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گروه گردشــگری- قائم مقام 
وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی در نامه ای مراتب ثبت 
ملــی ۱۲ میراث فرهنگی ناملموس 
و یک میراث در خطر را به اســتاندار 

مازندران ابالغ کرد.
علی دارابی در نامه ای به  به سید 
محمود حســینی پور نوری استاندار 
مازندران نوشــت: در اجــرای مواد 
۱۱ و ۱۲  از قانــون الحاق جمهوری 
اسالمی ایران به کنوانسیون حراست 
از میراث فرهنگی ناملموس مصوب 
ســال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسالمی 
و مــواد ۲ و ۳ آئین نامه اجرایی قانون 

مذکــور مصوب ۱۳۸۷ هیئت محترم 
وزیران و همچنین آیین نامه مشارکت 
میراث فرهنگــی  از  پاســداری  در 
ناملموس شــهرها و روستا مصوب 
۱۴۰۰ هیئــت محترم وزیران، مراتب 
ثبت عناصر به شرح زیر، در فهرست 
ملــی میراث فرهنگی ناملموس ایران 
اعالم می شــود. هرگونــه اقدام که 
موجب حراســت و پاســداری این 

میراث شود، مورد تأکید است.
در بخش فهرست معرف

۱. بازی محلی دارکلی )چوکلی( 
/ الک دولک/ چلک مسه/ جلیک ماره/ 
چی چیلیک/ هلک ملک/ چاچولک، 
قوله زنــه و کیلینک آغــاج )ارجاع 
به شــماره ثبت هــای ۲۳۳۲.۱۹۷۷، 
۱۸۸۷.۲۳۵۲( )منطقه ای به پیشــنهاد 
خوزستان( به شماره ۲۵۷۳ در تاریخ 

۲۴/۱۱/۴۰۰
۲. مهارت تهیــه پالپتی نون به 
شماره ۲۵۷۴ در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۰

۳. مهارت پخت غذای الکسو به 

شماره ۲۵۷۵ در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۰
۴. مقام کتولی شــرق مازندران 
)ارجاع به شــماره ثبــت ۲۴۲۸( به 
شماره ۲۵۷۶ در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۰

۵. مقام حقانی )موســیقی شرق 
مازندران( به شــماره ۲۵۷۷ در تاریخ 

۲۵/۱۱/۱۴۰۰
۶. گویــش اوملکی به شــماره 

۲۵۷۸ در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۰
۷. مهارت تهیه نان ســنتی کانی، 
کالنــی بــه شــماره ۲۵۷۹ در تاریخ 

۲۵/۱۱/۱۴۰۰
فــرش  بافــت  مهــارت   .۸
کالردشت به شماره ۲۵۸۰ در تاریخ 

۲۵/۱۱/۱۴۰۰
حلیــم  پخــت  مهــارت   .۹
اوخارش به شــماره ۲۵۸۱ در تاریخ 

۲۵/۱۱/۱۴۰۰
۱۰. مهارت پخت شیرینی سنتی 
خمیر طال )مواجینگ( به شماره ۲۵۸۲ 

در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۰
۱۱. مهارت پخت خمیر آش به 

شماره ۲۵۸۳ در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۰
۱۲. برف اندیل )برفندیل(، برف 
چــال، پرژیــن ورو )ورف(، ورف 
چال، دانش و فنون سنتی بهره برداری 
از منابــع آب )منطقه ای به پیشــنهاد 
خراســان شمالی( به شماره ۲۵۹۷ در 

تاریخ ۲/۱۱/۱۴۰۰
در بخش فهرســت در خطر و 

نیازمند پاسداری فوری
۱. چلنگری، آهنگری به شــیوه 
ســنتی )ارجاع به شــماره ثبت های 
 ،۱۶۴۴.۱۷۴۲  ،۱۰۳۹.۱۵۰۳
۱۸۹۰.۱۹۷۳، ۸۹ »در خطــر«( بــه 

شماره ۱۳۴ در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۰

گروه گردشــگری- در تیرماه 
۱۴۰۱ مدیــرکل امور بیمه شــدگان 
ســازمان تامیــن اجتماعــی از قطع 
بیمه راهنمایان گردشــگری و فعاالن 

