
مجلس عقب نشست
قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی درباره ســرانجام طرح بحث برانگیز مجلس 
درباره حراج اشیاء تاریخی گفت: نمایندگان مجلس 
پــس از گفت وگوهای ما امضاهــا را پس گرفتند و 
قرار شد منتظر قانوِن شــرح وظایف وزارت میراث 

فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باشند.
علی دارابی در پاســخ به ایسنا درباره آخرین اقدام 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
درباره طرح نمایندگان مجلس با عنوان »اســتفاده 
بهینه از آثار باســتانی و گنج ها« و همچنین درباره 
بیانیــه نمایندگان مجلس که طــرح خود را پس 
گرفتنــد به  دلیل آن کــه وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی قرار است الیحه ای را 
با مضمون آن طرح دوباره ارســال کند،  اظهار کرد: 
اینگونه نیســت! جزو وظایف نمایندگان است که 
طرحی را ارائه کنند، اما همانطور که آقای ضرغامی 
ـ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
ـ هم گفتند ما در مشــورت آن ها قــرار نگرفتیم، 
اطالعی هم نداشــتیم و از رسانه ها مطلع شدیم. از 
همین رو، بیانیه ای  ۸ ماده ای را به مجلس فرستادم 
و تصریح کردم که این کاِر نادرســتی است. بعد از 
گفت وگو با جمعی از آن ها، امضاها را پس گرفتند 

که تشکر می کنیم.
او افــزود: آن ها یــک بیانیه دادنــد و گفتند چون 
قانــوِن شــرح وظایــف وزارت میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی در دستور کار دولت 
است و قرار است به مجلس برسد منتظر می مانیم 
 تا ببینیم آن الیحه تکلیــف این بحث ها را چگونه 

انجام می دهد.
معاون میــراث فرهنگی که در حاشــیه آیین روز 
جهانی موزه ها در جمع خبرنگاران سخن می گفت، 
تصریح کرد: کاوش، اکتشاف و حفاری طبق قانون، 
جرم محســوب می شــود و فقط در انحصار وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی است 
و به طور جد در قانونی که نوشــته ایم این موضوع 

را لحاظ کرده ایم.
او درباره موضــع این وزارتخانه در خصوص فروش 
اشــیاء  تاریخی در ســایت ها و تبلیغ آن ها، اظهار 
کرد: قاچــاق در بخش های مختلف کشــور وجود 
دارد،   حتی در نمایشگاهی هم که به مناسبت روز 
جهانــی موزه و هفته میراث فرهنگی در موزه ملی 
برگزار شده است به گفته رییس کل موزه ملی که 
خودشــان باستان شناس هستند، برخی از اشیاء به 

نمایش گذاشته شده اصیل نیست.

دریچـــه گزارش

چندی پیش پرویز پرســتویی هنرپیشــه شــناخته شــده 
ســینمای ایران در مراسم اکران یکی از فیلم هایش در آمریکا 
با حواشــی ای مواجه شــد که تبعــات آن از فضای مجازی و 
رســانه ها به کاخ ســفید و ســرانجام به کنگره آمریکا رسید. 
حرف و حدیث های بســیاری از دل ایــن جنجال بیرون آمد 
امــا نهایتا مخالفین و فرصت طلبان این بار هم نتوانســتند از 
آب گل آلود ماهی بگیرند و مســاله در حالتی موافق و مساعد 
شــرایط این هنرپیشه به حاشــیه رفت تا به فراموشی سپرده 
شــود. و اما دیروز آقای پرستویی نامه ای سرگشاده نوشته که 
در آن خواســته ای را با رهبر معظم انقالب مطرح کرده است. 
در این یادداشت در سه پرده و از منظرهای مختلف به انتشار 

این نامه می پردازیم.

پرده اول/ نمای دور
معمــوالً پدیده های اجتماعی، سیاســی، اقتصــادی در عین 
تبعیت از برخی قوانین عام و کلی و داشــتن وجوه مشــترک 
قابل مطالعه علمی، ویژگی های منحصر به فردی دارند و تنها 
یک بار آنچنان که هستند در تاریخ اتفاق می افتند و از همین 
روســت که هنگام پیدایش یک پدیده یــا تحول اجتماعی-
اقتصادی حتی بسیاری از صاحب نظران دچار نوعی غافلگیری 
نظری و عجز از درک مکانیسم تحوالت جاری می شوند و اگر 
اهل جزمیت نباشند به جای انکار واقعیت های موجود از اظهار 

