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کاهش ۴۰ درصدي قيمت 
سفر  به عتبات عاليات در ماه مبارک رمضان 

عتب��ات  مدي��رکل 
س��ازمان حج و زيارت 
با بي��ان اينک��ه اعزام 
زائران ايراني به عتبات 
عالي��ات در ماه مبارک 
به ص��ورت  رمض��ان 
يک هفته اي، ۱۰ روزه، 
روزه   ۱۵ و  روزه   ۱۲

انج��ام مي گيرد، گفت: س��فرهاي ي��ک هفته اي زائران در اين 
ايام کاهش ۲۵ تا ۴۰ درصدي نسبت به ايام گذشته دارد. 

به گزارش تسنيم محسن نظافتي درباره اعزامهاي ماه مبارک 
رمض��ان ب��ه عتبات عاليات اظهار کرد: نام نويس��ي براي اعزام 
متقاضي��ان ب��ه عتب��ات عاليات در ايام م��اه مبارک رمضان در 
کاروانها آغاز ش��ده و روند اعزامها از روز اول ماه مبارک انجام 
مي گيرد.وي ادامه داد: اعزامها در نيمه اول ماه مبارک رمضان 
بس��يار مح��دود انج��ام مي گيرد و غالب هتله��ا در اين ايام ۱۵ 
روزه براي بازسازي و تعميرات تعطيل هستند.مديرکل عتبات 
س��ازمان ح��ج و زي��ارت تصريح کرد: در نيم��ه اول ماه مبارک 
رمضان حدود ۴۰ کاروان يعني نزديک به ۲ هزار نفر به عتبات 
اعزام خواهند شد اما اين تعداد در نيمه دوم ماه مبارک رمضان 
افزايش مي يابد.به گفته نظافتي، در نيمه دوم ماه مبارک رمضان 
اعزامها بنابر درخواست متقاضيان افزايش چشمگيري مي يابد 
و روزان��ه ۴۰ کاروان ب��ه عتب��ات عاليات اعزام خواهند ش��د که 
رق��م زائ��ران در تمام اي��ن دو هفته بيش از ۲3 هزار نفر خواهد 
بود.وي افزود: اس��تقبال زائران ايراني نيز به س��بب ليالي قدر و 
س��اير مناس��بتها در نيمه دوم ماه مبارک رمضان بيشتر خواهد 
بود و تمامي تدارکات نيز براي خدمت رساني در اين ايام آماده 
اس��ت.مديرکل عتبات س��ازمان حج و زيارت توضيح داد: حدود 
7۰ درص��د هتله��اي ط��رف ق��رارداد با اي��ران در نيمه اول ماه 
مبارک رمضان براي تعميرات و بازس��ازي تعطيل هس��تند اما 
ظرفيت خدمت رساني و هتلها در نيمه دوم ماه مبارک رمضان 

افزايش خواهد يافت.
نظافتي با بيان اينکه براي ايام ماه مبارک رمضان بس��ته هاي 
ي��ک هفت��ه اي، ۱۰ روزه، ۱۲ روزه و ۱۵ روزه وجود دارد، گفت: 
امسال در اعزامهاي ماه مبارک رمضان، غالب زائران اعزامهاي 
يک هفته اي را انتخاب کرده  اند.وي افزود: تاکنون بيش��ترين 
درخواستها يک هفته اي بوده و تعداد معدودي خواهان سفرهاي 

۱۰ روزه و ۱۲ روزه در ماه مبارک رمضان هستند.
مديرکل عتبات س��ازمان حج و زيارت درباره قيمت س��فرهاي 
ماه مبارک رمضان به عتبات عاليات اظهار کرد: در ماه مبارک 
رمضان قيمت س��فرهاي يک هفته اي عتبات عاليات نس��بت 
به ايام قبل کاهش ۲۵ تا ۴۰ درصدي خواهد داش��ت.نظافتي 
توضيح داد: فقط قيمت س��فرهاي ۱۰ يا ۱۲ روزه نيز نس��بت 
به قيمتهاي يک هفته اي ماه مبارک رمضان حدود 3۰ درصد 
افزايش دارد که اين موضوع نيز به خاطر افزايش تعداد روزها 

و خدمات است.

