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معاون گردشگري:

ايس�نا -معاون گردش��گري تاكيد كرد :ب��راي موفقيت در صنعت
گردشگري به برنامه و بودجه مناسب نياز داريم .اگر دولت تسهيلگري و
حمايت كند ،ميتوان از ظرفيت بخشخصوصي براي تامين مالي و پيشبرد
برنامهها نيز استفاده كرد.
مرتضي رحمانيموحد با اشاره به اهميت توسعه صنعت گردشگري براي
ايجاد اشتغال و درآمدزايي از صنعت گردشگري در كشور منطبق با اهداف
سند چشمانداز توسعه اظهار كرد :براي موفقيت در صنعت گردشگري،
به اختصاص برنامه و بودجه مناس��ب نياز داريم كه البته تاكيد ميكنم
در صورت تس��هيلگري و حمايت دولت از بخشخصوصي ،ميتوان از
ظرفيتهاي بخشخصوصي براي تامين مالي و پيشبرد برنامهها بهرهمند
شد و اين رويكرد در راستاي تحقق سياست چابكسازي دولت كه آقاي
روحاني در ابتداي دولت يازدهم بر آن تاكيد داشت و تدابير آقاي جهانگيري
براي واگذاري بخشي از امور به بخشخصوصي نيز خواهد بود و معتقدم
صنعت گردشگري ميتواند پيشگام تعامل با بخشخصوصي باشد.
او سپس به افزايش متقاضيان فعاليت در حوزه تورگرداني اشاره كرد
و افزود :بررس��ي نمودارهاي فعاليت آژانسهاي مسافرتي بعد از انقالب
نش��ان ميده��د  ۲۵درص��د كل مجوزها از آن زمان تاكن��ون در دولت
يازدهم صادر شده كه اين نشاندهنده توجه و اهتمام دولت به حركت
در راستاي سياستهاي كلي نظام و بسترسازي براي رشد و توسعه اين
صنعت در كشور است.
رحمانيموحد اضافه كرد :رويكرد دولت يازدهم نسبت به توسعه صنعت
گردشگري و تعامالت بينالمللي براي توسعه جذب گردشگر خارجي روند
رو به تصاعدي را براي اشتغال در صنعت تورگرداني موجب شده به طوري
كه طبق آمار صدور مجوز تورگرداني در دولت يازدهم نسبت به دولت دهم
 ٣٥درصد و نسبت به دولت نهم  ١١١درصد رشد داشته اشت.
معاون گردشگري توجه به توسعه زيرساخت را از اولويتهاي كشور
دانس��ت و اظهار كرد :در صنعت گردش��گري بايد زيربناها مثل هتل،
فرودگاه و حمل و نقل را درست كنيم و همه اينها بهراحتي امكانپذير
است .حتي اگر سرمايهگذار داخلي نداشته باشيم كه داريم ،سرمايهگذار
خارجي آماده اس��ت براي ما هتل بس��ازد و بعد از پول آن هتل برداشت
ميشود و به كشور ميرسد.
رحمانيموحد با اشاره به استقبال سرمايهگذاران داخلي براي ساخت
هتل و توسعه زيرساخت گفت :رويكرد دولت براي رونق صنعت گردشگري
و تعامالت اين معاونت براي ترغيب به سرمايهگذاري در اين بخش منجر
به ساخت  ۵۵هتل در چهار سال اخير در كشور شد كه به رشد اشتغال
در كشور با اتكا به صنعت گردشگري كمك كرد و البته در برخي موارد
نيز سرمايهگذار خارجي نيز ورود كرده است.

اجراي اپراي خيام در تاالر فردوسي

ايلنا-اپرايعروسكيخيامجديدترينساختهبهروزغريبپورمحسوب
ميشود كه اجرايش از ديروز در تاالر فردوسي آغاز شد.
اين اپراي عروسكي كه از ديروز روي صحنه رفت با نويسندگي ،طراحي و
كارگرداني بهروز غريبپور و آهنگسازي امير بهزاد و رهبري اركستر فرنوش
بهزاد ساخته شده است.اجراي بخشهاي اركسترال اين اپرا توسط اركستر
يورو ايشيا لندن با صدابرداري گري توماس در استوديو انجل صورت گرفته
اس��ت.در اين اپرا محمد معتمدي ،اسحاق انور ،وحيد تاج ،رها يوسفي،
مهدي امامي ،مهرداد ناصحي ،حامد فقيهي ،محمد فرزين ذوالقدر ،شاهو
عندليبي ،پيام رضايي ،بهرنگ عجم،هادي فيضآبادي ،رحمان تكدهقان،
روشنك كيمنش ،سارا زارع ،فربد خانيزاده و اسماعيل اهللداديان به عنوان
خواننده و آواگر همكاري كردهاند.در بخشهاي كرال اپراي خيام نيز گروه
كر پاسارگاد به رهبري حامد فقيهي به اجرا پرداختهاند و نوازندگي سازهاي
ايراني اين اثر توسط شاهو عندليبي(ني) ،مهرداد ناصحي (كمانچه) ،شقايق
صادقيان(فلوت) ،حميد خوانساري (عود ،تار ،سهتار) ،عسل ملكزاده (دف
و بندير) و ابراهيم اثباتي (تنبور) انجام شده است.
همچنين بازيدهندگان اين اپرا را مريم اقبالي ،علي پاكدست ،علي
ابوالخيريان ،مرجان احمدي ،مرضيه سرمش��قي ،مونا كيانيفر ،نس��يم
اميرخس��رو،هاني حسيني ،س��ارا اقبال ،مرضيه نادري ،سحر كاظمي،
الهام عابدي ،مريم رحماني ،مهرنوش صادقيان ،ثمين جوادزادهزاهداني،
رويا الماسيمهر ،صدف بيگدلي ،ساحل صفا،هانيه كردكاظمي ،مهرنوش
خالقي ،زينب اشرفزاده ،الهام وفايي ،سولماز بيگلري و سولماز رحيمزاده
تشكيل ميدهند.