نظر قطعی درباره آنها خودداری می کنند.
کــم نیســتند فرهیختگانی که بــه مدد عقل نقــاد در دایره 
ذهنیات خویش ســره از ناسره باز می شناســند و پندارها را 
بهنجار می کنند. در مقابل کســانی نیز هســتند که به جهت 
غلبــه میل یــا غضب شــدید و یا غوطه خــوردن در گرداب 
شیفتگی به چیزی و رمیدگی از چیزی دیگر، از درک واقعیات 
رویدادهــا آنگونه که هســتند عاجز می ماننــد و به بازگویی 
رؤیاهای بیداری خویش مشغول می شوند. قصه مواجهه برخی 
ســلبریتی ها با موضوع هدفمندسازی یارانه ها از همین دست 
است. این حادثه مهم که بازتاب های گسترده ای داشته و دارد 
از سوی رسانه ها و سلبریتی های یاد شده در سطح خبر با خود 
فراموشی و بی اعتنانمایی و در سطح تحلیل با بیان تمنیات و 

احساسات درونی مواجه شده است.
کافی اســت چرخــی در فضای مجازی بزنیــم و به مجموعه 
تحلیل هــای آکنده از فوران عواطــف و هیجانات مهار ناپذیر 
برخی نفرات مخالف اصالح اقتصادی نگاه کنیم تا معلوم شود 
صرفاً آرزوهای برباد رفته و دون کیشوت وار جماعتی مشرف 
به بازنشســتگی اضطراری است که در هیأت لشگری شکست 

خورده از گزاره نماهای بی مصداق رژه می روند.
هدفمند ســازی یارانه ها و حــذف ارز ترجیحی در این بزنگاه 
تاریخی یک اســتراتژی کالن و ملی اســت کــه باید فراتر از 
چالــش های مقطعی همچون گران شــدن موقــت برخی از 

اجناس زندگــی روزمره و بازی ســاختگی دالالن بازار بدان 
نگریســت. حق بود در این بزنگاه، هنرمندان شناخته شده و 
سلبریتی هایی که مدام و به هر بهانه ای حرف از مردم می زنند، 
در کنار این کار بزرگ که اتفاقا دلسوزانه ترین و آینده دارترین 
کار برای قشر محروم به شمار می رود، بیایند و در کنار دولت 
باشند و از نگاه سطحی نگرانه به موضوع به شدت پرهیز کنند.

آنچه در هفته اخیر رخ داد، صورت مســأله و نیز راه حل هایی 
مشــخص و متعارف داشت که دولت به صورت منظم در حال 
اجرای آن بود. اگر قرار باشــد برای هــر تصمیم حاکمیتی با 
چنیــن معضل ســازی های مصنوعی رو به رو شــویم در آن 
صورت می توان گفت ما اولین نظام سیاســی خواهیم بود که 
در آن استثناها به قاعده اصلی تصمیمات حاکمیتی بدل شده 

و همه مسائل جاری آن بالقوه معضل الینحل هستند.
ظاهراً در کشور ما برخی افراد و جریانات که در شرایط عادی 
و در آرامش سیاسی و اجتماعی دیگر امیدی به کامیابی ندارند 
عــادت کرده اند با دادن آدرس اشــتباه و توفانی کردن فضا و 
گل آلود کردن آب، حیات متکی به بحران خود را ادامه دهند. 
اما گویا از یک نکته غفلــت کرده اند و آن این که هر جریانی 
حیات خود را به بحران گره بزند عمری کوتاه دارد. تجربه های 
متراکم تاریخی و اجتماعی این درس را به ما آموخته اســت. 
در نظر داشــته باشــیم آزمون دشــوار کنونی در نگاه طیف 
وسیعی از افکار عمومی شفاف تر از آن است که بتوان با ایجاد 
خلط و ابهام در آن به راه حل های بینابینی توســل جســت و 
استخوان مماشــات را همچنان الی زخم چرکین بالتکلیفی 
نگاه داشت. دولت، مجلس و به ویژه مردم باید هوشیار باشند 
که یک اشتباه ســاده اما خطرناک و خانمان سوز می تواند به 

دستاوردهای نظام جمهوری اسالمی آسیب بزند.