پيشخوان

گردشگری

البد اين بيت حافظ به گوشتان خورده است:
بيدلي در همه احوال خدا با او بود

او نمي ديدش و از دور خدايا مي کرد
اين بيت حکايت امروز اشتغال واقتصاد ايران است. 
در حالي که کش��ور با وس��عت بيش از يک ميليون 
و شش��صد هزار کيلومتر مربع سرش��ار از منابع و 
ثروت هاي خدادادي اس��ت و با يک برنامه ريزي 
اصول��ي وبنيادي��ن مي توان به بح��ران بيکاري و 
نابساماني اقتصادي براي هميشه پايان داد اما عدم 
استفاده درست از اين منابع باعث اتالف و هدررفت 
آن ها و تداوم نابس��اماني در حوزه کار و اش��تغال و 
اقتصاد شده است و به همين دليل وابستگي اقتصاد 
به خارج از مرزها کماکان ادامه دارد. از جمله اين 
حوزه ها و منابع که مي تواند در جهت رشد و توسعه 
اقتصادي کشور و بهبود معيشت مردم نقش و تاثير 
قطعي و حتمي داشته باشد حوزه گردشگري است. 
بي اغراق و به جرات مي توان گفت وجب به وجب 
خاک و س��رزمين ايران اس��تعداد و توانايي جذب 
گردش��گر در هم انواع طبيعت، معماري، درماني، 
کوي��ر، مذهبي، اقتص��ادي و ....را دارد و همچون 
بس��ياري ازکش��ورهاي همسايه - که از اين حيث 
به هيچ وجه در اندازه و قواره کش��ور ما نيس��تند – 
براي کش��ور ارزآوري و کسب درآمد داشته باشد. 
از جمل��ه بخش ه��اي درخور توجه که مي تواند به 
همين منظور مورد توجه باش��د بخش موزه و آثار 
تاريخي است. پنجشنبه گذشته روز جهاني موزه 
بود و به همين دليل درهاي موزه هاي کش��ور به 
روي مردم باز شده بود تا بتوانند به رايگان از موزه ها 
بازديد کنند. به همين مناسبت موزه کاخ گلستان 
در ته��ران ني��ز پذيراي مردم بود. همين مکان هم 
گذشته از ارزش تاريخي و وجهه معنوي و هويتي 
ک��ه دارد مي توان��د به نوبه خود درآمدزا و اش��تغال 
افرين باشد و به اقتصاد گردشگري کشور کمک 
کند، اما بنا به داليل پيش گفته موزه کاخ گلستان 
هم مثل بقيه آثار تاريخي از اين حيث حرفي براي 
گفتن نداش��ت. چرايي اي��ن موضوع را با تعدادي 
از افرادي که روز پنجش��نبه در موزه کاخ گلس��تان 
حضور داش��تند در ميان گذاشتيم. حسين ضيايي 

6۵ ساله که يک زماني کارمند همين کاخ گلستان 
بوده و بيس��ت و پنج س��ال پيش بازنشس��ت شده 
است مي گويد: خيلي اتفاقي و داخل مترو متوجه 
ش��دم که امروز روز جهاني موزه اس��ت و به همين 
دلي��ل آم��ده ام تا در اينجا که يک زماني محل کار 
من بوده اس��ت تجديد خاطره اي داش��ته باشم.او 
در باره روز جهاني موزه و بازديد مردم از موزه کاخ 
گلستان بيان مي کند: اساسا وضعيت موزه در ايران 
ب��ا آنچ��ه که در خارج وجود دارد فرق مي کند. وي 
ادامه مي دهد: من مانده ام که لبخند ژکوند موناليزا 
چه دارد که مردم در اروپا براي ديدن آن بليط تهيه 
مي کنن��د و در صف هاي��ي حتي هزار نفري صف 
مي کش��ند، اما در کش��ور ما مردم ميانه اي با موزه 
ندارند. ضيايي علت امر را در تيپ مردمشناس��ي 
و روحي��ت تاريخ��ي مردم ايران مي دادند و اضافه 

مي کند اساس��ا مردم ما به ش��عر و ادبيات گرايش 
دارند و با موزه و تئاتر و نقاشي بيگانه هستند و لذا 
براي تغيير ذائقه آن ها بايستي برنامه ريزي شايسته 

و اصولي صورت بگيرد.
س��يد مسعود هاشمي دانش��جوي عمران در مورد 
حض��ور قاب��ل توجه مردم در موزه کاخ گلس��تان 
مي گويد مردم بيشتر براي تفريح به اينجا آمده اند 
و هدف و برنامه مش��خصي براي بازديد از موزه 
ندارند، آن ها امده اند ساعتي را در اينجا خوش باشند 
و از طري��ق دوربين هاي موبايل هايش��ان عکس 
يادگاري بگيرند و بروند.خانم جواني به دفتر اداري 
موزه کاخ گلستان آمده است و مي گويد تحصيالت 
مرتبط با موزه و ميراث فرهنگي دارد. وي مي افزايد: 
کار ب��راي م��ا وجود ندارد و من آمده ام تا اگر قبول 
کنند به صورت افتخاري با اينجا همکاري کنم که 

هم دانسته هايم را در اختيار بازديدکنندگان بگذارم 
و هم از افسردگي ناشي از بيکاري و خانه نشيني 
خالصي پيدا کنم.اش��کان قاضي زاده مس��ئول 
فروش��گاه صنايع دس��تي که هشت ماه است اين 
مغازه را در محوطه کاخ گلس��تان برپا کرده اس��ت 
مي گوي��د مردم فقط مي آيند قيمت مي پرس��ند و 
مي رون��د و از ف��روش چندان خبري نيس��ت. او در 
پاسخ به اينکه براي معرفي کاخ و کسب درآمد از 
طريق فروش مجسمه افراد و ماکت کاخ گلستان 
چه اقدامي صورت گرفته اس��ت پاسخ مي دهد: ما 
در اينجا تنها کارت پس��تال و مگنت داريم که به 
مش��تري هايمان بدهيم و درب��اره ماکت و نمونه 
کاردستي کاخ اقدامي صورت نگرفته است و کسي 
هم از اين نوع صنايع دس��تي و س��وغاتي سراغي 
نمي گيرد.بانوي ميانسالي که به همراه همسرش 

