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مسئوالن حراج پاسخ دادند

درآمد  ۱۵۰میلیارد دالری عربستان
از حج
کارشناسان اقتصادی تخمین زدهاند درآمد
عربستان سعودی از محل حج و عمره در سال
 ۲۰۲۲به بیش از  ۱۵۰میلیارد دالر خواهد رسید.
به گزارش ایسنا به نقل از عربنیوز ،بنا بر
اعالم کارشناسان اقتصادی ،با توجه به تقاضای
رو به رشد اقتصاد حج و عمره ،از نظر حمل
و نقل ،فروشگاههای تجاری و گسترش در
کسبوکارهای کوچک و متوسط ،درآمدهای
حاصل از حج و عمره در سال جاری میالدی به
بیش از  ۱۵۰میلیارد دالر خواهد رسید.
«محسن الشریف» ،یکی از اعضای کمیته
امالک و سرمایهگذاری عربستان در اینباره
گفت :درآمدهای حج ،اقتصاد ملی را تغذیه
میکند و بنابراین باید یک برنامه یکپارچه برای
کنترل درآمدها و منابع مالی به گونهای تدوین
شود که در خدمت چشمانداز  ۲۰۳۰باشد .این
امر به اقتصاد ملی نیز خدمت میکند و بازار
بزرگی را نه تنها برای مشاغل فصلی ،بلکه برای
مشاغل پایدار ایجاد میکند که بخش اساسی از
اقتصاد حج و عمره را تشکیل میدهد.
این کارشناس اقتصادی همچنین اظهار کرد:
برنامه اعالم شده برای میزبانی از  ۳۰میلیون
زائر حج و عمره تا سال  ،۲۰۳۰بازتاب حقیقی
از طرحهایی است که بازارهای مکه و مدینه را از
بینظمی خارج کرده و آنها را در چارچوبهای
اقتصادی سازمان یافته قرار میدهد که در
خدمت ساز و کارهای اقتصادی متغیر است که
بازده باالیی به ارزش تقریبی میلیاردها دالر در
سال به همراه دارد.
الشریف افزود :جنبههای اقتصادی حج و
عمره را نمیتوان نادیده گرفت ،زیرا با توجه به
چالشهای بزرگی که این بخش با آن مواجه
است ،میتواند حاشیه سود باالیی به همراه
داشته باشد که نه تنها در امور حج و عمره ،راه
را برای جریان سرمایه به مکه و مدینه هموار
میکند ،بلکه در هتلداری که بیش از دوسوم این
بخش را در سراسر عربستان به خود اختصاص
میدهد ،اثر اقتصادی دارد.
مراسم حج امسال از تاریخ  ۱۶تا  ۲۱تیرماه برگزار
خواهد شد و بنا بر مقررات عربستان در دوران
کرونا ،امسال یک میلیون زائر از سراسر جهان
مجاز به حضور در این مراسم شدهاند .عربستان
در دو سال گذشته به دلیل کرونا ،حج را محدود
و با زائرانی از داخل این کشور برگزار کرد.