پرده دوم/ نمای نزدیک
آقای پرستویی شما نشان داده اید ثابت قدم در اصول هستید 
و پایبند به فروع و دینداری را در پوشــاک و رفتار و حرکات و 
ســکناتتان می توان به چشم دید. شما اهل پرهیزید و همواره 
یا هر از چندگاه خود را و دیگران را به تقوا سفارش می کنید. 
تقوایی که چونان سپر، صاحبش را از آتش خشم خداوند ایمن 
می ســازد. تقوا نیز چیزی جز مهار کردن شــهوت و غضب به 
رشته استوار عقل نیست که ضمیر آدمی را از آلودگی ها پاک 
می کند و زنگارها را از آن می زداید و آینه دل را برای بازتابش 
انوار الهی صیقل می دهــد. با این اوصاف کاش کمی عمیق تر 
به نامه ای که خطاب به مقام معظم رهبری منتشــر کرده اید 
می اندیشــیدید و خوراک تبلیغاتی برای رســانه های بیگانه و 

معاندین فراهم نمی کردید.
رهبری انقالب بارها بر این نکته تاکید داشــته اند که در اظهار 
نظرهــا و رفتــار، تامل و دقت کنید که نظــرات و نگاهتان با 
دشمن مخرج مشترک نداشته باشد. اما متاسفانه این نامه جز 

همصدایی با اسرائیل و آمریکا قلمداد نمی شود.
نوشتن چنین نامه ای که عمال گزاره های اصلی آن به گونه ای 
نوشــته شده اند که پاسخی هم نمی توان برای آن متصور شد، 
حتی با خالص ترین نیت نمی توانســت آنطور که باید تاثیری 
مثبت داشــته باشد بلکه در این شــرایط، محتوایی اینچنین 
فقط می تواند محل سوءاســتفاده معاندیــن برای برانگیختن 
احساســات و عواطــف مــردم و وارونه جلــوه دادن مباحث 

مطروحه آن قرار گیرد.
 آقای پرســتویی ما در جهان واقعیــات زندگی می کنیم. هم 
توانایی های ما محدود است و هم شرایط همیشه بر وفق مراد 
ما نیســت. از این رو چاره ای نیست جز آنکه تناسبی معقول 
میان آرمانگرایی و واقع بینی برقرار کنیم و پیش از آن که خود 
را در شــرایط اکراه و اضطرار بیابیم در عاقبت امور بیندیشیم. 
درک این نکته که باالخره باید اصالح اقتصادی در دستور کار 
دولت قرار می گرفت نیاز به هوش و فراست فوق العاده نداشت 
و بسیاری از ناظران با حسرت ناشی از اتالف وقت و هدررفتن 

فرصت ها بر این نکته پای می فشردند. 
مخلص کالم اینکه آقای پرســتویی شما خواسته یا ناخواسته 
در این نامه که اتفاقا بخاطر حواشــی پیش آمده برای شما در 
ایــن بزنگاه، بیش از پیش دیده می شــود و می تواند خوراکی 
برای ســوء استفاده معاندین قرار بگیرد، آدرس غلط داده اید و 
این اقدام با هر نیتی صورت گرفته باشد قطعا با روشنگری در 

بیان حقیقت در تعارض کامل است. 
آقای پرستویی این دلسوزی های ناشیانه نتیجه عکس می دهد 
و جز اینکه به بحران دامن بزند نتیجه ای دیگر نخواهد داشت.
برخی، نامه مبهم شما را چنین تفسیر کرده اند که رفاه ملت را 
در توافق با آمریکا و پذیرفتن شــرایط ذلت بار آن ها می دانید، 
صرفنظر از اینکه این قبول ذلت با سایر اظهاراتتان در تناقض 
است اما آیا تجربه ۸ ســال معطل شدن کشور و دریوزگی از 
غرب و آمریکا توســط دولتی که برایــش تبلیغ کردید کافی 
نبــود؟ امروز الاقل بــرای خیلی از مردم واضح شــده که راه 
ســعادت و آنچه که رفاه نامیدید در دســتان دشمن ما )که 
بخشــی از خباثت آن را در ســفر اخیرتان دیدید( نیســت و 
این مهم فقــط با تالش و تقویت توان داخلی خودمان ممکن 
می شود. درخواستتان درباره امضای نامه رفاه قبال بارها توسط 
رهبر انقالب اجابت شــده و از قضا نام ســال نیز به آن مزین 
گشته است. اما تشخیص درســت و همت عالی همه مردم و 

مسئولین را می خواهد تا قله نشان داده شده را فتح نماییم. 
براستی ما و شما چقدر در تبلیغ و تبیین آن تالش کردیم؟

راه رفاه و ســعادت ملت با آدرس های غلط هموار نمی شود و 
باید عالوه بر تشخیص درست برای تحقق آن همت کنیم!