روي يکي از نيمکت هاي محوطه کاخ گلس��تان 
نشسته است در پاسخ به خبرنگار روزنامه تجارت 
مبني بر اينکه ديدار رايگان مردم از کاخ را چگونه 
ارزيابي مي کند مي گويد: من از چهل س��ال پيش 
ب��ه هم��راه پدرم به همي��ن محل مي آمدم و بازي 
مي کردم و االن هم به همان منظور و براي پياده 
روي و هواخوري آمده ام.يک نفر از راهنمايان کاخ 
در حالي که مشغول تناول ميوه است در پاسخ به 
خبرنگار روزنامه که از مشخصات يکي از تابلوهاي 
آويخته بر ديوار کاخ مي پرسد مي گويد: ما که نبايد 
همه چيز را براي ش��ما توضيح بدهيم، ش��ما بايد 
نوش��ته روي تابلوي کنار در ورودي را بخوانيد و 
طبق آن گوشي تلفنتان را روشن کنيد و بعد از نصب 
نرم افزار کاخ، بارکدهاي کنار تابلوها را اسکن کنيد 
تا تمام اطالعات مربوط به تابلو را در اختيار ش��ما 
بگذارد. پاس��خ اين مامور خدوم موزه چنان اس��ت 
که خبرنگار ما ديگر رغبت نمي کند از او بپرسد اگر 
کسي گوشي تلفن همراه نداشت و يا امکان طي 
اين فرايند نفس گير برايش وجود نداشت چکاربايد 
کند.يک فعال موزه در پاسخ به اينکه رايگان بودن 
ديدار از موزه چه بازخورد و تاثيري خواهد داشت 
پاسخ متفاوتي مي دهد و مي گويد اين اقدام تاثير 
خاصي ندارد چون مفت اس��ت و مردم قدر چيزي 
که مفت اس��ت را نمي دانندو براي اينکه قدر يک 
چيزي را بدانند بايد پول بدهند. مي خواهيم آنچه را 
که ديده ايم با يکي ازمسئوالن وقت موزه در ميان 
بگذاريم اما او با تواضع مي گويداين امکان برايش 
وجود ندارد چون باستي قبال با روابط عمومي و مدير 
مجموعه هماهنگي الزم به عمل آورده شده باشد.

با خودمان فکر مي کنيم ملک وسيعي در يکي از 
مرکزي ترين نقاط تهران به نام کاخ گلستان وجو 
دراد که نه تنها پيچ صرفه اقتصادي و درآمدزايي 
براي کشور ندارد بلکه کلي هزينه هم براي مرمت 
و نگهداري و حقوق پرسنل و آب و برق و ساير امور 
آن بايد صرف شود، پس به پاسخ همان مصاحبه 
شونده نخست يعني آقاي ضيايي رجوع مي کنيم 
که گفته بود:» موزه در ايران با آنچه که در خارج 

از کشور وجود دارد متفاوت است«.

در ايران چيزي به نام اقتصاد موزه نداريم

گردشگري محور فعاليت هاي مناطق آزاد استقبال از برنامه  هاي روز جهاني موزهتوسعه گردشگري، دستاورد بزرگ برجام 
معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري گفت: »با شروع 
دولت تدبير و اميد در زمينه گردشگري با 
کوه بزرگي از معضالت و فهرست بلندي 
از مش��کالت روب��ه رو بودي��م ک��ه تقريبًا 

اکثر اين موانع با حصول برجام رنگ باختند و گردش��گري به مرور 
رونق گرفت.« مرتضي رحماني موحد معاون گردشگري کشور، در 
گردهمايي مديران و فعاالن گردشگري استان قم، با اشاره به عملکرد 
دولت تدبير و اميد در زمينه گردشگري، گفت: »پايه اصلي توسعه 
گردشگري روابط بين الملل است. صحنه تحريم، قطع رابطه با دنيا 
و همس��ايگان و ايران هراس��ي با روح گردش��گري منافات دارد.«او 
افزود: »با توافق برجام، ايران به عنوان مرجع گردشگري و نقطه اي 
ديدني و امن در جهان شناخته شد.« رحماني موحد گفت: »حلقه اول 

گردشگري در ايران کشورهاي مسلمان همسايه هستند.

برگ��زاري برنامه هاي متنوع فرهنگي 
در مجموع��ه فرهنگي تاريخي نياوران 
به مناسبت روز جهاني موزه با استقبال 
بازديدکنندگان روبه رو شد. به گزارش 
ميراث آريا همزمان با روز جهاني موزه 

در تاريخ ۲8 ارديبهش��ت ، اين مجموعه با تدارک برنامه هاي 
مختلف به استقبال بازديد کنندگان رفت که بسيار مورد توجه 
مخاطبان قرار گرفت.اجراي موس��يقي و رقص محلي توس��ط 
گروه »جايالن« از خراسان شمالي، اجراي ورزش زورخانه اي 
توس��ط گروه مرش��د تهراني، اکران فيلم »خس��ته نباش��يد« و 
برگزاري نمايشگاه هاي رنگ وبوم از آثار مخزن موزه کتابخانه 
سلطنتي با محتواي هنر هنرمندان زن معاصر در موزه جهان نما 
و زيورآالت نفيس ترکمن در کاخ اختصاصي نياوران از جمله 

اين برنامه ها است.