صنایع دستی خبر داد. 
مشــکل اصلی ابهــام در محل 
هزینه کرد بودجۀ در نظر گرفته شــده 
برای بیمه این قشر بود. به گفته مهدی 
شــکوری، برای ســال ۱۴۰۱ حدود 
۴۱۵۰ نفر مشــمول بیمــه بودند که 
برای استمرار بیمه آن ها به رقمی بالغ 
بر ۴۴ میلیارد تومان اعتبار نیاز اســت. 
مدیرکل امور بیمه شــدگان ســازمان 
تامیــن اجتماعی همچنیــن از بدهی 
دولــت برای پرداخت ۲۰ درصد حق 
کارفرمــا تا پایان ســال ۱۴۰۰ به مبلغ 
بیش از ۶۰۰۰ میلیارد تومان خبر داده 
و گفتــه بود که طبــق قانون، از جمله 
ماده ۷۱ قانون احکام دائمی توســعه، 
اگر قرار باشــد ســرویس و خدماتی 
به بیمه شــدگان ارائه شــود که دولت 
بخشی از سهم حق بیمه را  تقبل کرده 
باشــد، باید حتما بودجــه الزم برای 
آن در قوانین بودجه ســنواتی درنظر 
گرفته شــود. بر این اساس تا بار مالی 
تامین نشــود اجرا برای صندوق های 

بازنشستگی، ممنوع است. 
بنا بــر توضیحات مدیرکل امور 
بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی، 
در حال حاضر محل ردیف و مصرف 
بودجه این بیمــه، مورد بحث و ابهام 
اســت که قرار بود در سازمان برنامه و 
بودجه، تعیین تکلیف شــود. عالوه بر 
ایــن، تعیین آزمون وســع که یکی از 
شــروط بیمه راهنمایان گردشگری و 
همچنین فعاالن صنایع دســتی تعیین 
شــده، محــل اعتــراض راهنمایان 

گردشگری قرار گرفته است. 
از همین رو، اســماعیل براتـ  
معــاون نظــارت و ارزیابی خدمات 
گردشــگریـ  در این بــاره با ایســنا 
گفت وگو کرد و گفت: خوشــبختانه 

پیگیری هــای خوبی از ســوی وزیر 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی صورت گرفته و جای نگرانی 
نیســت. وزارت گردشگری حمایت 
از همــه اقشــار و فعــاالن صنعت 
گردشــگری را وظیفه خود می داند و 
به وعده های خود پایبند است. تعداد 
راهنمایان گردشگری در حال حاضر 
نزدیک به ۱۴هزار نفر در سطح کشور 
بوده که بر اساس شاخص های احصاء 
شده از سوی وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی، در حدود 
دو هــزار نفر از آن ها شــدیداً نیازمند 
بهره منــدی مزایا و مشــوق حمایتی 
بیمــه از طرف دولت هســتند که این 
موضــوع در قانون بودجه به تصویب 
مجلس شورای اسالمی رسیده است؛ 
لذا وزارت گردشــگری با بررسی و 
دریافت نظرات تشــکل راهنمایان، 
نسبت به احصاء و ابالغ شاخص های 
اختصاصــی اقدام کرد و فهرســت 
راهنمایان واجد شــرایط را به سازمان 

تأمین اجتماعی ارسال کرد.
معاون نظارت و ارزیابی خدمات 
گردشگری با اشــاره به پیگیری های 
انجام گرفتــه از ســوی وزارتخانه، 
گفت: موضوع بیمه راهنمایان همواره 
با مســائل و فراز و نشیب های فراوان 
رو به رو بوده اســت؛ از بررسی های 
حقوقــی، فرآینــد تصویب مجلس 
شورای اســالمی در قانون بودجه تا 
مشخص شــدن درصد سهم دولت، 
دریافت استفساریه و نظریه مشورتی، 
تخصیص اعتبــار و واریزی وجوه به 
حســاب ســازمان تأمین اجتماعی، 
مشــکالت ناشــی از برداشت های 
مختلف از محل و ردیف بودجه های 
واریزی و... همه و همه موجب شــد 
که وزارت گردشــگری به طور مکرر 
موضــوع را از طریق ســازمان برنامه 
ســازمان  کار،  وزارت  بودجــه،  و 
هدفمندی یارانه ها و ســازمان تأمین 

اجتماعی مورد پیگیری قرار دهد و با 
انجام ده ها مکاتبه با دستگاه های متولی 
و برگزاری نشست و جلسات متعدد 
در ســطوح مختلــف مدیریتی برای 

تحقق این امر تالش کند. 
بــرات ادامــه داد: وزیر میراث 
فرهنگی بر اســتمرار حمایت بیمه ای 
راهنمایان تاکید ویژه داشــته و اخیرا 
در آخریــن جلســه ای کــه )حدود 

یک هفته پیش( وزیر گردشــگری با 
معاون اول رئیس جمهور و سرپرست 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
داشتند، مقرر شد فهرست راهنمایانی 
که از ســوی وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی بر اساس 
شاخص های تخصصی احصاء شده، 
همچنان مشــمول مشوق بیمه باشند 
و از این حیث جای نگرانی نیســت. 