پرده سوم/ نمای دور و نزدیک
راســتی در شــرایطی که کشور مشغول دســت و پنجه نرم 

کردن با مشکالت اقتصادی داخلی )که بر اثر بی تدبیری دوره 
پیشین ریاست جمهوری ایجاد شده است، وقتی که سرنوشت 
تمام پروژه های ریز و درشــت اقتصادی را به توافقی گنگ با 
دشــمن خارجی گره زده بود( و فشــارهای خارجی و چالش 
با بحران های نفس گیر متعدد اســت، مســؤولیت این معضل 
آفرینی ها و ایجاد بحران های قابل پیشــگیری با چه کســانی 
اســت و تا کی می توان شاهد پرداخت هزینه های سنگین بی 

تدبیری بود؟
در یک کالم وضعیت نابســامان اقتصاد ریشه در تصمیمات و 
برنامه های غلط دولت پیشین دارد نه از سر تقدیر بلکه از سر 
بی تدبیری آنان بوده اســت و تا در بر همان پاشنه می چرخد، 
آینــده در بهترین حالت، تصویری از امروز اســت و گرداندن 
انگشــت اتهام به این ســو و آن ســوی نیز دردی از آنان دوا 

نخواهد کرد.
بی شک اگر این آزمون را با تدبیر و عقالنیت پشت سر بگذاریم 
و اصالح اقتصادی را به عافیت و ســالمت طی کنیم می توان 
امیدوار شد این چرخه باطل و تباه کننده جایی متوقف شود.

در آخر اینکــه دولت ابراهیم رئیســی می بایســت اصالح و 
هدفمندی یارانه ها را اعالم می کرد تا نگذارد فرصت ها بیش از 
این از دست برود و ملت ایران هزینه بالتکلیفی، سردرگمی و 

ناپختگی برخی ماجراجو را بپردازد.
ایــن رویــداد را می توان نقطه شــروعی تازه بــرای تغییرات 
اساسی در خطوط سیاست های کالن ملی به خصوص درحوزه 
اقتصادی در نظــر گرفت و با عبرت آموزی از آن، چنان برای 
آینده برنامه ریــزی کرد تا دیگر هیچگاه کشــورو نظام را در 
کوچه های بن بست بالتکلیفی و انتخاب های دشوار و بی فرجام 

محبوس نسازیم.
صرف نظر از هرگونه ارزشداوری در باب این گونه موضعگیری ها 
و یا اصل اصالح یارانه ها یک نکته در اینجا قابل تأمل اســت 
و آن اینکه امروز به هر دلیل مســؤوالن و نهادهای عالی رتبه 
کشــور براساس رعایت مصالح کالن کشور تصمیم به پذیرش 
اصــالح یارانه ها و امضای حذف ارز ترجیحی گرفته اند و قطعاً 
تصمیمی چنین مهم با نظر متخصصین و کارشناسان اقتصادی 
اتخاذ شــده است. بنابراین سلبریتی ها، جریانات و رسانه هایی 
که این روزها فضای تصمیم گیری درباره این مســأله را غبار 
آلود کرده و ریســک اعالم موضع کارشناســانه و دلسوزانه را 
در این باب به شــدت و به نحو تصاعــدی افزایش دادند، چه 
پاســخی برای افکار عمومی دارند؟ مسؤولیت هزینه فرصت ها 
و امتیازات از دســت رفته در اثر تأخیر ناشــی از آلوده سازی 
فضای جامعه و رســانه ای کشــور و همچنین ابهام آفرینی و 

القای تردید در افکار عمومی را چه کسی خواهد پرداخت؟
الزم نیست کسی به صراحت به این گونه پرسش ها پاسخ دهد 
بلکه کافی اســت صادقانه در برابر وجــدان خود فقط به این 

پرسش ها و اهمیت آن ها بیندیشد.
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نقبی بر نامه پرویز پرستویی در سه پرده  

آقایپرستوییآدرسغلطدادهاید!

آگهی مفقودی 
ســند مالکیــت بــرگ ســبز خــودرو کشــاورزی تراکتــور سیســتم ای تــی ام تیپ 
285 رنــگ قرمز-روغنــی مدل 1391 شــماره موتور LFW01503A و شــماره شاســی 
N3HKA1CE3TAM19814 پــاک ایران 59-369 ک 14 متعلق به  جلیل حمایتی نام 
پــدر امانگلدی به کد ملــی 6289716514 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می 

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

ســند کمپانی و سند مالکیت )برگ سبز( خودروی ســواری سیستم پراید تیپ صبا 
)جی.تی.ایکــس( مدل 1378 رنگ یشــمی - متالیک به شــماره موتــور 00118614 و 
شــماره شاســی S1412278597240 به شــماره پاک ایــران 69-393 ن 22 متعلق به 
بانو عباس زاده فرزند عباس به شــماره ملی 4869045583 مفقود گردیده و از درجه 