آگهی حصروراثت
نظر به اینکه آقای س��عید جعفری نعیمی دارای ش��ماره شناس��نامه  .....به ش��رح دادخواس��ت به کالسه 960641
از این ش��ورا درخواس��ت گواه��ی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان بیب��ی زهرا یاوری به
شناس��نامه  5126در تاری��خ  1395/12/20در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته و ورثه حین الفوت آن
مرحوم منحصر است به :
 -1سعید جعفری نعیمی -فرزند  -2ولی اله جعفری نعیمی -فرزند  -3امراله جعفری نعیمی -فرزند  -4عزیزاله
جعفری نعیمی -فرزند  -5اعظم جعفری نعیمی  -فرزند
ک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی مینماید
این 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم
دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
د
مالف -20973قاضی شعبه  154شورای حل اختالف شهرستان مشه 
آگهی وقت رسیدگی
خواهان حسین نیازمند دادخواستی به طرفیت حسن اللوی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختالف
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه  166شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد
واقع در مشهد بلوار شهید قرنی بین قرنی  22و  24ارجاع و به کالسه  960340ثبت گردیده که وقت رسیدگی
آن  96/06/04س��اعت  10صبح تعیین ش��ده است .به علت مجهولالمکان بودن خوانده و به درخواست خواهان
و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور ش��ورا مراتب
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت
رسیدگی حاضر گردد.
د
مالف -20969شعبه  166شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشه 
آگهی وقت رسیدگی
خواهان امیر اسکندری تربقان دادخواستی به طرفیت محسن رحیمی به خواسته مطالبه وجه که جهت رسیدگی
به شعبه  172شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد  -بلوار شهید قرنی  -نبش
قرنی  28ارجاع و به کالسه  960490ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  96/06/04ساعت  11صبح تعیین شده
اس��ت .به علت مجهولالمکان بودن خوانده و به درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرس��ی
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی
میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مالف -20964شعبه  172شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد
آگهی وقت رسیدگی
خواهان حمیدرضا محمدی دادخواستی به طرفیت مهدی صحرابین به خواسته مطالبه وجه چک و تامین خواسته
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه  154شورای حل اختالف مجتمع
شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد  -بلوار شهید قرنی  -نبش قرنی  28ارجاع و به کالسه  960666ثبت
گردیده که وقت رسیدگی آن  96/05/30ساعت  9صبح تعیین شده است .به علت مجهولالمکان بودن خوانده
 /متهم و به درخواس��ت خواهان  /ش��اکی و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مالف -20958صدیقه میرزائیراد -مسئول دفتر شعبه  154شورای حل اختالف مجتمع شماره سه
مشهد

شهرستان
آگهی وقت رسیدگی
خواهان امیر علی تقدمی حریری دادخواستی به طرفیت حسین افشاری حداد به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم
دادگاههای عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه  159شورای حل اختالف مجتمع شماره
سه شهرستان مشهد واقع در مشهد –چهارراه ابوطالب  -نبش قرنی  28و به کالسه  960315ثبت گردیده که
وقت رس��یدگی آن  96/06/01س��اعت  8:30صبح تعیین شده اس��ت .به علت مجهولالمکان بودن خوانده و به
درخواس��ت خواه��ان و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عموم��ی و انقالب در امور مدنی و
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع
از مفاد آن به ش��ورا مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
د
مالف -20959منشی شعبه  159شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشه 