فرهنگوهنر

ضیافتی هنری به قیمت حراج آثار ملی؟
وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی در اعتراض
به عرضه و فروش آثار تاریخی در «حراج ملی» ،اعالم کرده
است« :هیچ مجوزی برای این حراجی از سوی این وزارتخانه
صادر نشده و موضوع در حال بررسی است».
اما مسئوالن حراجی می گویند« ،از ارشاد مجوز گرفته اند
و این مساله نشان می دهد که این رویداد اجازه قانونی برای
فعالیت داشته است».
در این میان معاون هنری هم در گفتوگویی با یکی از
رسانهها ،تاکید کرده حراج ملی مجوز آنها را دریافت کرده اما
برای ارائه آثاری که متعلق به میراث فرهنگی است ،آنها باید
پاسخگو باشند؛ زیرا آثار حراج ملی دو دسته هستند که آثار
ن از طرف معاونت هنری مجوز دریافت میکنند و آثار
هنری آ 
دیگر در حوزه اختیار میراث فرهنگی هستند.
البته هشدار مسئوالن میراث فرهنگی هم به نظر میرسد
بیش از مجوز ،متوجه وضعیت آثار پس از فروش و جلوگیری از
قاچاق آنها باشد؛ چنانچه عنوان شده است« ،با توجه به قدمت
و نفاست این آثار ،خروج آنها از کشور ممنوع بوده و برابر با
ماده  ۵۶۱مجازات اسالمی جرم محسوب میشود».
بزاده ،سرپرست ادارهکل موزههای کشور ،هم در
مرتضی ادی 
پاسخ به پیگیری ایسنا ،از بررسی موضوع حراج ملی و اعالم
نتایج آن در روزهای آینده خبر داده است.
با این نگاه شاید بتوان گفت با توجه به پیچیده بودن مکانیسم
رویدادی مانند «حراج ملی» و با توجه به تنوع آثار از صنایع
دستی و هنرهای تجسمی گرفته تا آثاری نفیس با قدمت باال،
این شبهه در صدور مجوز ،بیش از همه تبدیل به سدی شده که
جلوی نظارت کامل را می گیرد.
در همین راستا خبرنگار تجسمی ایسنا سراغ هادی پورجاوید،
یکی از مدیران رویداد «حراج ملی» رفته است تا پاسخ آنها را
هم بشنویم.
او میگوید« :مجموعه حراج ملی یک مجوز کلی از ارشاد
دریافت کرده که نشان میدهد این رویداد اجازه قانونی برای
فعالیت دارد .درخصوص برگزاری این حراج ما بر اساس همان
روال قانونی و آیین نامهای جلو رفتیم و از خود اتحادیه صنایع
دستی و اشیای قدیمی نیز مجوز دریافت کردیم .آن چیزی که
االن به عنوان مجوز برگزاری حراج وجود دارد نیز همین است».
ی تدوین نشده
پورجاوید ادامه می دهد« :یک آیین نامه مدون 
و آن چیزی که لزوم داشت ،اخذ مجوز از وزارت ارشاد و اتحادیه
صنایع دستی و اشیای قدیمی بود ،که ما نیز همین روال را طی
کردیم .اتفاقا خیلی استقبال میکنیم که اگر قرار باشد یک آیین
نامه تدوین شود ،ما بر اساس آن جلو برویم».
او همچنین به نقش وزارت صمت با توجه به مستقر بودن
مرکز ملی فرش ایران در آن و حضور فرش در هفتمین دوره این
حراج توضیح می دهد« :ما حراج فرش را به صورت اختصاصی
برگزار نکردیم .فرش نیز جزوی از صنایع دستی محسوب
میشود و اخذ مجوز از اتحادیه صنایع دستی و اشیای قدیمی
تهران کفایت میکرد».
اصالت سنجی آثاری که به منظور فروش در حراج به نمایش
گذاشته میشوند همواره جای بحث بوده و در مواقعی نیز به
حیاط اظهارنظرهای گوناگونی تبدیل شده است.
مدیر حراج ملی در پاسخ به این سوال که چه روشی را به