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

آقای وکیل ســخن دان توماج  نام پدر رحیم بردی به شــماره ملی 6280073416 
مالک خودروی ســواری سیســتم دنا تیپ MT-DENA+EF7 رنگ مشکی-متالیک مدل 
 NAAW21HU5ME340801   147 و شماره شاسیH0555524 1400 به شماره موتور
به شــماره پاک 69-286 ه 44 بعلت فقدان اســناد فروش سند مالکیت )سند مالکیت 
برگ ســبز( تقاضای رونوشــت المثنی ســند خودروی مذکور را نموده اســت. لذا چنانچه 
احدی ادعایی درخصوص خود روی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ایی ساری 
واقع در کیلومتر5 جاده ســاری به نکا جنب شــرکت شمالیت مراجعه نمایند. بدیهی است 

پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. گنبد
************************************************************

شــماره  بــه   97 مــدل  ای  نقــره  ایکــس  ال  جــی  پــژو405  ســواری  ســند 
124k1245750  و شــماره شاســی  انتظامــی 75ایــران813د11 بــه شــماره موتــور 
NAAMO1CE5JK384631 به نام منیژه سلیمانی کهنوج به شماره ملی 3030386309 

مفقود شده است و از درجه اعتبار ساقط است.)کرمان(
************************************************************

ســند ماشــین پــژو 405 جــی ال ایکــس نقــره ای مــدل 94 بــه شــماره انتظامی 
شاســی  شــماره  و    124k0776553 موتــور  شــماره  بــه  و  75ایــران876د24 
NAAM01CEXFK513017 به نام روح اهلل پور رحیمی به شماره ملی 3031862465 

مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط است.)کرمان(
************************************************************

جواز اســلحه تک لول ســاچمه زنی کالیبر 12 مدل کوســه ساخت کشــور ایران به 
شماره ساح 012001143 به نام کرامت بهره مند زاده به شماره ملی 3030836241 

، نام پدر محمد رضا مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط است.)کرمان(
************************************************************

برگ سبز خودرو مرسدس بنز S350 شماره پاک ایران20-344ل54 شماره موتور 
27296531550886 شماره شاسی  WDDNG5GB9AA339296 مدل 2011 رنگ 

سفید به نام امیررضا غضنفری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
************************************************************

سند کمپانی و برگ سبز تویوتا کارینا مدل 1978 شماره موتور 2T3349250 شماره 
شاســی TA40338717 شــماره پاک ایران56-469ص71 به نام سامان محبوب یگانه 

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

سند کمپانی سواری ام.وی.ام مدل 1391 شماره پاک ایران62-757د85 شماره 
موتور MVM484FAFA011166 شــماره شاســی NATGBAXK5A1011519 مفقود 

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

برگ ســبز ســواری پراید مدل 1398 به رنگ ســفید روغنی به شــماره شــهربانی 
شــماره شاســی  و   M13  / موتــور 6305961  شــماره  و  ایــران 76- 751 ص 16 

NAS411100K1147497 مفقود گردیده و از درجه اعتبار خارج می باشد. ساری
************************************************************

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سعاد یعقوبی فرزند عبدالعباس به شماره شناسنامه 
5410صــادره از بندر عباس در مقطع کارشناســی رشــته حســابداری صــادره از واحد 
دانشــگاهی آزاد حاجــی آباد با شــماره461923مفقود گردیده اســت و فاقد اعتبار می 
باشــد. از یابنده تقاضا می شــود اصــل مدرک را به دانشــگاه آزاد اســامی  حاجی آباد 
به نشــانی هرمزگان حاجی آباد بلوار دانشــگاه- دانشــگاه آزاد اســامی واحد حاجی آباد 
ارسال نماید. بندرعباس - تاریخ چاپ نوبت اول 1401/01/31- تاریخ چاپ نوبت دوم 

1401/02/15- تاریخ چاپ نوبت سوم 1401/02/29
************************************************************

پروانــه کســب )خــرده فروشــی انــواع میــوه و صیفــی جــات( بــه شــماره صنفی  
0466340720وتاریــخ  انقضــا 1402/02/19 به نام آمنه قشــقائی زاده به شــماره 

ملی3391972092 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. بندر عباس
************************************************************

برگ سبز)شناســنامه( و ســند کمپانی)کارخانه( خودرو ســواری سیستم پژوپارس 
 164B0292071 مدل1400 برنگ ســفید- روغنی بشــماره موتــور PARS-TU5 تیــپ
شــماره شاســی  NAAN11FE1MH679448 و شــماره پاک ایــران 84-   679ق 67 
به نام مهدی همزائی لیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس

************************************************************
بدینوسیله  اعام میدارد  کارت دانشجویی اینجانبانبان امیر محمد باسلیقه بشماره 
دانشــجویی 9618163 ومحمد جواد بررودی بشــماره دانشــجویی 9618453 وکمیل 
عطایی بشماره دانشجویی 9821893 دانشگاه صنعتی شاهرود مفقود گردیده است واز 

درجه اعتبار ساقط میباشد  . شاهرود
************************************************************

آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه
آگهی دعوت ســهامداران شــرکت معدنی نگین تاشــکوه ســهامی خاص ثبت شــده 
به شــماره 1326 و شناســه ملی 10480064918 جهت تشــکیل  مجمع عمومی عادی 

سالیانه.
بدین وســیله از کلیه سهامداران شــرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی ســالیانه در ســاعت 20 مورخ 1401.3.9 به آدرس شــاهرود- خیابان فردوسی - 

نبش کوچه 15- تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: 

انتخاب مدیران  -1
انتخاب بازرس  -2

انتخاب روزنامه کثیراالنتشار  -3
هیات مدیره شرکت

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای ابراهیم کریم فرزند قلی به شــماره شناسنامه 1037 
شــماره ملی 0828976953 صادره شــیروان باستناد دو برگ 
استشــهاد گواهی امضا شــده منضم به تقاضای کتبی به شماره 
دریافــت  جهــت   1401/02/22 مــورخ   29/1401/8406
یک برگ ســند مالکیت المثنی نوبت اول بــه این اداره مراجعه 
کــرده و مدعــی اســت ســند مالکیت ششــدانگ پــاک 7688 
فرعــی مجزی از 5488 فرعی از 169 اصلــی واقع در بخش دو 
بجنورد به شــماره چاپی 622427 ذیل دفتر الکترونیک شماره 
139920307115001305 بعلت نامعلوم مفقود شده است 
و برابــر ســند رهنــی شــماره 40055 مــورخ 1399/04/19 
دفترخانه 1 بجنورد در رهن بانک رفاه کارگران می باشدو دفتر 
اماک بیــش از این حکایتی ندارد لذا طبق ماده 120 آیین نامه 
قانــون ثبت مراتــب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کســی 
نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود 
ســند مالکیت نزد خود باشــد بایســتی ظرف ده روز از انتشــار 
این آگهی اعتراض کتبی خود را بپیوســت اصل ســند مالکیت یا 
ســند معامله رسمی به این اداره تســلیم نماید بدیهی است در 
صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض 
بدون ارائه ســند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور 
ســند مالکیت و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد و سند 

مالکیت اولیه از درجه اعتبار قانونی ساقط است.
تاریخ انتشار: 1401/02/29

شناسه آگهی 1320137
علیخان نادری
رئیس ثبت اسناد و اماک منطقه یک بجنورد  

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای ابراهیم کریم فرزند قلی به شــماره شناسنامه 1037 
شــماره ملی 0828976953 صادره شــیروان باستناد دو برگ 
استشــهاد گواهی امضا شــده منضم به تقاضای کتبی به شماره 
29/1401/8404 مــورخ 1401/02/22 جهــت دریافت یک 
برگ سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و 
مدعی است سند مالکیت ششدانگ پاک 7687 فرعی مجزی از 
5488 فرعی از 169 اصلی واقع در بخش دو بجنورد به شماره 
چاپی 200227 بعلت نامعلوم مفقود شــده اســت و با بررســی 
دفتر اماک معلوم شــد سند مالکیت اولیه ذیل صفحه 44 دفتر 
اماک جلد 569 ثبت 85417 بنام نامبرده فوق صادر و تســلیم 
و برابر ســند رهنــی شــماره 40055  مــورخ 1399/04/19 
دفترخانه 1 بجنورد در رهن بانک رفاه کارگران می باشــد. دفتر 
اماک بیــش از این حکایتی ندارد لذا طبق ماده 120 آیین نامه 
قانــون ثبت مراتــب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کســی 
نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود 
ســند مالکیت نزد خود باشــد بایســتی ظرف ده روز از انتشــار 
این آگهی اعتراض کتبی خود را بپیوســت اصل ســند مالکیت یا 
ســند معامله رسمی به این اداره تســلیم نماید بدیهی است در 
صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض 
بدون ارائه ســند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور 
ســند مالکیت و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد و سند 