يكبار براي هميشه توقيف را از بين ببريم
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي گفت« :ما ميخواستيم يكبار براي هميشه اين
مفهوم توقيف را از اذهان پاك كنيم .فيلم يا مجوز ميگيرد يا نميگيرد».
سيدرضا صالحياميري در حاشيه نشست چشمانداز تئاتر استانها كه در
تماشاخانه «سنگلج» برگزار شد با بيان اينكه تئاتر بايد به موضوعات اجتماعي
ورود كند ،گفت :امروز بايد تئاتر پاسخگوي مسايل اجتماعي ايران باشد .من
مسايل اجتماعي ايران را در  10مورد (در اين نشست) برشمردم كه مهمترين
آنها ،بحث اخالق اجتماعي ،امنيت اجتماعي ،سبك زندگي ،سازگاري اجتماعي
و انسجام اجتماعي است در مجموع جهتگيري تئاتر بايد به سمت پاسخ به
موضوعات اجتماعي باشد.
 فرياد و مظلوميت «آتنا»ها تا «ستايش»ها پيامهاي تلخي است
او ادامه داد :يكي از نكاتي كه به نظر من بسيار مهم است ،بحث سازگاري
اجتماعي است .شما خشونت را ميبينيد كه از نقاط مختلف ايران گزارش ميشود.
افول اخالق و فرياد مظلوميت «آتنا» تا «ستايش» پيامهاي تلخي در جامعه
اسالمي است .من معتقدم سينما و تئاتر ،شعر ،ادبيات و كتاب ما بايد در اين
عرصهها وارد شوند و در جهت كاهش آسيبهاي اجتماعي كمك كنند.
وير فرهنگ و ارشاد اسالمي با اشاره به اينكه در وزارتخانه ،ستادي را براي
اين كار تعريف كردهام ،بيان كرد :بنده بهعنوان عضو ش��وراي عالي اجتماعي
كش��ور مس��ووليت دارم كه از منظر فرهنگي در جهت آسيبشناسي فعاليت
كنيم .خوشبختانه اين ستاد فعال شده است و اقدامات جدي انجام داده و ما با
ل گفتوگو داشتهايم.
مديران براي پيدا كردن راهح 
گروه ميراث فرهنگ�ي« -يكي از
آرزوه��اي ما اين بود ك��ه بتوانيم يكي از
ش��هرهاي تاريخي را ساماندهي كنيم تا
مسير ثبت جهاني را طي كند و مديريت
در آن ش��هر يكپارچه شود ».پرونده ثبت
جهاني يزد پس از سالها به ثمر رسيد و
اين شهر بهعنوان نخستين شهر تاريخي
ايران به ثبت رس��يد .اتفاقي كه پس از 9
سال انتظار رخ داد و معاون ميراث فرهنگي
از آن به عنوان يك آرزو ياد ميكند.
محمدحس��ن طالبيان كه در نشست
خبري «ثبت جهاني شهر تاريخي يزد»
در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
صحبت ميكرد ،گف��ت« :مردم يزد يك
جريان خالقانه را در كوير ايجاد كردند اما
مهم اين بود كه مردم يزد تالش كردند اين
شهر تاريخي را حفظ كنند».
او با بيان اينكه از سال  ۹۳تقريبا همه
مردم بومي ،مسووالن ،دستگاههاي اجرايي
ش��هر با ثبت جهاني يزد همراه ش��دند،
اضافه كرد« :با اين وجود توجه داشتهايم
كه ثبت جهاني يزد كار آساني نيست اما
اين ش��هر يكي از استثناها بود ،به همين
دليل كار پرمخاطرهاي را آغاز كردهايم كه
هدفمان بيشتر حفاظت از شهر و وقوع
يك گفتمان بود».
 ثب�ت جهاني يزد ي�ك گفتمان
حفاظتي است
او با اشاره به اينكه از زمان ثبت جهاني
شهر تاريخي يزد ،تماسها و گفتوگوهاي
زيادي از سوي مسووالن شهرهاي تاريخي
در ديگر شهرهاي كشور داشته كه با بيان
اشتباهات گذشته خود تمايل به آغاز كار
براي ثبت جهاني شهر خود بودهاند ،بيان
ك��رد :اينكه موضوع ثب��ت جهاني يزد به
گفتمان حفاظت آثار تاريخي تبديل شود،
اهميت دارد.
او نمونه اين ش��هرها را در هرمزگان و
حتي بندر گنگ دانس��ت و ادامه داد :اين
اتف��اق در حالي رخ داد كه هنوز برخي از
شهرها به اين اتفاق بهعنوان يك مطالبه
عمومي نگاه نميكنند .هرچند از چند سال
گذشته تالش كردهايم ،بتوانيم توجه به اين
جريان را به جنبههاي مختلف ديگر مانند
ميراث طبيعي نيز تعميم دهيم.