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی تنکابن .
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نظــر بــه مــواد  ۱و  ۱۳قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمان
هــای فاقــد ســند رســمی مصــوب  ۱۳۹۰/۹/۲۰امــاك متقاضیانــی کــه در
هیــات موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی تنکابــن
مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و بــا معــارض آنــان محــرز و رای الزم
صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد .
اماك متقاضیان واقع در قریه نشتارود پاك  ۲اصلی بخش۲
 ۲۰۱8فرعــی احمــد فاحتــکار بــه کــد ملــی  ۲۲۱۹۰67۲7۰و مژگان نشــتا
علــی بــه کــد ملــی  ۲۲۱7۹۳۲۳57ســهم هــر کــدام بترتیــب ســه دانــگ
مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت
 ۳۰8متــر مربــع خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی
۲۰۲۰مفــروزی از ۹۰4فرعــی مرتضــی خدابیــن بــه کــد ملــی
 ۰۳۲۱4۳۱5۲۹نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر
ســاختمان بــه مســاحت  ۲۹8/56متــر مربــع خریــداری مــع الواســطه از
مالــک رســمی
اماك متقاضیان واقع در قریه هنگو پاك ۲4اصلی بخش۲
 ۱8۳فرعــی نورالدیــن اســعدی بــه کــد ملــی  ۲۲۱8788۳۱۳4نســبت
بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت
 7۰۰متــر مربــع خریــداری مــع الواســطه از مــا لــک رســمی
اماك متقاضیان واقع در قریه رودگرمحله پاك ۳۰اصلی بخش۲
 4۰5فرعــی شــهین رودگــر بــه کــد ملــی  ۲۲۱87۱۱۰۱۱نســبت بــه
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــجر مشــتمل بــر انبــاری بــه مســاحت
 ۲۱48متــر مربــع خریــداری مــع الواســطه از مــا لــک رســمی
اماك متقاضیان واقع در قریه مازوبن سفلی پاك ۱۲8اصلی بخش۳
 768فرعــی از شــعله کانتــری بــا کــد ملــی  ۳۲557۲۰745و علــی
خضرائــی شــوالی فــر به کــد ملــی  ۰45۲۰۳۰۹۹4ســهم هــر کــدام بترتیب
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان
بــه مســاحت  655/47مترمربــع خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی
اماك متقاضیان واقع در قریه خوبانرزگاه پاك ۲۰اصلی بخش4
 44۹۳مفــروزی از  ۱5۲فرعــی از حســنعلی اشــکور قربانــی بــه کــد ملــی
۲۲7۹55۰۹6۲نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر مغازه
بــه مســاحت  4۹/۰5متــر مربــع خریــداری مــع الواســطه ازمــا لــک رســمی
لــذا بــه موجــب مــاده  ۳قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی
و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده  ۱۳آئیــن نامــه مربوطــه
ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱5روز از طریــق روزنامــه محلــی /
کثیراالنتشــار در شــهر منتشــر و در روســتا عــاوه بــر انتشــار آگهــی رای
هیــات الصــاق تــا در صورتیکــه اشــخاص ذینفــع بــه آرای اعــام شــده
اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهی و در روســتاها
از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت
محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد .معتــرض بایــد ظــرف
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه نقدیــم دادخواســت بــه
دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــي تقدیــم درخواســت بــه اداره ثبــت
محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن صــورت اقدامــات تبــت موکــول بــه
ارائــه حکــو قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی کــه اعتــراض در مهلــت
قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه
عمومــی محــل ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت
مــی نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه
نیســت .بدیهــی اســت برابــر مــاده  ۱۳آئیــن نامــه نذکــور در مــورد
قســمتی ازاماکــی کــه قبــا اظهــار نامــه ثبتــی پذیرفتــه نشــده واحــد
ثبتــی بــا رای هیــات پــس از تنظیــم اظهــار نامــه حــاوی تحدیــد حــدود
مراتــب را دراولیــن آگهــی نوبتــی و نحدیــد حــدود بصــورت همزمــان بــه
اطــاع عمــوم مــی رســاند و نســبت بــه امــاك در جریــان ثبــت و فاقــد
ســابقه نحدیــد حــدود واحــد ثبتــی آگهــی تحدیــد حــدود را بــه صــورت
اختصاصــی منتشــر مــی تمایــد/.م الــف۱۳۳۳766 :
تاریخ انتشار اول۱4۰۱ / ۰۳ / ۲4 :
تاریخ انتشار دوم ۱4۰۱ / ۰4 / ۰7 :
هادی مالحسینی  -سر پرست ثبت اسناد و امالک تنکابن6691

«حراج ملی ایران بیش از  ۴۲میلیارد تومان فروخت و گران ترین اثر این حراجی ۹ ،میلیارد و  ۶۰۰میلیون تومان چکش خورد»؛
خبری که طی چند روز اخیر در فضای فرهنگ و هنر منتشر شده و حاشیههایی را این بار به لحاظ اخذ مجوز و همچنین فرجام
آثار فروخته شده ،متوجه این رویداد کرده است.