وزارت گردشــگری این موضوع را 
در دســتور کار داشــته و با پیگیری 
مســتمر، در حد تــوان اجازه حذف 
بیمه راهنمایان را نخواهد داد. معاون 
نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری 
با اشــاره به آئین نامه »آزمون وســع« 
گفــت: در آئین نامه مزبــور مالک و 
شاخص مناســبی برای ارزیابی وسع 
راهنمایان در نظر گرفته نشــده است، 

بــه نحوی کــه اگر ایــن آئین نامه را 
مالک قــرار دهیم، تعداد محدودی از 
راهنمایان گردشگری مشمول حمایت 
بیمه ای می شوند. این درحالی است که 
راهنمایان بر اساس شغل خاص خود، 
مدام در ســفر بوده و بررســی میزان 
وسع ایشــان، از سایر اشخاص بسیار 
متفاوت بوده و مبناهای در نظر گرفته 
شــده نمی تواند مالک مناسبی برای 
ارزیابی این گروه زحمتکش باشــد؛ 
لذا با توجه به رایزنی های وزیر میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با 
معاون اول رییس جمهور و سرپرست 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
خصوص بیمه راهنمایان گردشگری 
بدون آزمون وسع، امیدواریم با توافقی 
که با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
انجام شده است، حمایت دولت از این 
گروه از فعاالن گردشــگری استمرار 
یابــد. برات با تاکید بر اهمیت جایگاه 
راهنمایان گردشگری یادآور شد: در 
میان نیروهای انسانی و فعاالن بخش 
گردشــگری، راهنمایان دارای نقشی 

متمایز و مؤثر هستند. 
گردشــگران چــه داخلی و چه 
خارجــی با ورود به مقصــد نیازمند 
کسب اطالع از ابعاد گوناگون مقصد 
نظیــر جاذبه ها، مســیرها، فرهنگ و 
تاریخ و... هســتند. در این بین نقش 
مؤثر و اساسِی راهنمایان گردشگری 
انکارناپذیر است؛ زیرا با گردشگران 
در ارتباط مستقیم بوده و بیشترین زمان 
را نســبت به سایر فعاالن با آن ها بسر 
می برند. لیکــن با وجود نقش مؤثر و 
بی بدیل، راهنمایان گردشگری یکی 
از اقشــار بســیار ضعیــف در حوزه 
گردشــگری بوده و نیازمند حمایت 
دولــت هســتند. بر همین اســاس، 
معــاون گردشــگری وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
در نامــه ای به علی محمد فالح زاده - 
دبیر کمیسیون مدیریت امور عمومی 

و سرمایه انســانی دفتر هیأت دولت 
- ایرادهــای »آئین نامه اجرایی بند »ز« 
تبصره )۱۷( ماده واحده قانون بودجه 
سال ۱۴۰۱ کل کشور، با موضوع نحوه 
معافیت های بیمه ای بیمه شدگان بدون 
کارفرما در ســازمان تامین اجتماعی 
براســاس دهک های درآمدی« را در 
شــش بند متذکر شده و پیشنهاد کرده 
اســت متن این آئین نامه به کمیسیون 
فرعی برای بررســی بیشتر و اصالح 
ارجاع شود. علی اصغر شالبافیان در آن 
نامه به تاریخ اول مرداد ۱۴۰۱، متذکر 
شده است: »براساس بررسی صورت 
گرفته در پیش نویس آئین نامه مربوطه، 
مالک و شاخص مناسبی برای ارزیابی 
وســع راهنمایان در نظر گرفته نشده 
است، به نحوی که براساس محاسبات 
وزارت تعاون، تعداد بسیار محدودی 
بین دهک ۱ تا ۴ در نظر گرفته شــده 
اســت. این یک خطای محاســباتی 
برآمده از شــاخصه های تعریف شده 
در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
از جمله سفر خارج از کشور، بررسی 
حســاب بانکی، نوع وســیله نقلیه و 
تمکن مالی سرپرســت خانوار است. 
در ادامــه، این نکته یادآور شــده که 
راهنمایان براساس ماهیت شغلی خود 
مدام در سفر بوده و هزینه های مربوط 
بــه برگزاری تور به عنــوان تنخواه از 
سوی آژانس های خدمات مسافرتی 
به حساب آن ها واریز شده و در مقصد 
اخذ و هزینه می شود. همچنین آن ها به 
عنوان راهنماـ  راننده باالجبار نسبت به 
خرید خودروی گران قیمت و مناسب 
نقل و انتقال گردشگر اقدام کرده اند و 
خودروی آن ها وســلیه کار محسوب 
می شود. از سویی درآمد آن ها فصلی 
اســت و گاهی درآمد حاصله در یک 
ماه برای تامین معاش شش ماه است. 
دیگر موضــوع فعالت افراد مجرد در 
عین حال مســتقل در این شغل است 
که مالک تشخیص وسع مالی والدین 