س��ومين جلس��ه س��تاد فرمانده��ي 
اقتص��اد مقاومت��ي با حض��ور معاون 
رئيس جمه��وري و جانش��ين فرمانده 
س��تاد اقتصاد مقاومتي در منطقه آزاد 
ماکو برگزار شد. جمشيد انصاري در اين 

جلسه با اشاره به حوزه گردشگري که يکي از محورهاي فعاليت 
سازمان منطقه آزاد است تصريح کرد: »براي رشد بيشتر در اين 
حوزه ضمن اينکه بايد با ارائه تسهيالت، سرمايه گذاران بخش 
خصوصي را براي ايجاد و توس��عه زيرس��اخت هاي گردشگري 
و مراکز اقامتي تش��ويق کرد، الزم اس��ت برنامه ريزي جامع و 
دقيقي هم براي ترقي هر چه بيش��تر صنعت گردش��گري اين 
منطقه تدوين ش��ود.«در پايان اين جلس��ه، مصوباتي در زمينه 
توس��عه صادرات منطقه و همچنين زيرس��اخت هاي مربوط به 

توسعه گردشگري به تصويب اعضا رسيد.

شرح  به     456 شناسنامه  شماره  به  ميريان   مال  مهدى  محمد  آقاى  واثت   حصر   
وراثت   اين  شعبه درخواست گواهى حصر  از  به كالسه  406/501/96  دادخواست 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  مرحوم فاطمه گودرزيان  به شماره شناسنامه 
6  در تاريخ   95/12/6   اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:  محمد مهدى مال ميريان ش ش 456 ت ت 1347 صادره از 
تهران پسر متوفى مجيد مال ميريان ش ش 1857 ت ت 1340 صادره ا ز تهران پسر 
متوفى حميد مال ميريان ش ش 2013 ت ت 1335 صادره از تهران پسر متوفى سعيد 
مال ميريان ش  ش1367 ت ت 1343 صادرهاز تهران پسر متوفى نجمه مال ميريان 
ش ش 419 ت ت 1349 صادره از تهران دختر متوفى  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد  
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور 
حسبى را  در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تهران تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد. 
  110/19210         دبير  شعبه  501 شوراى حل اختالف مجتمع شماره11   تهران

حصر واثت  كوكب نانكلى  به شماره شناسنامه  69627  به شرح دادخواست به كالسه  
58/501/96     از اين  شعبه درخواست گواهى حصر وراثت  نموده و چنين توضيح 
تاريخ    در    12 شناسنامه  شماره  به  زاده   ملك  اندام  گل  مرحومه  شادروان  كه  داده 
94/11/6  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:  كوكب نانكلى ش  ش69627 ت ت 1348 صادره ا ز تهران دختر متوفى رجب 
نانكلى ش  ش13147 ت ت 1351 صادره از تهران پسر متوفى  و مرحوم ورثه ديگرى 
ندارد  اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون 
امور حسبى را  در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تهران تقديم دارد 

واال گواهى صادر خواهد شد. 
  110/19209         دبير  شعبه    501 شوراى حل اختالف مجتمع شماره   11تهران

 حصر واثت  آقاى  حميدرضا بيابانى به شماره شناسنامه 4655   به شرح دادخواست 
به كالسه پرونده 51/501/96 از اين  شعبه درخواست گواهى حصر وراثت  نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان  محمد حسن بيابانى به شماره شناسنامه 24  در تاريخ  
95/11/5    اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:  حميدرضا بيابانى ش ش 4655 ت ت 1350 صادره از تهران پسر متوفى 
اكرم بيابانى ش  ش16010 ت ت 1355 صادره از تهران دختر متوفى فاطمه بيابانى  
ش ش 476 ت ت 1345 صادره از تهران دختر متوفى اعظم بيابانى ش ش 31479 ت 
ت 1357 صادره از تهران دخترمتوفى سميرا بيابانى ش ش 2403 ت ت 1364 صادره 
از تهران دختر متوفى منصوره بيابانى ش ش 1961 ت ت 1348 صادره از تهران دختر 
متوفى رحيمه شيرى  ش ش661 ت ت 1327 صادره از ساوه همسر متوفى  و مرحوم 
ورثه ديگرى ندارد  اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 
361 قانون امور حسبى را  در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تهران 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
  110/19208         دبير  شعبه  501 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 11  تهران

اجرائيه  محكوم له –طيبه خلقى  محكوم عليه –حميدرضا بازافكن  محكوم به –به موجب 
درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 9510090932000521 و شماره دادنامه 
محكوم  عليه  محكوم  به  است  محكوم  عليه  محكوم  مربوطه 9509970932000857 
است به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون و هفتصد و پنجاه هزار ريال بعنوان اصل خواسته 
و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چك 95/3/26 تا زمان اجراى حكم 
هزينه  بابت  ريال  مبلغ 1514380  پرداخت  و  مركزى  بانك  اعالمى  اساس شاخص  بر 