طالبياندرادامهبههمراهيدستگاههاي
مختلف دولتي به ثبت جهاني بيابان لوت
اش��اره كرد و افزود :با بروز اين اتفاق همه
دستگاهها متوجه شدهاند كه بايد در اين
زمينه كمك كنند ،امروز نيز برنامهها براي
ثبت ميراث طبيعي در كشور ادامه دارد،
حتي بحث تهي��ه پروندههاي زنجيرهاي
بيشتر مانند باغهاي ايراني در دستور كار
اس��ت و براي انجام اين اقدامات در درجه
اول بايد به بحث حفاظتي و در درجه دوم
بايد به كيفيت كار توجه داشت.
معاون مي��راث فرهنگي با بيان اينكه
تهي��ه پروندههاي زنجي��رهاي براي ثبت
جهاني در استانهاي مختلف كشور و در
طول سالهاي گذشته ادامهدار بوده است،
اضافه كرد :در زمينه ش��هرهاي تاريخي،
شهر تاريخي يزد نخستين تجربه ما بود
ك��ه داراي وس��عت زيادي اس��ت و مورد
توجه قرار گرفت.
طالبيان با اشاره به اينكه در سال ۸۴
حريم بافت تاريخي يزد با شماره  15هزار
ملي ش��د و تصويب همه دس��تگاههاي
ذيربط را داشت ،افزود :در دولت گذشته
تالش شد در كميسيون ماده «۲۰۰ ،»5
هكتار از اين مس��احت كاهش پيدا كند
اما خوشبختانه در دولت تدبير و اميد آن
مصوبه لغو و عرصه و حريم ملي سال ۸۴
براي يزد مبنا قرار گرفت.
او تاكيد كرد :مسلما بسياري از آثاري
كه ما در سطح ملي قرار ميدهيم ،اهميت
دارند اما در بحث ثبت جهاني بايد اين آثار
ملي را با كل آثار جهاني مقايسه كنيم .ما
در بح��ث ملي همه آثار را ثبت ميكنيم
چ��ون برايمان اهميت دارن��د اما چيزي
ك��ه ارزشهاي جهان��ي دارد را بايد براي
بحث جهان��ي در نظر بگيريم .اين قضيه
مانن��د پرونده زنجيرهاي قنات اس��ت كه
 ۳۷هزار قنات زنده در كل كشور داريم اما
نماينده بهترين قناتها را انتخاب كرديم
و در فهرس��ت ميراث جهاني يونسكو به
ثبت رسانديم.
مسوول تدوين پروندههاي ثبت جهاني
يونسكوباتاكيدبراينكهطرحهايمديريتي
در نقاطي كه به ثبت جهاني ميرس��ند
اهميت فراواني دارند ،گفت :در يزد مردم

آگهی وقت رسیدگی
خواهان محمد بانی دادخواس��تی به طرفیت س��عید حسین زاده به خواس��ته مطالبه وجه بابت دو فقره حواله به
ش��مارههای  134508 -134509م��ورخ  93/12/05 -93/12/20عهده تعاونی اعتب��ار ثامناالئمه جمعا به مبلغ
 19/000/000ریال به انضمام کلیه خس��ارات تاخیر تادیه و هزینه دادرس��ی تقدیم شورای حل اختالف شهرستان
مش��هد نموده که جهت رس��یدگی به شعبه  178شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در
مش��هد بلوار ش��هید قرنی بین قرنی  22و  24ارجاع و به کالس��ه  960148ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن
 96/05/30س��اعت  9صبح تعیین ش��ده است .به علت مجهولالمکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و به
تجویز ماده  73قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور ش��ورا مراتب یک
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی میش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به ش��ورا
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت
رسیدگی حاضر گردد.
20960مالف -هدا قاسمی -متصدی امور دفتری شعبه  178شورای حل اختالف مجتمع شماره سه
د
شهرستان مشه 
آگهی وقت رسیدگی
خواهان عابد تیمور تاج دادخواس��تی به طرفیت امین ذکاوت به خواس��ته مطالبه وجه بابت فاکتور شماره 8055
مورخ  93/12/20به مبلغ  17/200/000به انضمام کلیه خس��ارات تاخیر تادیه و هزینه دادرس��ی تقدیم شورای
حل اختالف شهرس��تان مش��هد نموده که جهت رس��یدگی به شعبه  178ش��ورای حل اختالف مجتمع شماره سه
شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قرنی بین قرنی  22و  24ارجاع و به کالسه  960081ثبت گردیده
که وقت رس��یدگی آن  96/05/31س��اعت  9:30صبح تعیین ش��ده است .به علت مجهولالمکان بودن خوانده و
به درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و
دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع
از مفاد آن به ش��ورا مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مالف -20961هدا قاسمی -متصدی امور دفتری شعبه  178شورای حل اختالف مجتمع شماره سه
مشهد