آن ها بوده است؛ لذا بررسی میزان وسع 
ایشــان، از سایر اقشــار خاص بسیار 
متفاوت بوده و شاخصه های ذکر شده 
به هیچ عنوان نمی تواند مالک مناسبی 
برای ارزیابی ایــن گروه زحمتکش 
باشــد.راهنمایان را عمدتــا جوانان 
تحصیلکرده و مســلط به حداقل یک 
زبان خارجی تشــکیل می دهند، اما به 
واســطه مواجهه صنعت گردشگری 
کشــور بــا بحران هــای سیاســی، 
اجتماعــی، منطقــه ای و تحریم های 
ظالمانه غرب، همیشــه نگران امنیت 
شــغلی خود بوده و در نتیجه به دنبال 
مشــاغلی بــا امنیت شــغلی باالتر و 
چه بسا مهاجرت به کشورهای دیگر 
هســتند. آن ها به واسطه خویش فرما 
بودن و عــدم رابطه مزدبگیری با یک 
کارفرمای ثابت از دریافت حقوق ایام 
بیکاری نیز بی بهره مانده اند و در گروه 
به شدت آســیب دیده در بین مشاغل 
و به شــدت آســیب دیده به واسطه 
بحران هــای منطقــه ای و اجتماعی 
و بهداشــتی قرار می گیرنــد. معاون 
وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی سپس پیشنهاد کرده 
اســت با توجه به تعداد بسیار محدود 
راهنمایان در مقایســه بــا گروه ها و 
اقشــار دیگر، راهنمایان گردشگری 
صرفا بر مبنای شــاخص های وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی از آزمون وســع معاف شوند 
و شــاخص های ارزیابی وســع در 
خصوص راهنمایان گردشگری مورد 
تجدیــد نظر قرار گرفته و با همکاری 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی شاخص جدید تعریف 
شود. شالبافیان به صراحت تاکید کرده 
اســت: در صورت تحقق پیدا نکردن 
بندها و پیشــنهادهای مطرح شــده، 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی با این آئین نامه به شدت 

مخالف است.

به دنبال حذف مشوق بیمه راهنمایان گردشگری و اعالم اعتراض نسبت به آن، معاون نظارت و ارزیابی خدمات 
گردشگری کشور از پیگیری و رایزنی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با معاون اول رییس جمهور برای 
حل این مسأله خبر داد و گفت: به وعده هایمان پایبندیم. وزارت گردشگری اجازه حذف بیمه راهنمایان را نخواهد داد.

توضیحات وزارت گردشگری درباره قطع بیمه راهنمایان:

اجازهحذفبیمهرانمیدهیم

فصل  گردشــگری-  گــروه 
برداشــت برنج در شمال کشور و بعد 
از آن آتــش زدن کاه های باقی مانده فرا 
رســیده درحالیکه می توان جشنواره 
مجسمه های کاهی و جذب گردشگر 

را جایگزین دود آتش کرد.
در برخــی از مناطق شــمالی در 

اقدامی سنتی و بر اساس یک باور غلط، 
پس از برداشت برنج، کاه و کلش باقی 
مانــده را می ســوزانند و در واقع با این 
عمل در بلندمدت تیشه بر ریشه خاک 
می زنند.خــارج  شــدن عناصر غذایی 
موجود به شــکل گاز و در نهایت فقیر 
شدن خاک از نظر عناصر و از بین رفتن 

موجودات زنده مفید خاک، از جمله آثار 
زیان بار این باور غلط اســت. همچنین 
بر اثر تولید گرمای بسیار و از بین رفتن 
ساختمان خاک، شــرایط برای رشد و 