دادرسى در حق محكوم له و نيم عشر دولتى در حق دولت. 
ن تهرا  اختالف  حل  شوراى   5 شماره  مجتمع   201 شعبه  دبير     110/19207  

 اجرائيه  محكوم له –حسين شيخ موقر  محكوم عليه –حميد بازافكن   محكوم به –به 
شماره  و   9510090932000522 شماره  به  مربوطه  حكم  اجراى  درخواست  موجب 
دادنامه مربوطه 9509970932000858 محكوم عليه محكوم است به محكوم عليه 
پرداخت  و  خواسته  اصل  بعنوان  ريال  ميليون   پنجاه  مبلغ  پرداخت  به  است  محكوم 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چك 95/2/15 تا زمان اجراى حكم بر اساس 
شاخص اعالمى بانك مركزى و پرداخت مبلغ 1505000 ريال بابت هزينه دادرسى در 

حق محكوم له و نيم عشر دولتى در حق دولت. 
ن تهرا  اختالف  حل  شوراى   5 شماره  مجتمع   201 شعبه  دبير     110/19206  

اجرائيه  محكوم له –عليرضا پور طهماسب   محكوم عليه –حميدرضا بازافكن   محكوم 
و  به شماره 9510090932000520  مربوطه  حكم  اجراى  درخواست  موجب  –به  به 
شماره دادنامه مربوطه 9509970932000856 محكوم عليه محكوم است به محكوم 
عليه محكوم است به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال بعنوان اصل خواسته و پرداخت 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چك95/3/24 تا زمان اجراى حكم بر اساس 
شاخص اعالمى بانك مركزى و پرداخت مبلغ 1505000 ريال بابت هزينه دادرسى در 

حق محكوم له و نيم عشر دولتى در حق دولت. 
ن تهرا  اختالف  حل  شوراى   5 شماره  مجتمع   201 شعبه  دبير     110/19205  

 فاطمه لك  تاريخ رسيدگى 96/3/31 ساعت 9:30 علت حضور-در خصوص دعوى امير 
حسين شاه على رامشه با وكالت نوشين باقرى به طرفيت شما مقتضى است در وقت 

مقرر در شعبه حضور يابد. 
تهران  اختالف  حل  شوراى   5 شماره  مجتمع   215 شعبه  دبير     110/19204  

 ابالغيه  مشخصات ابالغ شونده حقيقى-مرضيه فالحى  تاريخ حضور-96/3/31 ساعت 
9:30 علت حضور-در خصوص دعوى خديجه اميرى به طرفيت شما د ر وقت مقرر فوق 
ثانى دادخواست و  اين دادگاه حاضر شويد.   ضمنا پيوست نسخه  جهت رسيدگى در 

ضمايم ارسال مى گردد . 
تهران  اختالف  حل  شوراى   5 شماره  مجتمع   206 شعبه     110/19203  

 ابالغيه  مشخصات ابالغ شونده حقيقى-عرفان قوزلو  تاريخ حضور-96/3/31 ساعت 
9:30ع علت حضور- در خصوص دعوى خديجه اميرى به طرفيت شما د ر وقت مقرر 
فوق جهت رسيدگى در اين دادگاه حاضر شويد.  ضمنا پيوست نسخه ثانى دادخواست 

و ضمايم ارسال مى گردد . 
تهران  اختالف  حل  شوراى   5 شماره  مجتمع   206 شعبه     110/19202  

دادنامه     شماره   883/207/95 پرونده     شماره    96/1/30  – رسيدگى  تاريخ   
5 شوراى  مجتمع شماره   207 شعبه  رسيدگى  مرجع   96/2/9 مورخ   932600071
خواسته  امينى   مجيد    – خوانده  داران   طايفه  داود   – خواهان  تهران   اختالف  حل 
ارزش  به  به شماره 09126213293  تلفن  خط  يك  تنظيم سند رسمى  به  الزام    –
شش ميليونو هشتصد هزار ريال  گردشكار –خواهان دادخواستى به خواسته فوق به 
طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شوراو ثبت به كالسه فوق 
و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده دادگاه به تصدى امضا كننده زير تشكيل 
است و با توجه به  محتويات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسيدگى را اعالم 
و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد  راى شورا –در خصوص دعوى خواهان 
سند  تنظيم  به  الزام  خواسته  به  امينى  مجيد  خوانده  طرفيت  به  داران  طايفه  داود 
رسمى يك خط تلفن به شماره 09126213293 به ارزش شش ميليون و هشتصد 
ارتباطات سيار  با توجه به جامع اوراق پرونده و پاسخ استعالم از شركت  هزار ريال 
همراه اول كه مالك خط فوق را خوانده مجيد امينى اعالم نموده و با عنايت به رسيد 
ادعاى  صحت  بيانگر  همه  خواهان  به  خوانده  سوى  از  كارت  سيم  واگذارى  دستى 
به شرح مندرج در صورتجلسه مورخ 96/1/26 و عدم  با توجه  و  باشد  خواهان مى 
حضور خوانده در جلسه رسيدگى و يك دور نشر آگهى وفق ماده 73 لذا شعبه دعوى 
مطروحه را ثابت تشخيص و مستندا به مواد 220 قانون مدنى و مواد 198 قانون آئين 
دادرسى مدنى حكم به محكوميت خوانده به الزام تنظيم سند رسمى يك خط تلفن به 
شماره 09126213293 به ارزش شش ميليون و هشتصد هزار ريال در حق خواهان 
صادر و اعالم مى شود راى صادره غيابى و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى 
در همين شعبه مى باشد و ظرف مدت بيست روز پس از آن قابل تجديدنظر در محاكم 