مالکیت اولیه از درجه اعتبار قانونی ساقط است.
تاریخ انتشار: 1401/02/29

شناسه آگهی 1320140
علیخان نادری
رئیس ثبت اسناد و اماک منطقه یک بجنورد  

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004000242 مورخــه 1401/01/20 موضوع 
کالســه 1400114412004000579 هیــات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
گنبــدکاووس تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای عمران بابایانی فرزند هوشــنگ 
بشــماره شناســنامه و شــماره ملی 2021188418 در ســه دانگ مشــاع از ششدانگ 
یــک قطعــه زمین احداث بنا شــده به مســاحت 377.10 مترمربع واقــع درگنبدکاووس 
روســتای نورخان آباد خیابان عیدگاه فراغی بخش 10 حــوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک 
مع الواســطه از علی و عبدالقیوم نفســی بــوده. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف: 8344 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/29
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004000241 مورخــه 1401/01/20 موضوع 
کالســه 1400114412004000579 هیــات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
گنبــدکاووس تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای عرفان بابایانی فرزند هوشــنگ 
بشــماره شناســنامه و شــماره ملی 2020654172 در ســه دانگ مشــاع از ششدانگ 
یــک قطعــه زمین احداث بنا شــده به مســاحت 377.10 مترمربع واقــع درگنبدکاووس 
روســتای نورخان آباد خیابان عیدگاه فراغی بخش 10 حــوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک 
مع الواســطه از علی و عبدالقیوم نفســی بــوده. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف: 8349 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/29
رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004000012 مورخــه 1401/01/06 موضوع 
کالسه 1400114412004000666 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضی خانــم مریم مهماندوســت فرزند  قایلی بشــماره 
شناســنامه 176 و شــماره ملی 2031550888 در ششــدانگ یک قطعه زمین احداث 
بنا شــده به مساحت 65.90 مترمربع واقع درگنبدکاووس خیابان چمران بخش 10 حوزه 
ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه از عزیزه دوجی. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف: 8352 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/29
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140060312004008811 مورخــه 1400/12/28 موضوع 
کالســه 1400114412004000464 هیــات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود بک زاده فرزند محمد مراد 
بشــماره شناسنامه 797 و شــماره ملی 2030907618 در ششــدانگ یک قطعه زمین 
مزورعی به مســاحت 15826 مترمربــع واقع درگنبدکاووس اراضــی حالی آخوند بخش 
11 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواســطه از بیگ تقان بیک زاده. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد. م-الف: 8354 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/29
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر آراء صــادره هیــات موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی شهرســتان مینودشت تصرفات 
مالکانــه و بال معــارض متقاضیان محرز گردیده اســت.لذا مشــخصات متقاضیان و امالک 
موردتقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله پانزده روز  از طریق 
روزنامه هاي کثیراالنتشــار و محلي آگهي می شود. در صورتي که اشخاص ذي نفع به آراء 
اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند از تاریخ الصاق در محل تا دو مــاه اعتراض خود را 
بــه اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معتــرض باید ظرف یک ماه 
از تاریــخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومي محل نماید 
و گواهــي تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت مینودشــت تحویل دهــد. در این صورت 
اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه است. در صورتي که اعتراض در مهلت 
قانونــي واصــل نگردد یا معترض، گواهي تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومي محل را 
ارائــه نکنــد، اداره ثبــت محل باید مبادرت به صدور ســند مالکیت نماید. صدور ســند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
آگهــی نوبتی و تحدید حدود قســمتی از پالک 48- اصلی بخش نه محدوده شــهری 

مینودشت
خانــم   1400/10/04 مورخــه   140060312006000764 شــماره  رای   -  1
مرضیــه وزیری دوزین فرزند اســمعیل در ششــدانگ یــک قطعه زمین بــا بنای احداثی 
بــه مســاحت 296.25 مترمربع را تشــکیل که آگهــی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پالک 
48/4399/313- اصلی می باشــد. خریداری مع الواسطه از قربانعلی حسن پور و علی 

اصغر قره چماقلو می باشد.
آقــای   1401/01/24 مورخــه   140160312006000096 شــماره  رای   -2
ابراهیم هالکو فرزند قربانعلی در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
89.92 مترمربع را تشکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قسمتی از پالک 48/392- اصلی 

می باشد. خریداری مع الواسطه از آقای عباسقلی قره چماقلو می باشد.
آقــای   1401/01/22 مورخــه   140160312006000787 شــماره  رای   -3
ابوالقاســم میرزائی فرزند میرمحســن در ششــدانگ یــک قطعه زمین با بنــای احداثی 
بــه مســاحت 15.25 مترمربع را تشــکیل کــه آگهی نوبتــی و تحدیدی قســمتی از پالک 