ما حراج فرش
را به صورت
اختصاصی
برگزارنکردیم.
فرش نیز جزوی
از صنایع دستی
محسوب
میشود و اخذ
مجوز از اتحادیه
صنایع دستی و
اشیایقدیمی
تهرانکفایت
میکرد
منظور اصالت سنجی آثار در پیش گرفتهاند؟ می گوید« :تعداد
زیادی از آثار یا از خود هنرمندان یا از مجموعهداران نزد ما
آورده میشوند .این آثار پس از آن وارد فرآیند اصالت سنجی
میشوند و طی یک سلسله مراتبی باال میآیند و در طبقهبندی
کارشناسان مبنی بر اصالت آثار ،تعدادی از کارها حذف میشوند
و برخی آثار نهایتا به حراج میرسند که توسط کارشناسان زبدهی
ما اصالت سنجی شده و برای حراج تأیید شدهاند .اما اینکه ما از
چه کارشناسانی استفاده میکنیم ،به زودی در سایت حراج ملی
منتشر خواهد شد».
ه مدیر حراج ملی درباره انتشار اسامی کارشناسان
اما گفت 
در سایت این رویداد در حالی مطرح شده که حراج تهران پس
از پانزده دوره همچنان اسامی کارشناسان خود را محفوظ نگه
داشته است و حاال باید دید خط مشی مدیران «حراج ملی»
علیرغم اینکه کم و بیش اتهام اصالت آثار بین هر دو رویداد
مشترک است ،با استناد به کدام استدالل چنین متفاوت تعریف
شده است؟
پورجاوید همچنین در ادامه درباره اینکه آیا وزارت ارشاد برای
نحوه اصالت سنجی آثار خط مشی تعریف کرده بود یا خیر؟
تاکید می کند« :ما با وزارت ارشاد جلسات متعددی داشتیم.
آیین نامهای در حال تدوین است ،ولی کلیت ،همان مجوزی بود
که باید از وزارت ارشاد به منظور برگزاری رویداد اخذ میکردیم».
او در ادامه ،این واقعیت که آثاری با باالی صد سال قدمت نیز

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود ایلیــا ســرویس شوشــتر
درتاریــخ  ۱4۰۱،۰۳،۲8بــه شــماره ثبــت  5658بــه شناســه ملــی
 ۱4۰۱۱۲546۳۲ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه
خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :خریــد و فروش،صــادرات و واردات و خدمــات پــس
از فــروش کلیــه کاالهــای دیجیتــال ،انــواع موبایل،لــپ تاپ،انــواع
قطعــات و لــوازم جانبــی موبایــل و لــپ تاپ،ســاعت هوشــمند،لوازم
و تجهیــزات الکترونیکی،انــواع قاب،گلس،انــواع کابــل موبایل،شــارژر
و آداپتور،باتری،هندزفــری و هدفون،تعمیــر و رفــع مشــکات نــرم
افــزاری کاالهــای دیجیتال،اخــذ و اعطــای نمایندگــی شــرکتهای
معتبــر داخلــی و خارجــی ،انعقــاد قــرارداد بــا کلیــه اشــخاص حقیقــی
و حقوقــی ،ایجــاد شــعب و نمایندگــی در داخــل و خــارج کشــور ،اخــذ
وام و اعتبــارات بــه صــورت ارزی و ریالــی از کلیــه بانکهــای داخلــی
و خارجــی ،شــرکت در کلیــه مناقصــات ،پیمانهــاو مزایــدات دولتــی
و خصوصــی اعــم از داخلــی و بیــن المللی،افتتــاح حســاب در کلیــه
بانــک هــا و موسســات اعتبــاری دولتــی و خصوصــی ،برگــزاری و
شــرکت در کلیــه همایــش هــای مختلــف داخلــی و خارجــی درصــورت
لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت :
از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان خوزســتان ،
شهرســتان شوشــتر  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر شوشــتر ،محلــه چهــارراه
امــام خمینــی  ،کوچــه افضــان  ،کوچــه ســنگ فروشــی  ،پــاك
 ، ۰ســاختمان ســوزنگر  ،طبقــه همکــف کدپســتی 645۱67۳56۹
ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  ۱,۰۰۰,۰۰۰ریــال
نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا خانــم افســانه ســیان
بــه شــماره ملــی  ۱87۰۳75۰76دارنــده  5۰۰۰۰ریــال ســهم الشــرکه
آقــای محمدتقــی یکتــا پرســت بــه شــماره ملــی ۱87۰445۱55
دارنــده  ۹5۰۰۰۰ریــال ســهم الشــرکه مدیــر عامــل آقــای محمدتقــی
یکتــا پرســت بــه شــماره ملــی  ۱87۰445۱55بــه ســمت مدیرعامــل
بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه اوراق و اســناد بهادار
و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا،
عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری باامضــاء
مدیرعامــل بــه تنهایــی همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد
اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار
ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضوع
فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شوشتر (7007 )1342640