عمومى تهران مى باشد. 
تهران  اختالف  حل  شوراى   5 شماره  مجتمع  قاضى      110/19201  

دادنامه     شماره   1130/212/95 پرونده     شماره   96/2/11   - رسيدگى  تاريخ   
123-96/2/12 مرجع  رسيدگى 212 مجتمع شماره 5 شوراى حل اختالف  خواهان 
الزام به تنظيم    – حميدرضا محمدى خواسته    – فرزاد فشاركى اصفهانى  خوانده   –
سند رسمى و انتقال يك خط تلفن همراه با شماره 09123835598 و كليه هزينه 
هاى دادرسى  گردشكار –خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال 
تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شوراو ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات 
قانونى در وقت فوق العاده دادگاه به تصدى امضا كننده زير تشكيل است و با توجه 
به  محتويات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير 
مبادرت به صدور راى مى نمايد  راى شورا –در خصوص دادخواست خواهان فرزاد 
تنظيم  به  الزام  خواسته  به  محمدى  حميدرضا  خوانده  طرفيت  به  اصفهانى  فشاركى 
مجموع  به  توجه  با   09123835598 شماره  به  موبايل  خط  رشته  يك  رسمى  سند 
 87/7/10 مورخه  فوق  خط  انتقاالت  و  نقل  رسيد  مصدق  كپى  و  پرونده  محتويات 
شورا  اعضاى  مشورتى  نظريه  به  عنايت  با  و  خوانده  به  دادرسى  وقت  ابالغ  آگهى  و 
قانونى  ابالغ  اين كه خوانده عليرغم  به  نظر  و  به شرح صورتجلسه مورخه 96/2/3 
انتظار كافى در جلسات رسيدگى حاضر نشده و در مقابل دعوى خواهان و  و رعايت 
دفاعى به عمل نياورده لذا دعوى خواهان وارد تشخيص و مستندا به ماده 11 قانون 
شوراى حل اختالف و ماده 198 قانون آئين دادرسى مدنى و ماده 220 قانون مدنى 
به  موبايل  خط  رشته  يك  رسمى  سند  انتقال  و  الزام  به  خوانده  محكوميت  به  حكم 
غيابى و ظرف  اعالم مى شود راى صادره  و  الذكر در حق خواهان صادر  شماره فوق 
بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه  و ظرف مدت بيست روز پس 

از آن قابل تجديدنظر خواهى در  دادگاه عمومى محل مى باشد. 
تهران   5 شماره  مجتمع   212 شعبه     110/19200  

آگهي فقدان سند مالکيت
آقاي/خانم طلعت داروئي و نصراله کالنتر داروئي با ارائه دو برگ ش��هادت ش��هود 
تصديق ش��ده مدعي اس��ت که اسناد مالکيت چاپي شماره هاي ۰۴۲۲۵۱و۰۴۲۲۵۲ 
مربوط به ششدانگ )سهم هر کدام سه دانگ مشاع از ششدانگ( پالک ۴۵۴۲ فرعي 
تفکيک ش��ده از ۱7۵۱ فرعي از ۱اصلي واقع در بخش يک به مس��احت ۵۹/۲۰متر 
مربع ذيل ثبتهاي 886۹ و 8868 دفاتر ۴۹ و ۵۰ و صفحات ۴۰۴ و ۱ س��ابقه ثبت 
داش��ته و در اثر جابجايي غيرقابل اس��تفاده گرديده اس��ت.لذا با استناد اصالح تبصره 
يک اصالحي ذيل ماده ۱۲۰آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت به تاريخ ذيل آگهي 
ميشود تا چنانچه هر کسي مدعي انجام معامله يا وجود سند مالکيت مذکور نزد خود 
باشد از تاريخ انتشار آگهي ظرف ده روز با ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به 
اين اداره مراجعه تا اقدامات الزم به عمل آيد. در غير اينصورت پس از انقضاي فرجه 

قانوني مقرر برابر مقررات نسبت به صدور سند مالکيت المثني اقدام خواهد شد. 
م الف ۹7۰۲۰/۹6

الياس صهبا- معاون مديرکل و سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

مفقودي 
کارت دانشجويي اينجانب محسن غالميان فرزند صفرعلي به شماره دانشجويي 
۸۸۱۷۸۳۳ رش�ته مهندس�ي برق _ مخابرات دانش�گاه صنعتي شاهرود مفقود 