شهرستان
آگهی وقت رسیدگی
خواهان ش��رکت گندم دش��ت مش��هد ب��ه نمایندگی محمد اس��تادی دادخواس��تی به طرفی��ت فاطمه فیض به
خواس��ته مطالبه وج��ه بابت  5فقره چک ب��ه ش��مارههای 252425 -252417 -252420 -252421 -252423
م��ورخ  95/07/15– 95/06/24 -95/07/04 -95/07/04 -95/07/20عه��ده بان��ک اقتصاد نوین جمعا به مبلغ
 175/000/000ریال به انضمام کلیه خسارات تاخیر تادیه و هزینه دادرسی تقدیم شورای حل اختالف شهرستان
مش��هد نموده که جهت رس��یدگی به شعبه  178شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در
مش��هد بلوار ش��هید قرنی بین قرنی  22و  24ارجاع و به کالس��ه  960230ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن
 96/05/31س��اعت  10صبح تعیین ش��ده اس��ت .به علت مجهولالمکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و
به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی میش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به ش��ورا
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت
رسیدگی حاضر گردد.
مالف -20962هدا قاسمی -متصدی امور دفتری شعبه  178شورای حل اختالف مجتمع شماره سه
د
شهرستان مشه 
آگهي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره  1396/3/13 -139660324009002319هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي
و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسمي مستقر در واحد ثبت بوشهر تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی خانم زینت
قاس��می فرزند غالمحس��ین به شماره شناسنامه  8صادره از دشتستان به شماره ملی  352105609در ششدانگ
یکباب س��اختمان به مس��احت  150مترمربع پالک  58فرعی از  2677اصلی مفروز و مجزی شده از پالک اصلی
واقع در بخش دو بوشهر خریداری از مالک رسمی سیدعبدالحمید امامزاده محرز گرديده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميش��ود .در صورتيكه اش��خاص نسبت به صدور سند
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ،ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به
اين اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضايي تقديم نمايند .بديهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند
مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول 1396/04/11 :تاريخ انتشار نوبت دوم1396/04/26 :
648مالف -سهراب خواجه -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

معاون میراث فرهنگی کشور درباره ثبت جهانی یزد مطرح کرد؛

برآورده شدن آرزوی دیرینه

بومي و دستگاهها كمك كردند و يك طرح
مديريتي امضا و با دستورالعمل مشخص
اجرايي شد .در اين طرح موارد خوب و بد
مشخص شدند.
طالبيان ب��ا تاكيد بر اينكه براي ثبت
جهاني يزد فقط بحث تدوين پرونده نبود،
اظهار كرد :اش��كاالتي در س��ر راه وجود
داشت ،مانند ساماندهي شهر كه از سه سال
پيش كار آن آغاز شد .خيابانها ،كوچهها
و برطرف ك��ردن عوامل مخدوشكننده
منظ��ري مهمترين اقداماتي بودند كه در
طول سه س��ال گذشته آنها را در دستور
كار ق��رار داديم تا با نگاهي س��ازماندهي
ش��ده اين طرح را در بناهاي تاريخي يزد
اجرايي كنيم .مانند قنات زارچ كه بيش از
 ۳۰۰كاميون لجن از آن اس��تخراج و ۱۷
چاه فاضالب آن بسته شد.
او با تاكيد بر اينكه امروز ميتوان زير
شهر يزد را هم نگاه كرد ،گفت :يزد در مركز
و منطقه كويري ايران مستقر است كه در
سالهاي گذشته مسيرهاي مختلفي از آن
عبور ميكرده و حتي با توجه به قناتهاي
موجودش ،آب را از آنجا منتقل ميكردند.
بنابراين يك كيمياگري داش��ته است .به
همين دليل يونسكو اين شهر تاريخي را با
معيارهاي  ۳و  ۵در فهرست ميراث جهاني
خود به ثبت رساند.
 شهر تاريخي يزد چطور به ثبت
رسيد
معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث
فرهنگي و گردش��گري با بيان اينكه در
چهلويكمين اجالس يونسكو  ۳۸پرونده
تجسمي

رييس هياتمديره انجمن نقاشان
ايران درباره خري��دن اثر كمالالملك
در «حراج تهران» توسط موزه هنرهاي
معاصربهقيمتيكميلياردو۱۵۰ميليون
تومان گفت :وقتي نياز است دستگاههاي
تهويه و موكتهاي موزه عوض شوند و
بخش گنجينه استانداردس��ازي شود،
چگونه چنين مبلغي را هزينه ميكنند
و براي گنجينه اثر ميخرند؟!
معصومه مظفري ،رييس هياتمديره
انجمن نقاشان در گفتوگو با ايسنا بيان
ك��رد :اعتراض ما در وهل��ه اول به اين
نبود كه چرا براي موزه اثري خريدهاند
و چ��را اين اثر متعل��ق به كمالالملك
است؛ نقاشي كمالالملك كار با ارزشي
اس��ت و در اين موضوع ش��كي وجود
ندارد .مساله ما اين است كه مسووالن
موزه هنرهاي معاصر ميگويند ،بودجه
نداريم و ميخواهيم آثار گنجينه را به
آلمان بفرس��تيم تا در قبال آن بتوانيم
آث��ار را مرمت كني��م ،آنوقت چنين