آگهــی تغییــرات موسســه صنــدوق قــرض الحســنه توحیــد برغــان
کــرج موسســه غیــر تجــاری بــه شــماره ثبــت  7۹و شناســه ملــی
 ۱۰۱۰۰۰۱75۹4بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ
 ۱4۰۰،۱۲،۰8تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - :آقــای ســید محمدرضــا
غفــاری فرزنــد ســید محســن بــه شــماره ملــی ۰۳۱۱۲454۱۲بــه
ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و آقــای حســینعلی نــادری فرزنــد علــی
بــه شــماره ملــی  545۹7۹8۱۱6بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت
مدیــره و آقــای غامرضــا علیپــور اقــدم فرزنــد محمدعلــی بــه شــماره
ملــی  ۱6۰۰7۳۰۹57بــه ســمت مدیــر عامــل و آقــای علــی راهــرو
آقجــه کهــل فرزنــد اللهقلــی بــه شــماره ملــی  ۱7۱۹۲7۰۰۳۱بــه
ســمت خزانــه دار و آقــای امیرعلــی حیــدرزاده فرزنــد یوســف بــه
شــماره ملــی  ۱7۱۹۰84۳86بــه ســمت منشــی ضمنــا اعضــای هیــات
مدیــره مدیــره انتخــاب گردیدنــد - .کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و
تعهــدآور بــا امضــای ثابــت مدیرعامــل یــا قائــم مقــام مدیــر عامــل
و دو نفــر از اعضــای اصلــی هیــات مدیــره همــراه بــا مهــر صنــدوق
معتبــر مــی باشــد .مکاتبــات اداری بــا امضــای مدیرعامــل و مهــر
صنــدوق معتبــر میباشــد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج (7028 )1343035

در این رویداد به حراج گذاشته شدهاند را تصدیق می کند و در
واکنش به آئیننامهی ابالغ شدهی هیات دولت برای ممنوعیت
خروج آثاری با قدمت باال ،بار دیگر به پروسه اعطای مجوز اشاره
میکند و میگوید« :هر فعالیتی نیاز به مجوز دارد و حراج ملی
هم نیاز به یک مجوز کلی از ارشاد داشته که دریافت شده و
به ما نیز اعالم شده که باید مجوزمان را از ارشاد دریافت کنیم
و ما نیز همین کار را انجام دادیم و اگر بخواهید می توانیم در
اختیارتان قرار دهیم».
با نگاهی به آثار ارائه شده در هفتمین حراج ملی ،به آثاری
متعلق به عصر قاجار میرسیم که حضور آنها در این رویداد
و فروش اغلبشان ،گواهی بر نداشتن یک سا زوکار بروکراتیک
درست و هماهنگی سازمانی میان وزارتخانههای مختلف است.
و اما حاال بحث اینجاست که آیا این آثار هرجایی که صاحب
آنان بخواهد ،راهی خواهند شد؟ پرسشی که از سوی مرتضی
بزاده ،سرپرست ادارهکل موزههای کشور با یک پاسخ صریح
ادی 
همراه است« :با توجه به قدمت و نفاست این آثار ،خروج آنها
از کشور ممنوع بوده و برابر با ماده  ۵۶۱مجازات اسالمی جرم
محسوب میشود».
مدیر حراج ملی در همین راستا و در پاسخ به بحث ممنوعیت
خروج آثار ،این چنین به شرح کلیات حراج می پردازد و البته
بر ممانعت از ارزبری تاکید می کند« :صحبت مجموعه حراج
ملی این است که بیاییم چند موضوع را به آن بپردازیم .اوال