گرديده واز درجه اعتبار ساقط مي باشد. شاهرود

تجليل از فعاالن موزه داري همزمان با روز جهاني موزه ها 
همزمان با روز جهاني موزه ها جمعي از مديران، موزه داران، 
راهنماه��ا، مرمتگران و مجموع��ه داران خصوصي تقدير 
شدند و همچنين مرکز پيشرفته مستندنگاري تاريخي نيز 
افتتاح ش��د. به گزارش هنرآنالين، محمد بهش��تي، رئيس 
پژوهشگاه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نيز 
در س��خناني هفت��ه ميراث فرهنگ��ي و روز جهاني موزه را 
"نوروِز ميراث فرهنگي و آغاز ساِل آن" دانست و بيان کرد: 
اين روز و اين هفته، فرصت شايس��ته اي اس��ت تا به پشت 
سر و پيش رو نگاه بيندازيم که چه کرده ايم و به کجا قصد 
رفتن داريم.او همچنين راه اندازي موزه هاي خصوصي را 
در ايران اقدامي بديع دانست و افزود: خوشبختانه با همت 
فرهيختگاني که مس��ئوليت ملي س��نگيني را بدون اجر به 
دوش گرفته ان��د، راه ان��دازي موزه هاي خصوصي ش��دت 
گرفته اس��ت.رئيس پژوهش��گاه ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري در ادامه با اشاره به شعار امسال ايکوم 
براي روز جهاني موزه ها گفت: اين شعار همانند آن است 
که از ش��خصي پرس��يده شود دودوتا چند تا مي شود؟ و آن 
وقت اين پاس��خ را دريافت کنيم که مي خواهيد بخريد يا 
بفروشيد. اين وضع در زندگي روزمره ما جاري است. نوعي 
سوداگري بر جريان آن حاکم شده است. مشابه اين اتفاق 
درباره مباحث تاريخي نيز صادق است.وي اضافه کرد: هنوز 
در کشور ما بر سر اينکه کوروش واقعيت دارد و يا ما اصال 
نسبتي با آن داريم دعوا است. هنوز بر سر اينکه ايراني ها 
از صدر اسالم به قبل در توحش بودند و بعد از اسالم بويي 
از تمدن استشمام کردند و يا اينکه پيش از اسالم فرهنگ 
غني داشتند و به واسطه برخورد با آن متفاوت از دنيا شده اند 
دعوا اس��ت. هنوز نمي دانيم صفويه خوب بوده يا بد بوده، 
از حاکميت آن خوشحال شويم يا اوقات تلخ، قاجار را يک 
سلس��له بي عرض��ه زن باره ماي��ه ننگ بدانيم يا تمدني که 
قله هايي را فتح کرده، مي بينيد که ماجراي دودوتا چند تا 
است با مصلحت انديشي برخي در تاريخ نيز صادق است.

بهشتي ادامه داد: نتيجه دودوتا همه چيز مي تواند باشد اال 
چهار تا. با اين جواب يعني هيچ چيز در سر جاي خود قرار 
ندارد و اين به معناي نداشتن عدل و پديد آمدن ظلم و ضرر 
است. اما چه چيزي مي تواند اين شرايط را تغيير دهد؟ شايد 
تنها اراده پاسخ آن باشد. اراده باعث مي شود هر چيزي در 
سر جاي خود قرار گيرد و انسان تنها موجود اين عالم است 

که به واسطه داشتن اراده، ظالم است.

وي همچنين اظهار کرد: يکي از مأموريت هاي موزه ها 
برقراري عدل اس��ت. موزه تنها مکاني اس��ت که پاسخ 
دودوتا را چهارتا جواب مي دهد و تنها مکاني اس��ت که 
مناقشات در آن متوقف مي شود. موزه مظهر بي ارادگي 
و آيينگي اس��ت. آيينه با وجود ش��فافيت س��مبل خوبي 
براي بي ارادگي اس��ت.اين کارش��ناس و محقق ميراث 
فرهنگي س��پس بيان کرد: ش��عاري که ايکوم انتخاب 
کرده به نقش��ي در موزه ها توجه نش��ان داده که ماهوي 
و ذاتي است. ان شاءاهلل ما هم موفق شويم موزه ها را از 

اين حيث بهره برداري کنيم.
افتتاح مرکز مستندنگاري تاريخي ���

در ادامه مراس��م روز جهاني موزه ها، مرکز مس��تندنگاري 
پيش��رفته نيز افتتاح ش��د.» بابک داورپناه«، نماينده مرکز 
مستندنگاري پيش از افتتاح اين مرکز در توضيحاتي شيوه 
و فرايند کار اين مرکز و نمونه هاي انجام ش��ده در جهان 
و ايران را تش��ريح کرد و افزود: در حال حاضر ۱۰ درصد 
از دارايي هاي موزه لوور به نمايش گذاش��ته ش��ده و موزه 
بريتانيا نيز دو درصد از اموالش را نمايش داده است. در واقع 
بس��ياري از داش��ته ها و گنجينه ها بنا به داليلي قابل ديدن 
نيستند، اما وجود چنين تکنولوژي هايي مي تواند براي به 