در رديف طبيع��ي و فرهنگي به كميته
يونس��كو ارائه ش��ده بود ،ادام��ه داد :در
زمان برگزاري اج�لاس ،تعدادي پرونده
ثبت ،تعدادي مش��مول اصالحات جزيي
و تعدادي مشمول اصالحات كلي شدند.
بنابراين از اين تعداد  ۲۱اثر پس از بحث
و گفتوگوه��اي فراوان به ثبت رس��يد.
در اين ميان ش��هر تاريخي يزد جزو ۲۱
پرونده بود.
او با اش��اره به قرائت دو قطعنامه براي
برخي شهرهاي تاريخي كه در حال حاضر
در تصرف اشغالگران هستند ،به بحثهايي
كه براي حفاريهاي كرانه باختري و ثبت
جهاني شهر تاريخي الخليل در فلسطين
رخ داد ،اشاره كرد و گفت :اين اتفاق باعث
شد شهر الخليل در فهرست ميراث در خطر
يونسكو به ثبت برسد.
طالبيان با اش��اره به اينكه بررس��ي
پرونده ثبت جهاني يزد از ساعت ۱۷:۵۰
عصر روز شنبه ۱۷ -تيرماه -آغاز شد و
با صحبت چهار كشور تا ساعت ۱۸:۲۰
ادامه داش��ت ،گفت :به دليل خستگي
ادامه بررسي پرونده به روز بعد يكشنبه
موكول ش��د .ح��دود  ۱۷كش��ور براي
صحبت درباره يزد نوبت گرفته بودند اما
در روز بعد پس از صحبت چند كش��ور
به توافق رسيدند كه يزد ثبت شود .اين
در حالي اس��ت كه ايكوم��وس معموال
يك ماه قبل از برگزاري اجالس ساالنه
زماني كه جواب يك پرونده را ميدهد،
حرف خ��ود را ديگر عوض نميكند اما
اين بار اعالم كردند شهر تاريخي يزد را

ثبت ميكنيم.
او در ادامه به ثبت دو اثر از دو كش��ور
آنگوال و اريتره براي نخس��تينبار اش��اره
كرد و گفت :به واس��طه ثب��ت برجي در
مركز تاريخي وين ،اين بخش تاريخي در
فهرست ميراث در خطر يونسكو قرار گرفت.
همچنين باغ ايراني «شاليمار» در پاكستان
به واسطه عبور يك بزرگراه از  ۲۷متري آن
اخطار خروج از ثبت گرفت.
طالبيان با بيان اينكه يكي از معيارها
ب��راي ثبت جهان��ي يزد وج��ود اديان
الهي مختلف در اين ش��هر است ،اظهار
كرد :براي ش��ناخت بيشتر يزد ،عالوهبر
برداشتهاي هوايي ،يكسري نقشه نيز
تهيه شده بود .اين شهر تاريخي تقريبا
به نسبت نقاط ديگر در كشور وضعيت
بهتري دارد و منظر خط آس��مان شهر
حفظ شده اس��ت .مسلما كل محدوده
تاريخ��ي اهميت دارد ام��ا براي ميراث
جهاني اين اهميت دارد كه اين ارزشها
ك��ه نماينده همه ارزشهاي ش��هر يزد
هس��تند ،كدام بخش هستند .بنابراين
مح��دوده و حصار آن ش��امل محالتي
از قرون اوليه اس�لام تا پهلوي به لحاظ
س�لامت ،كيفي��ت ارزش��ي ،تكنيك و
كيمياگري ارزشها مطرح شد .به همين
دليل است كه تاكيد داريم براي ميراث
جهاني مهم آن است كه بهترين نماينده
انتخاب شود كه در چه محدودهاي باشد.
اين اقدامات در سالهاي مختلف پايش
ش��دهاند و هر چند تغيي��رات كوچكي
وجود داش��ته اما خوشبختانه با بررسي

رويداد

موفقیت برنامه و بودجه ميخواهد

صالحياميري:

  در حوزه نشر در بهترين وضعيت بعد انقالب به سر ميبريم
صالحياميري كه در جمع خبرنگاران س��خن ميگف��ت ،با بيان اينكه
ب��ه اعتقاد من ،در حوزه نش��ر كت��اب در بهترين وضعيت بع��د از انقالب
بهس��ر ميبريم ،گفت :به  83هزار عنوان كتاب مجوز نشر داده شده است.
خوشبختانه مجموعه مولفان نسبت به خطوط زرد و قرمز نطام واقف هستند
و يك هماهنگي ذهني و فكري شكل گرفته و ما آزادي نشر ،قلم و بيان را
قبول داريم و وظيفه ما ايجاد فضاي الزم براي نش��ر و قلم اس��ت .ولي بايد
چارچوبهاي ارزشي -فرهنگي نظام را رعايت كنيم و در اين خصوص تعارف
هم نداريم .ممكن است در اين  83هزار مجوز هم چند مورد مشكل داشته
باشند كه آنها را نيز رفع خواهيم كرد.
او در پاسخ به سوالي مبني بر ارايه كتابهاي «غيراخالقي» در كتابفروشيها
و دستفروشيها بيان كرد :كتابهايي كه شما از آنها نام برديد ،حتما غيرقانوني
است و كتابهاي بدون مجوز و غيرقانوني را با هماهنگياي كه با قوه قضايي و
نيروي انتظامي داشتهايم با مداخله جدي آنها به سرعت در يكسال اخير كاهش
دادهايم .اگر امروز گزارشي به همكاران ما داده شود ظرف كمتر از دو يا سه روز
نيروي انتظامي اقدام قانوني انجام خواهد داد.
صالحياميري درخصوص يكي ،دو فيلمي كه اخيرا حواشي براي اكران
آنها بهوجود آمده ،افزود :نظام پروانه س��اخت و نمايش و اكران ،يك نظام
قانونمندي اس��ت كه روال جاري دارد و هيچكس در آن مداخلهاي ندارد.
اعضايي كه براي ش��وراي س��اخت و نمايش انتخاب شدهاند از بهترينهاي
حوزه فرهنگ هستند و صاحب صالحيت هستند و هيچكس در صالحيت
حرفهاي و اخالقي آنها ش��بههاي ندارد .يك روحاني هم در اين جمع براي
نظارتهاي ديني و فقهي حضور دارد .در مجموع ساالنه در سازمان سينمايي

