبینیم که
پیشرفت میکنند چــون دانشگاهیان دور هم
جمع میشوند و دیتاسنتری را راهاندازی میکنند،
دولت حمایت میکند و خودشان آن را گسترش
مـیدهـنــد .آیــا مــایـکــروســافــت را دول ــت آمریکا
ساخته است یا چند دانشجو که ابتکار به خرج
دادن ــد و دول ــت آمــر یـکــا از آنه ــا حمایت کــرد و
سرمایهگذارها پــای کــار آمــدنــد .در اینجا دولت
میخواهد همه چیز را در دست بگیرد ،خودش
دیتاسنتر راهانــدازی کند ،خودش بودجه بدهد،
خــودش نظارت بکند در حالی که دانشجوها و
دانشآموختگان ما در دانشگا ههای مهم فنی،
بچههای بااستعدادی هستند که باید حمایت
شوند چون هر کدامشان سرمایه ملی هستند.
مثال ًما میتوانستیم دیتاسنتر ملی را ها ن ــدازی
کنیم ولی در پیچ و خم بروکراسی اداری ماندهایم.

طرح به ساماندهی و تعیین ضوابط فعالیت در
بسترهای پیامرسان کمک میکند .در گفتوگو
با دو کارشناس رسانه به بررسی ایرادهای
این طرح و ضرورت بازنگری آن پرداختیم که
میخوانید.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی

آگهی دعوت به مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده
شرکت کارگزاری بهمن (سهامی خاص)
به شماره ثبت  23004و به شناسه ملی
10380384710

مردم تأثیرگذار است بنابراین تمامی این تصمیمها
بایستی دارای پشتوانه علمی و دقیق باشد.
به عقیده عدهای این طرح میتواند فعالیتهای
اینترنتی در بسترهای خارجی را با مشکالتی
مواجهکند ولی موافقان آن تأکید دارند این

این کتاب تمام نظرات درباره این هنرمند را آوردهام و درباره
آنها بحث کردهام .در نهایت ثابت شده سیاهقلم هنرمندی
ایرانی و اهل تبریز است با اینکه آثارش در توپقاپی سرای
ترکیهنگهداریمیشودوآنهامیخواستندمحمدسیاهقلم
را هنرمندی ترک معرفی کنند .سیاهقلم کارهایی عجیب و
غریب انجام داده است با تصاویری از زندگی روزمره مردم.

برگ سبز وانت پراید ( سایپا) تیپ  151به رنگ سفید

آگهی دعوت به مجمع عمومی
عادی به طور فوق العاده
شرکت پرشین یورد پایا به شماره ثبت 2047
و شناسه ملی 10860322842

به ش���ماره انتظامی 663 - 26

بدینوس��یله از کلیه س��هامداران محترم
دعوت م��ی گردد تا در جلس��ه مجمع عمومی
ع��ادی بطور فوق العاده ش��رکت ک��ه در روز
شنبه رأس ساعت  14مورخ  1400/09/22در
محل ش��رکت به نشانی تهران ،خیابان شهید
بهشتی ،خیابان خالد اسالمبولی (وزراء) کوچه
سوم ،پالک  ،15طبقه پنجم تشکیل می گردد،
حضور بهم رسانند.
دستور جسله:
-1اس��تماع گزارش هی��أت مدی��ره ،بازرس
قانون��ی و حس��ابرس ش��رکت در خص��وص
عملکرد ش��رکت برای س��ال مال��ی منتهی به
1399/06/31
-2بررس��ی و تصویب صورتهای مالی شرکت
برای سال مالی منتهی به 1399/06/31
-3انتخ��اب ب��ازرس قانون��ی و حس��ابرس
شرکت
-4تعیین روزنامه کثیراالنتش��ار جهت درج
آگهی های شرکت
-5س��ایر م��واردی ک��ه در صالحی��ت مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد
مقام دعوت کننده :هیأت مدیره

آگهی مفقودی

س���ند و برگ سبز پراید س���واری تیپ صبا جی  .تی .

اینجانب س���ید س���عید یوس���فی حک���م آب���اد مالک
خ���ودروی پ���ژو 206س���فید تی���پ  5م���دل  1392به
ش���ماره ش���هربانی 592ه 67ای���ران  36و ش���ماره
بدن���ه  NAAP13FE4DJ457273و ش���ماره موتور
 160B0040187ب���ه عل���ت فق���دان اس���ناد ف���روش
تقاض���ای رونوش���ت المثنی اس���ناد مذک���ور را نموده
است لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی
مذک���ور دارد ظ���رف م���دت  10روز ب���ه دفت���ر حقوقی
س���ازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان
ش���هر ساختمان س���مند مراجعه نماید بدیهی است
پ���س از انقض���ای مهلت مزب���ور طب���ق ضوابط مقرر
اقدام خواهد شد

,1408439ح

برگ سبز و سند کمپانی و سند محضری خودرو سواری
دوو سیلو مدل  1378به رنگ دودی به شماره پاک
299م 83ایران  32به شماره موتور  716032و شماره
شاس���ی  006173به مالکیت معصومه تیموری قلعه
باال مفقود گردیده و از درجه اعتبارس���اقط می گردد.

1408454

آبادی مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد.

ب���رگ س���بز و س���ندکمپانی موتورس���یکلت هون���دا
 WAVEم���دل  1383ش���ماره پ���اک ای���ران -768
 94998ش���ماره موت���ور  KPHKE-8003291ش���ماره
تن���ه  NF125A8301668ب���ه نام س���یدرضا نایبی نیا
مفق���ود گردی���ده و ازدرجه اعتبار س���اقط می باش���د.