نمايش گذاشتن آن ها کمک باشد.
نمايش سايه ها با نواي چنگ ارجان ���

در اي��ن مراس��م ک��ه ب��ا حضور جمع��ي از م��وزه داران، 
مجموع��ه داران خصوص��ي و راهنمايان موزه همراه بود 
نماي��ش »س��ايه هاي قصه گو« ب��ا بهره گيري از نقوش 
سفالينه هاي تاريخ ايران اجرا شد. نمايش »سايه« يکي 
از قديمي ترين شيوه هاي نمايشي در تمدن تاريخي است 
که رو به فراموشي رفته است. اين نمايش را رابعه زند با تک 
نوازي ساز باستاني چنگ ارجان همراهي کرد. اين چنگ 

نمونه بازس��ازي ش��ده تصاوير حک شده بر سفالينه هاي 
ايران باستان است.

برترين هاي موزه ها ���
همزمان با روز جهاني موزه ها نيز در حضور معاون ميراث 
فرهنگي، رئيس پژوهشگاه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري، مديرکل موزه ها و مدير موزه ملي در غياب زهرا 
احمدي پور رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردش��گري درحالي که قرار بود اين مراس��م را همراهي 
کن��د از مديران موزه، راهنمايان، امين اموال، مرمت گران، 
مجموعه داران خصوصي، يگان حفاظت و بازنشس��تگان 

سال ۹۵ در حوزه موزه ها با اهداي لوح تقدير شد.
فهرست بخشي از برترين هاي روز جهاني موزه

مديران موزه: ���
فيروزه س��پيدنامه )موزه ايران باس��تان(، پريس��ا صبوري 

)مردم شناسي گرمسار(، گيسو فکور )پوشاک سعدآباد(
مسئوالن موزه هاي استان ها:

سارا متين )تهران(. فرزانه ولي پور )آذربايجان غربي(. قاسم 
طالب زاده ثاني )خراسان شمالي(

موزه دار: ���
رقيه خليل زاده )نقاش��ي پش��ت شيش��ه( صديقه شعباني 

)رشت(، مهناز اسدي )نياوران(
راهنماي موزه: ���

نغمه حس��ين قزويني )موزه ملي ايران(، خليل حق شناس 
)باف��ت تاريخي گرگان(، رحمت اله همتي )اس��تاد نادري 

خراسان رضوي(
امين اموال: ���

ش��کوفه ابوالفتح زاده )آذربايجان شرقي(، معصومه نعمتي 
ورديني )سعدآباد(، سيما عابد کهنمويي )موزه ملي ايران(

مرمتگران برتر: ���
راضيه طاهري )سمنان(، بابک حجتي )بخش خصوصي(، 

گروه سعدآباد )فاطمه حسيني(
موزه داران خصوصي: ���

محمد رهگشاي، تاريخ رهگشاي بادرود اصفهان. مهدي 
جعفرنژاد، علوم تاريخ طبيعي خراسان رضوي. سيدحسين 

موسوي يکتا، تمبر البرز
مجموعه داران خصوصي: ���

محم��د کاظميني )يزد(، قنب��ر اکبري )آذربايجان غربي(، 
حسين ساجدي )آذربايجان شرقي(

سامانه هاي جامع آژانس ها ومسافري قطار
براي تسهيل خريد بليت رونمايي شد

قائم مقام مديرعامل شرکت راه آهن جمهوري 
اسالمي ايران از رونمايي سامانه جامع آژانس ها 
و س��امانه جامع مس��افري براي تس��هيل خريد 
بليط قطارهاي مسافري و گردشگري به آدرس 
www.pcs.rai.ir خب��ر داد .به گزارش ايرنا، » 
احمد خدايي « در پنجمين نمايشگاه بين المللي 

حمل ونقل ريلي افزود: در دنيا گردش��گري با قطار به مدت يک يا ۲ هفته با اس��تقبال 
خوبي مواجه ش��ده و اخيرا راه آهن ايران نيز اقدام به راه اندازي قطارهاي گردش��گري 
کرده است.وي افزود: نوروز امسال قطار گردشگري در استان خوزستان راه اندازي شد 
که با استقبال گردشگران همراه بود و دومين قطار گردشگري بين تهران تا سواد کوه 
راه اندازي ش��ده و آخر هفته اين قطار از تهران به س��واد کوه س��ير مي کند تا گردش��گران 
زيبايي ه��اي اي��ن منطق��ه را از داخل قطار ببينند.خدايي افزود: از اين قطارها معموال به 
عنوان هتل هاي متحرک اس��تقبال خوبي مي ش��ود و به همين منظور راه آهن درصدد 
راه اندازي و توس��عه قطارهاي گردش��گري در ايران اس��ت.به گفته وي، راه اندازي اين 
سامانه ها در دولت الکترونيک خدمات حمل و نقل ريلي را براي مسافران و گردشگران 
تسهيل مي کند و مسافران از آخرين وضعيت کيفي قطارها با استفاده از اين سامانه ها 

مطلع مي شوند.