صدها مورد فيلم كوتاه و بلند را مجوز ميدهيم و بعضي از اين فيلمها نيز از
طرف سازمان مجوز نميگيرند .سياست سازمان سينمايي ما اين است كه
اصالح��ات را اعالم ميكند و در صورت انجام اصالحات دوباره براي پروانه
نمايش بررسي ميشود و در نهايت تاييد خواهد شد.
  چيزي به اسم توقيف در ادبيات نمايشي غلط است
او ادامه داد :ما ميخواس��تيم يكبار براي هميش��ه اين مفهوم توقيف را از
اذهان پاك كنيم .فيلم يا مجوز ميگيرد يا نميگيرد .چيزي به اسم توقيف در
ادبيات نمايشي غلط است .اكثريت قريب به اتفاق فيلمها مجوز ميگيرند و بقيه
نيز كه نميگيرند بايد اصالحات را اجرا كنند .مثال يكي از فيلمها تهيهكننده
و كارگردان تمايلي به اصالح ندارند به همين دليل به نظر ما اين فيلم قابليت
اكران نيز نخواهد داشت.
وزير ارش��اد با اشاره به برخي حواشي فيلمها ادامه داد :اما به جاي قضاوت
عجوالنه اين كار را به نظامهاي تخصصي بسپاريد .حوزه سينمايي از يك نظام
استاندارد برخوردار است و مطابق آن عمل ميكند و همه مالحظات اقتصادي
و اجتماعي فرهنگي و هنجارهاي الزم را توجه ميكند و چنانچه چالشي در
اين خصوص باشد بايد گزارش كنند و براساس آن در همان شورا بايد مجددا
به تصميم برسد.
صالحيامي��ري در پايان گفت :در فرآيند مجوز فيلمها نه وزير و نه رييس
سازمان سينمايي و نه هيچ سازمان ديگري مداخله ندارد بلكه در روند قانوني
خودش بررسي ميشود .ما در دولت آقاي روحاني گفتهايم كه گوش شنوايي
داريم و معتقد هستيم كه حتما بايد نقد را بشنويم و به آن پاسخ دهيم و همچنين
بايد حساسيت الزم نسبت به حساسيتهاي ديني داشته باشيم و فيلمها حتما
بايد ارزشهاي ديني و اخالقي را تبليغ كنند.

همه آنها نيز برطرف شدهاند.
  تالش ميكنيم خانههاي آينده در
يزد با خشت ساخته شوند
معاون ميراث فرهنگي با تاكيد بر اينكه
همه شهر تاريخي يزد داراي ضوابط طرح
جامع و تفصيلي است ،گفت :يونسكو در
برخي موارد براي ش��هر تاريخي ايراداتي
وارد ك��رده بود مانند باغ دولتآباد ،محله
زرتشتيها و برخي ساختوسازها كه براي
باغ دولتآباد يزد با ارائه مستندات باالدستي
آن برطرف ش��د .در بحث ساختوس��از
محله زرتش��تيها هم ب��ا توجه به اينكه
نظاممهندسي ساخت خانههاي خشتي را
قبول ندارد در يكي دو سال گذشته تالش
كرديم هياتي از دانش��گاهيان و مديران
محلي در اين زمينه اقداماتي انجام دهند
تا در آينده ديگر ساختمانهاي بتني در
شهر تاريخي يزد ساخته نشود و خانهها
با استانداردهاي باال و براساس اقليم و به
صورت سنتي در يزد ساخته شوند.
او ادامه داد :در محله زرتشتيها چند
ساختمان بتني داشتيم كه همه با ارتفاع
كم و رعايت تراكم ساخته شده بودند اما
موضوع اين اس��ت كه تعدادي از مالكان
در محل��ه زرتش��تيها آنه��ا را تبديل به
كاربريهاي��ي مانند مهدك��ودك ،خانه
س��المندان يا زائرس��را براي زرتشتيها
كردهاند .با اين وجود مهم اين اس��ت كه
اينجا مهمترين اجتماعات زرتشتيها در
جهان است .در واقع يونسكو ميخواست
عرصه محله زرتشتيها كوچكتر شود در
حالي كه موضوع ما خود محله بود.
طالبيان با تاكيد بر اينكه نگاه اروپاييها
هنوز قدري موزهاي اس��ت ،افزود :اين در
حالي است كه وقتي شهر زندهاي را ثبت
ميكنيم ،بحث محلهاي بودن آن شهر نيز
وجود دارد.او با اشاره به ايراد ديگر يونسكو
مبني بر اينكه دو خيابان شمالي -جنوبي
و شرقي -غربي در وسط بافت تاريخي يزد
به اعتقاد كارشناسان يونسكو خيابانهاي
جديدي هستند ،گفت :به آنها تاكيد كرديم
كه اين دو خيابان در دوره پهلوي كشيده
شده و اين دوره نيز جزو دورههاي تاريخي
ماس��ت كه بايد به آن اهميت داده شود
بنابراين يونسكو اين بحث را نيز پذيرفت.
طالبيان با تاكي��د بر اينكه ايكوموس
امس��ال خوشسليقگي زيادي براي شهر
تاريخي يزد داش��ت و تعداد عكسهايي
كه در اجالس براي ثبت اين ش��هر نشان
داد ،بسيار جالب بودند ،گفت :در طول سه
سال گذشته پايگاه شهر تاريخي يزد را احيا
كرديم .همچنين از دانش استادكاران يزدي
براي اين احيا استفادههاي زيادي كرديم.
او همچنين به مصوبه وزارت راه براي
آغاز يك كار ويژه براي شهر تاريخي يزد
اشاره كرد و گفت :معتقديم بايد ساخت
بناهاي خش��تي در اين شهر تمرين شود
تا با توجه به كيفيتبخشي يك الگو براي
شهرهاي ديگر داشته باشيم.