1408451

NAACJ1JC9BF303945بناماحمدطهرانیهمت

بازنویسی به مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی ارجاع شد .به گفته علیرضا سلیمی ،عضو
هیئترئیسهمجلس،تصمیمگیریهایصورت
گرفته درباره طرح حمایت از حقوق کاربران در
فضای مجازی ،در کسب و کارهای دهها هزار نفر از

فضای مجازی داریم اما ب ه دلیل نبود تمرکز اجرایی و
نداشتن بازوی اجرایی در شورای عالی فضای مجازی
اجرا نمیشوند.
دهـنــادی تأکید میکند :قوانین مــا پیامدسنجی
اجتماعی ندارند و اصوال ًبرای اجرا نشدن تصویب
میشوند مانند قانون منع استفاده از ماهواره یا قانون
فیلترینگ توییتر ،در حالی که بسیاری از مسئوالن
ما حساب توییتری دارند.
این کارشناس رسانه یادآور میشود :پیشنهادم
این است که مجلس به شکلی شفاف تراز علمی
طراحان این طرح را عیان کند تا جامعه علمی با

آگهی مفقودی

ایران  32و ش موتور  14790034708و ش شاسی

یعقوب آژنــد از نگارش و انتشار کتاب «محمد سیاهقلم
هنرمندی با سه چهره» خبر داد .این پژوهشگر تاریخ ،هنر و
ادبیات به هنرآنالین گفت :محمد سیاهقلم از استادان قرن
 ۹قمریاستوحدود 100سالمیشودکههنرپژوهانجهان
درباره او صحبت میکنند .ب ه خاطر آثاری که خلق کرده هنوز
پژوهشگران به نتیجه نرسیدهاند چه کسی بوده است .در

طرحی مبهم در پشتوانه
تحقیقاتی و پیامدهای اجتماعی

1408452

برگ س���بز س���واری س���مند به ش پاک 416ه-35

چاپ پژوهش تازه« یعقوب آژند» درباره «محمد سیاهقلم»

چرا طرح «حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی» برگشت خورد؟

آگهی مفقودی

برگ سبز و برگ کمپانی خودرو وانت پیکان تیپ1600i:
رنگ :سفید شیری روغنی مدل 1386 :شماره موتور
 11485019517ش���ماره شاس���ی  31002193و شماره
پاک  118ج  12ایران  36متعلق به حسین سمائی
فرزند حس���ن مفقود ش���ده و فاقد اعتبار می باشد.

زهره کهندل طرح حمایت از حقوق کاربران و
خدمات پایه کاربردی فضای مجازی که با توجه
به نام پیشین خود به طرح صیانت مشهور شده
است از سوی کمیسیون مشترک بررسی این طرح
در مجلس انجام نشد و برای بررسی بیشتر و

آگهی مفقودی

ب���رگ س���بز وس���ند کمپان���ی خ���ودرو س���واری لیفان
 1800( 620س���ی س���ی) مدل  1394به رنگ مشکی
متالی���ک ب���ه ش���ماره پ���اک 211ب  46ای���ران  99به
ش���ماره موت���ور LFB479Q140703350و ش���ماره
شا س���ی N A K N F 4 2 2 5 E B 1 2 3 5 8 8مفقو د ه
گردیده واز درجه اعتبار ساقط است.

را در خودشان میبینند و ابــاذر نوجوانی است که در این
شرایط قرار میگیرد.در نهایتاباذر راهخودش را پیدا میکند
و این برای مخاطب نوجوان که این شوریدگی و سرکشی را
درک کرده ،قابل درک است« .رد انگشتهای اصلی» رمانی
تاریخیبراینوجواناناستکهماجرایعشقدختروپسری
نوجوان در بستر حوادث انقالب را روایت میکند.
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سال سی و چهارم

شماره 9686
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م���درک فارغ التحصیلی اینجانب آرزو س���خاوتی
فرزند رمضان به ش���ماره شناسنامه 3700صادره
از ش���یروان و کد مل���ی  0829768750در مقطع
کارشناس���ی پیوس���ته مدیریت دولتی به شماره
سریال  ٠٧١٦٢٥٣صادره از دانشگاه آزاد اسالمی
مش���هد مفق���ود گردی���ده اس���ت و فاق���د اعتب���ار
م���ی باش���د .از یابنده تقاضا میش���ود اصل مدرک
تحصیلی را به دانش���گاه آزاد اس���المی مش���هد به
نشانی مشهد – بلوار امامیه – امامیه  42سازمان
مرکزی دانش���گاه آزاد اس���المی مشهد اداره امور
فارغ التحصیالن ارسال نمایید
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب علی فتحیه فرزند
رمضانعلی با شماره شناسنامه  3766و کد ملی
 0065787552صادره از تهران در مقطع کاردانی
ناپیوسته رشته تکنولوژی تولیدات گیاهی صادره
از مش���هد ب���ا ش���ماره دانش���جویی 78327363
مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد .از یابنده
تقاضا میشود اصل مدرک تحصیلی را به دانشگاه
آزاد اس���المی مش���هد به نش���انی مش���هد – بلوار
امامی���ه – امامی���ه  42س���ازمان مرکزی دانش���گاه
آزاد اس���المی مشهد اداره امور فارغ التحصیالن
ارسال نمایید.