فعالیت گیاهان هرز مساعد می  شود.
روش آتــش زدن مــزارع پس از 
برداشــت محصول روشی برای از بین 
بردن بقایای محصول در زمین هاســت 
که ایــن روش به دلیل ســادگی و کم 
هزینه بودن در بسیاری از اوقات توسط 
کشاورزان ترجیح داده می شود. اما این 
روش در کنار ســادگی، سرعت باال و 
هزینه پائین مضرات زیادی دارد. به این 
زیان های اساســی باید تبعات زیست 
محیطی، الودگی هوا و مشکالت تنفسی 

شالیکاران را نیز افزود.
اقدام جالب و تحســین برانگیز 
ژاپنی ها در بکارگیری کاه شالیزارها پس 
از برداشت، می تواند در شمال ایران هم 
الگو قرارگیرد. روشی که می تواند پای 

گردشگران بسیاری را به شالیزارها باز 
کند و اقصاد برنجکاران را رونق بخشد.

کشاورزان کاه های باقی مانده برنج 
که »وارا« نام دارد را دور نمی ریزند و برای 
استفاده به عنوان غذای دام، غنی کردن 
خاک و حتی برای ساخت مجسمه های 
غول پیکر در فستیوال هنری ساالنه وارا 
از آنها استفاده می شود. این مجسمه ها 
بسیار بزرگ هستند و نیاز به اسکلت های 
ویژه چوبی دارند تا بایســتند. هر ساله 
پس از برداشــت برنج در ژاپن، مقدار 
زیــادی کاه بر جــای می ماند که برای 
ســاختن این مجســمه های کاهی به 
کار می رود. و بهترین جشــنواره های 
مجسمه های کاهی در شهرهای کاگاوا 
و نیگاتا برگزار می شوند. این جشنواره ها 
گردشــگران زیادی را بــه این مناطق 
جذب می کنند.در دنیای امروز اقتصاد 
کشاورزی با گردشگری پیوند خورده 
و بر درامدهای کشاورزان افزوده است.

گروه گردشگری- »سر رابرت 
کر پورتر« نقاش انگلیســی که در سال 
۱۸۱۸ میالدی از پاسارگاد بازدید کرد، 
اولین کسی است که پی برد بنایی که تا آن 
روز به نام »مشهد مادر سلیمان« معروف 

بود، همان آرامگاه کوروش کبیر است.
 Sir( ســر رابرت کــر پورتــر
هنرمنــد،   )Robert Ker Porter
نویســنده، دیپلمــات و جهانگــرد 
اسکاتلندی، برادر داستان نویسان نامدار 
آنا ماریا پورتر و جین پورتر بود. او که در 
خانواده ای هنرپرور و نویسنده چشم به 
جهان گشود، مادرش او را به لندن برد تا 
در آکادمی شاهی زیر نظر بنجامین وست 

هنر نقاشــی بیاموزد. وی تحصیالت 
هنری خود را در آکادمی سلطنتی هنری 
لندن به پایان رساند و از نخستین نقاشان 
سبک خاصی از منظره در انگلستان بود 
که به پانوراما معروف شد. وی در سال 
۱۸۰۴ میالدی پس از سفر به روسیه به 
عنوان نقاش تزار الکساندر اول منصوب 
شد.  وی که به عنوان  نقاش درباری تزار 
روسیه منصوب شده بود، عمده شهرت 
خود را  به دلیل سفر به ایران و نقاشی از 
پاسارگاد کسب کرد. سفر طوالنی او به 
ایران از ۱۸۱۷ میالدی آغاز شده و او از 
طریق قفقاز وارد ایران شد و پس از عبور 
از تهران و اصفهان به تخت جمشــید و 

پاســارگارد رفت و نقاشی تاریخی و 
معروفی نیز از آرامگاه کوروش از خود 

به یادگار گذاشته است.
پیش از سفر رابرت، همگان آرامگاه 
کنونی کوروش را متعلق به مادر سلیمان 
می دانســتند و این بنا به مشــهد مادر 
سلیمان شناخته می شد. رابرت نخستین 
فردی بود  که متوجه شــد این آرامگاه 
به کوروش بزرگ پادشــاه هخامنشی 
تعلق دارد.وی با شــاهزاده روســی که 
پسر عموی الکســی نیکوالویچ اولین 
رئیس آکادمی هنرهای زیبای روســیه 
بــود ازدواج کرد و ماموریت یافت تا از 
تخت جمشید و سایر مکان های ایران 
برای آکادمی هنرهای زیبای روســیه 
)۲۰-۱۸۱۷( نقاشــی کند. وی در زمان 
حضور خود در ایران پرتره فتحعلی شاه 
قاجار را نقاشــی کرد و به خاطر این اثر، 