رييس هياتمديره انجمن نقاشان ايران:

موزه دستگاه تهويه ندارد ،اثر جديد ميخرند

كاري انجام ميشود.اين نقاش يادآوري
ك��رد :موزه هنرهاي معاص��ر تهران در
سالهاي گذش��ته اثر خريده است اما
نه براي گنجينه ،بلكه براي حمايت از
هنرمندان .اين خريدها به اين صورت
نبوده است كه آثار شاخص به گنجينه
موزه بروند.مظفري در ادامه گفت :وقتي
آقاي مرادخاني ،معاون امور هنري وزارت
ارش��اد در يك��ي از صحبتهاي خود
ميگويد ما حتي يك كار هم نميتوانيم
به گنجينه موزه هنرهاي معاصر اضافه
كنيم ،چه ميش��ود كه اي��ن خريدها
را انج��ام ميدهند؟رييس هياتمديره
انجمن نقاش��ان ايران در پاسخ به اين
پرسش كه آيا انتخاب و خريدن يك اثر
هنري متعلق به دوران قاجار براي موزه
هنرهاي معاصر تهران درست بود؟ بيان
كرد :فرض كنيد موزه به هيچچيز نياز
ندارد و همه بخشهاي آن اس��تاندارد

اس��ت و قصد خريد اث��ر دارد ،آن وقت
بايد براي خري��دن آثار هنري با هدف
اضافه شدن به گنجينه موزه با شورايي
تخصصي مشورت ميشد.
او توضيح داد :زماني كه ما اعتراض
خود را در زمينه خريد اثر توسط موزه
از «حراج تهران» به آقاي مالنوروزي،
مديركل دفتر هنرهاي تجسمي وزارت
ارش��اد گفتيم ،پاسخ داد كه قرار بود
آثار ديگري تهيه شوند ،اما اين اثرها
را خريديم .او هيچ توضيح مشخصي
درباره چراي��ي انتخاب اين آثار به ما
نداد .م��ن تخصصي در قيمتگذاري
و ارزشگ��ذاري آثار ندارم اما خريدن
يك اثر هنري براي مجموعهاي به اين
بزرگي بايد ش��رايط و مراحلي از نظر
تاييد اصالت و قيمتگذاري داش��ته
باشد ،ولي ما اصال در جريان نيستيم
كه اين كارها قبال انجام شده يا خير.

اي��ن نقاش درباره ادعاي جعلي بودن
تابلوي ارائهش��ده از سهراب سپهري
در «حراج ته��ران» نيز گفت :من به
حوزه حراج وارد نميشوم ،چون اين
رويداد س��ازوكار خود را دارد .من كار
سهراب سپهري را از نزديك نديدهام
و متخص��ص تش��خيص اصل يا كپي
بودن اثر هم نيس��تم ،اما موضوعهاي
پيشآمده نش��ان ميدهد كه بايد در
خيلي از حوزهها شفاف حركت كنيم
تا اينگونه مسايل پيش نيايد.
مظف��ري اضافه ك��رد :انجمنهاي
تخصصي وجود دارد كه ميتوانند واقعا
كمككننده باشند و مسووليتهايي را
برعهده بگيرند اما اكنون از طرف وزارت
ارشاد و دفتر هنرهاي تجسمي به اين
حوزه بيتوجهي ميش��ود در حالي كه
بايد به نيازها و تواناييهاي انجمنهاي
تخصصي توجه كرد.