48/359- اصلی می باشد. خریداری بال واسطه از آقای عباس قنبری می باشد.
4- رای شــماره 140160312006000079 مورخــه 1401/01/22 آقای  علی 
مصطفــی لو فرزند فضل اله در ششــدانگ یــک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 
236.65 مترمربــع را تشــکیل که آگهی نوبتــی و تحدیدی قســمتی از پالک 48/316- 

اصلی می باشد. انتقالی مع الواسطه از تقی نیازی می باشد.
5- رای شماره 140160312006000054 مورخه 1401/01/15 آقای یوخاوه 
خواجه فرزند قاســم در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 145.11 
مترمربع را تشــکیل کــه آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پــالک 48/440-اصلی می 

باشد. خریداری مع الواسطه از آقای سید ایوب حسینی و سید رضا حسینی می باشد.
6- رای شــماره 140160312006000052 مورخه 1401/01/14 آقای حجت 
ســارانی فرزند عباس در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 121.61 
مترمربــع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پــالک 48/338- اصلی می 

باشد. خریداری مع الواسطه از خانم ربابه قزلسفلو می باشد.
7- رای شــماره 140160312006000240 مورخــه 1401/02/04 آقای رضا 
نریمانی فرزند علی اکبر درششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 103.78 
مترمربــع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پــالک 48/392- اصلی می 

باشد. خریداری مع الواسطه از آقای عباسقلی قره چماقلو می باشد.
8- رای شــماره 140160312006000224 مورخــه 1401/02/04 آقای رضا 
کریمی فرزند میرعلی در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 99.82 
مترمربــع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پــالک 48/310- اصلی می 

باشد. خریداری مع الواسطه از خانم پری صوفی یکی از وراث علی صوفی می باشد.
9- رای شــماره 140160312006000239 مورخه 1401/02/04 خانم زینب 
فرامــرزی پلنگــر فرزند جعفر در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 
230.50 مترمربــع را تشــکیل که آگهی نوبتــی و تحدیدی قســمتی از پالک 48/431- 

اصلی می باشد. خریداری مع الواسطه از آقای خانقلی قره چماقلو می باشد.
10- رای اصالحــی شــماره 140160312006000048 مورخه 1401/01/10 
آقــای مهــرداد شــکیبای فرزند محمد در ششــدانگ یــک قطعه زمیــن با بنــای احداثی 
بــه مســاحت 248.10 مترمربع را تشــکیل که آگهــی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پالک 

35/4/844- اصلی می باشد. خریداری مع الواسطه از آقای موسی قره جلو می باشد.
خانــم  مورخــه 1401/02/04  شــماره 140160312006000241  رای   -11
ســمیرا رجائی فرزند رحمت اله در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
193.20 مترمربــع را تشــکیل که آگهی نوبتــی و تحدیدی قســمتی از پالک 35/949- 

اصلی می باشد. خریداری مع الواسطه از شرکت سهامی توکل شاهرود می باشد.
خانــم  مورخــه 1401/01/16  شــماره 140160312006000055  رای   -12
ســکینه ملــکان فرزند صفر در ششــدانگ یک قطعه زمیــن با بنای احداثی به مســاحت 
161.50 مترمربع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پالک 26- اصلی می 

باشد. خریداری مع الواسطه از آقای عیسی قزل سفلو می باشد.
13- رای شــماره 140160312006000282 مورخــه 1401/02/12  خانــم 
فرشــته هالکو فرزند محمد در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 20000 
مترمربع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قسمتی از پالک 18/5- اصلی می باشد. 

خریداری مع الواسطه از آقای آنه قلی هالکو می باشد.
آقــای  مورخــه 1401/01/24  رای شــماره 140160312006000095   -14
حسین ترشیزی ازغندی فرزند علی اکبر در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مســاحت 170.35 مترمربع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پالک 26- 

اصلی می باشد. خریداری مع الواسطه از آقای حیدرقلی پسرکلو می باشد.
آقــای  مورخــه 1400/12/15  رای شــماره 140060312006001277   -15
جمشــید سراوانی فرزند محمد حسن در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
9000 مترمربع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قسمتی از پالک 56/245- اصلی 

می باشد. خریداری مع الواسطه از آقای مدد سراوانی می باشد. 
م- الــف: 8464 تاریخ انتشــار نوبــت اول: 02/29/  1401  تاریخ انتشــار نوبت 

دوم: 1401/03/12
 پورمند- سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان مینودشت