نشان شیر و خورشید را دریافت کرد.
آلبــوم های نقاشــی هــای او از 
گرجستان، آسیا، ارمنستان و بابل باستان 
که در طول ســال های ۱۸۱۷، ۱۸۱۸، 
۱۸۱۹ و ۱۸۲۰ کشــیده شده است در 

کتابخانه انگلستان و موزه هرمیتاژ سنت 
پترزبورگ نگهداری می شود.

 ســفر بلندمدت وی به ایران که از 
۱۸۱۷ میالدی آغاز شــده بود، از سوی 
قفقاز به درون کشــور و سپس پس از 
گذر از تهران و اصفهان به تخت جمشید 
و پاســارگاد انجام پذیرفــت. او نگاره  
تاریخی و نامداری از آرامگاه کوروش 
بزرگ از خود به یادگار گذاشــته و در 
حقیقت بزرگ ترین انگیــزه آوازه اش 
نگاره هایش از پاســارگاد اســت. از او 
ســفرنامه ای با نام ســفرنامه کرپورتر 
بازمانده که دربردارنده نقاشی های او از 

آثار باستانی است.
رابــرت به مناطق و کشــورهای 
مختلفی سفر می کرد و از مناظر نقاشی 
می کشــید. رابرت در ســال ۱۸۱۳ به 
انگلســتان بازگشــت و مقام شوالیه را 
دریافــت کرد. رابرت در ســال ۱۸۴۲ 
میالدی درگذشــت و در شــهر سن 
پترزبورگ روســیه دفن شد. یادمانی 
نیز از او در کلیســای جامع بریستول در 

انگلستان ساخته شده است.

ساخت مجسمه های کاهی و جذب گردشگر جایگزین آتش زدن

کاشف مقبره کوروش چه کسی بود؟

راهنمایان را عمدتا جوانان تحصیلکرده و مســلط به حداقل یک زبان خارجی تشــکیل 
می دهند، اما به واسطه مواجهه صنعت گردشگری کشور با بحران های سیاسی، اجتماعی، 
منطقه ای و تحریم های ظالمانه غرب، همیشه نگران امنیت شغلی خود بوده و در نتیجه 
به دنبال مشاغلی با امنیت شغلی باالتر و چه بسا مهاجرت به کشورهای دیگر هستند. 

ثبت چلنگری در فهرست میراث در خطر

ســند مالکیت ششدانگ یک باب واحد مســکونی واقع در جزیره کیش تحت پالک 14759 فرعی از 5621 اصلی کیش 
واقع شــهرک صدف فاز شش مجتمع ستاره کیش- قطعه 60 واحد چهارم به نام شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب 
)سهامی خاص( صادر و پس از آن طی سند انتقال شماره 13238 مورخ 93/11/30 دفتر59 کیش به خانم زهرا جراحی 
زاده منتقل و پس از آن طی سند انتقال شماره 30481 مورخ 93/1/30 دفتر 38 کیش به آقای ولی اله علیشاهی انتقال 
یافته و پس از آن طی ســند انتقال شــماره 34939 مورخ 97/9/6 دفتر38 کیش بالمناصفه به آقای علیرضا صالحی و 
خانم شهین گلستانی منتقل والنهایه ششدانگ طی سند انتقال شماره 44945 مورخ 1400/1/13 دفتر 38 کیش به آقای 
مســعود زارع انتقال یافته است اینک آقای سید پوریا پورحسینی جورشری وکیل مالک اخیرالذکر حسب وکالتنامه 
شماره 3386 مورخ 1401/05/11 دفتر 119 کیش و درخواست وارده به شماره 595793/الف1400 را بدلیل جابجائی 
مفقود نموده اســت لذا باســتناد ماده 120 قانون اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شود تا هر 
شخص مدعی معامله با وجود اصل سند مالکیت و یا سند معامله پالک مرقوم نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از 
تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را کتبا به همراه اصل سند مالکیت و یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید و 
در صورت عدم اعتراض و یا عدم ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله در ظرف مدت مقرر قانونی اداره ثبت اقدام 

به صدور المثنی سند مالکیت خواهد نمود.

آگهی فقدان سند مالکیت 

محمد طایفه نادی- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کیش