اینکه چرا حراجی باید برگزار شود؟ فرض کنید که از حراجیها
دیگر حمایتی صورت نگیرد و مجوزی برای ادامه فعالیت آنان
صادر نشود .اتفاقی که میافتد این است که افراد عالقهمند
و مجموعهداران باید به دبی و کشورهای دیگر به منظور خرید
سفر کنند که یک ارزبری بزرگ اتفاق میافتد .به واسطه چنین
رویدادهایی اما افراد می توانند در کشور خودشان این کار را
انجام دهند و خریدشان را انجام دهند».
او ادامه می دهد« :نکته بعدی گردش چرخه اقتصاد هنر
است .یک درصد آنچه در حوزه هنر تولید میشود در اقتصاد
گردش پیدا میکند .این مجموعه در حال تالش است تا طی
یک آیین نامه مشخص در قالب یک حراج با رعایت تمام اصول
قانونی به رونق اقتصاد هنر کمک کند .حراج ملی یک ضیافتی
است که افراد در آن راجع به هنر بگویند و بشنوند».
اعتراض به «حراج ملی» :خروج این آثار از کشور جرم است
وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی در اعتراض
به عرضه و فروش آثار تاریخی در «حراج ملی» ،اعالم کرد :هیچ
مجوزی برای این حراجی از سوی این وزارتخانه صادر نشده و
موضوع در حال بررسی است.
ه در هفتمین دوره برگزاری آن
به گزارش ایسنا ،این حراجی ک 
 ۴۰اثر هنری با عنوان کالسیک ایرانی و اسالمی عرضه شد و ۴۲
میلیارد و  ۴۲۴میلیون تومان نیز فروش کرد و به گفته معاون
امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با مجوز این وزارتخانه
برگزار شده است ،اینک به خاطر عرضه و فروش بدون مجوز
ی همچون صفوی و قاجار با
آثاری منسوب به دورههای تاریخ 
واکنش وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی مواجه
شده است.
براساس اطالعات موجود ،در این دوره از حراجی  ۲۳قلمدان
و پاکتنامه (منسوب به قاجار) ،مینیاتوری منسوب به حسین
بهزاد ،شمایل منسوب به آقا ابراهیم ،شمایل اثر علی ابن محمد
ابراهیم نقاشباشی ،نقاشی الکی منسوب به میرزا بابا،پنج لت
نقاشی منسوب به علیخان صبا ،در چوبی متعلق به کارگاه
میرزا آقا امامی (منسوب به دوره قاجار) ،نسخ خطی قرآن و یک
سری دستبافته به حراج گذاشته شد.

به استناد اصل  ۱۳۸قانون اساسی ،الحاق «تبصره  »۲به
ماده  ۲۹آئیننامه مدیریت ،ساماندهی ،نظارت و حمایت
از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی ـ تاریخی منقول مجاز،
«صدور مجوز برنامهها و فعالیتهای مربوط به برگزاری
نمایشگاهها ،جشنوارهها و مسابقات فرهنگی ،هنری و حراج
و فروش آثار هنری تجسمی شامل نقاشی ،ارتباط تصویری،
عکاسی و مجسمهسازی که از زمان تولید آنها بیش از ۱۰۰
سال نگذشته باشد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است.
حکم این تبصره شامل حراج و فروش آثار و نفایس ملی
نیست».
محمود ساالری ـ معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ـ در مصاحبه با یکی از رسانهها نیز گفته که این حراجی
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مجوز گرفته ،اما مسؤولیت
آثار تاریخی و مجوز این بخش را در حوزه اختیار وزارت میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی دانسته و حتی موضوع
اصالتسنجی آثار را در وظیفه کارشناسان حراجی تشخیص
داده است!

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود کارکنــان خدمــات فــراز درتاریــخ
 1401،03،30بــه شــماره ثبــت  57985بــه شناســه ملــی 14011264768
ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیر جهت
اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت :خدمــات تعمیــر و نگهــداری
شــامل تجهیــزات و وســایل اداری (بــه غیــر از امــور رایانــه) -ســاختمانها
تجهیــزات و وســایل مخابراتــی و ارتباطــی بــه غیــر از بــی ســیم ،ابنیــه و
خطــوط راه آهن-امــور اشــپزخانه و رســتوران شــامل تهیــه و توزیــع غــذا،
اداره رســتوران و بوفــه -خدمــات عمومــی شــامل تنظیفــات  ،نامــه رســانی ،
پیشــخدمتی  ،امــور ابدارخانــه  ،خدمــات پاســخگویی -نگهــداری و خدمــات
فضــای ســبز شــامل خدمــات باغبانــی ،نگهــداری فضــای ســبز-تامین نیــروی
انســانی ســاده و ماهــر مرتبــط بــا موضــوع شــرکت -نگهــداری و مراقبــت از
ســالمندان و کــودکان در منــازل بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات کشــور  -اداره
ســالن هــای نمایــش و برگــزاری مراســم هــا و جشــن هــا و یــا کنفرانــس هــا
بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات جــاری کشــور  -همــراه ســاده در بیمارســتان بــا
رعایــت قوانیــن و مقــررات کشــور پــس از کســب مجــوز هــای الزم از مراکــز
ذیصــالح -تنظیفــات و نظافــت عمومــی و منازل ،نظافــت راه پلــه و پارکینگ-
شــرکت در مناقصــات و مزایــدات خصوصــی و دولتــی بــا رعایــت قوانیــن و
مقــررات جــاری کشــور پــس از کســب مجــوز هــای الزم از مراکــز ذیصــالح
درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیت
 :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان فارس  ،شهرســتان
شــیراز  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر شــیراز ،محلــه چــه مشــیر  ،کوچــه 7توحیــد
 ،خیابــان توحیــد  ،پــالک  ، 0پاســاژ دشــتی  ،طبقــه دوم  ،واحــد S52
کدپســتی  7137615148ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلغ
 500,000,000ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای
بهــرام عــادل بــه شــماره ملــی  2301091414دارنــده  250000000ریــال
ســهم الشــرکه خانــم زهــرا گلســتانی بــه شــماره ملــی  2420458966دارنده
 250000000ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره آقــای بهــرام عــادل
بــه شــماره ملــی  2301091414بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه
مــدت نامحــدود و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود خانــم زهــرا
گلســتانی بــه شــماره ملــی  2420458966بــه 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 ،عقود اســالمی
و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری بــا امضــاء جنــاب آقــای بهــرام
عــادل 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 فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز (7011 )1342882
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 140160318020001045مــورخ 1401/03/16هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک
کالچــای تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای محمــد صفــری چابــک فرزنــد علــی اکبــر بشــماره
شناســنامه  6و کــد ملــی  2691375293صــادره از رودســر بصــورت شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن
مشــتمل بــر انبــاری بــه مســاحت شــش دانــگ 399/54متــر مربــع پــالک 3176فرعــی در قســمتی از پــالک
فرعــی  555از ســنگ  312اصلــی واقــع درقریــه چابکســر بخــش  29گیــالن از مالکیــت آقــای علــی اصغــر
صفــری چابــک محــرز گردیــده اســت.
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 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 .م الــف372 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1401 /04/07:تاریخ تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/04/22:

علی نصرتی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای 6989

مفقودی

بــرگ ســبز و کارت ســواری پرایــد  131seرنــگ ســفید روغنــی مــد ل  1395بــه شــماره موتــور  M135579289و
شــماره شاســی NAS411100G1217121وشــماره انتظامــی ایــران  257 – 16ق  94مفقــود گردیــده و از درجــه
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

قم 7027

مفقودی

بــرگ ســبز خــودروی ســواری پرایــد تاکســی تیــپ  GLXIمــدل  1388بــه رنــگ خورشــیدی بــا نــوار مشــکی و
شــماره انتظامــی  922ت  18ایــران  46و شــماره موتــور  3042696و شــماره شاســی  S1412288017020متعلــق
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بــه اقــای رجــب کالمــی گورابــی مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 140160318020000583مــورخ 1401/02/12هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کالچــای تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم هاجــر حقیقــت پیشــه هادیکپاشــری فرزند ســلیمان بشــماره شناســنامه 12822
و کــد ملــی  2690128241صــادره از رودســر بصــورت شــش دانــگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت /26
 159متــر مربــع پــالک  422فرعــی در قســمتی از قطعــه  260تفکیکــی از ســنگ  32اصلــی واقــع درقریــه شــیرین
محلــه بخــش  29گیــالن انتقالــی از مالکیــت رســمی بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی اداره امــوال و امالک اســتان
گیــالن محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 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 نمایند.بدیهــی اســت در صــورت
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .م الــف 359 :تاریخ
انتشــار نوبــت اول 1401 /04/07:تاریــخ تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1401/04/22:

علی نصرتی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای 7024

مفقودی

ســند ،کارت موتــور و بــرگ ســبز موتورســیکلت نمیــن  125بــه رنــگ مشــکی مــدل  1386دارای شــماره شــهربانی
 57288-479وشــماره موتــور* 15VFMI*05035481و شــماره تنــه * NDR***125C8660924مفقــود
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گردیــده اســت واز درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد.

