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مرمتبناهایتاریخیرابهمسابقهتبدیلکردهاند!

گروه گردشــگری- هــدف از 
مطرح کردن شهرهای خالق، تقویت و 
ترویج خالقیت در سطح شهرهای مورد 
نظر اســت. تولید و توزیع محصوالت 
خالقانه، اســتفاده از بیــان خالقانه در 
مسائل مختلف، بهره مندی از خالقیت 
و صنایع فرهنگی در پیشــرفت شهر از 

اهداف و اقدامات این شهرهاست.
هــدف از مطرح کردن شــبکه 
شــهرهای خالق ایجاد یک شــبکه  از 
شــهرهایی است که با چنین اهدافی از 
خالقیت بهره می گیرند. در این شهرها 
استفاده از ظرفیت های بومی، فرهنگی، 
اقلیمی و پیشــینه مردم در برنامه های 

شهری ضروری است.
شــهرهای عضو در این شــبکه 
متعهد می شــوند که تجارب خود را به 
دیگر شــهرهای خالق انتقال دهند و 
میان بخش های مختلف جامعه مدنی 

همکاری هایی ایجاد کنند.
شــهرهای خالق در هفت حوزه 
صنایع  دستی و هنرهای بومی، هنرهای 
رسانه ای، فیلم، طراحی، خوراک شناسی، 
ادبیات و موسیقی فعالیت می کنند. این 
شبکه عاملی برای آشنایی با فرهنگ های 
متنوع جهان و آگاهی از ویژگی منحصر 
به  فرد هر شــهر اســت کــه با جذب 
ســرمایه گذاران خارجی و گردشگران 
عامل رونق شهر در حوزه های فرهنگی 

و اقتصادی می شود.

پنج شــهر ایران نیز در این شبکه 
از جمله اصفهان، رشــت، ســنندج، 
بندرعباس و کرمانشاه به ثبت رسیده اند. 
اصفهــان و بندرعباس شــهر خالق 
صنایع  دســتی و هنرهای بومی، رشت 
و کرمانشاه شهر خالق خوراک شناسی 
و سنندج شهر خالق موسیقی شناخته 

شده اند.
اصفهــان؛ مرکــز هنرهای 

بومی ایران
اصفهان اولین شــهر ایران بود که 
در ســال ۱۳۹۴ در این شبکه ثبت شد. 
قلم کاری، خاتم ســازی، منبت کاری، 
نمدمالــی، گیوه بافی و گیــوه دوزی، 
عبابافی، ســفال و سرامیک ســازی، 
پوســت و پوستین دوزی، ملیله سازی، 
میناکاری، کاشی سازی، سوزن دوزی، 
صحافی، ضریح سازی و فیروزه کوبی 
بخشی از هنرهای بومی اصفهان است.

رشــت؛ شــهری با غذاهای 
متنوع

در ســال ۱۳۹۵ شــهر رشت به 
عنوان شــهر خالق خوراک شناســی 
انتخاب شد. استان گیالن و شهر رشت 
به فرهنگ غذایی متنوع خود شــناخته 
شده اســت. انتخاب مواد اولیه محلی 
و متناسب با فصل، منابع غذایی طبیعی 
غنی و انتقال دســتورهای آشــپزی به 
همراه نحوه اســتفاده درست از وسایل 
و فرهنــگ غذایی از دالیلی اســت که 

باعث شــد رشت به عنوان شهر خالق 
خوراک شناسی به ثبت برسد.

کته کباب، کباب ترش، مرغ ترش 
گیالن، میرزا قاســمی، سیر قلیه، ترش 
تره، فسنجان ماهی، کال کباب، خورش 
غوره مســما و باقال قاتق چند مورد از 

غذاهای معروف رشت است.
صنایع دستی بندرعباس  

بندرعبــاس در ســال ۱۳۹۷ در 
شــبکه جهانی شهرهای خالق به ثبت 
رســید. در بندرعباس تنــوع غذاهای 
دریایی، موسیقی محلی و صنایع دستی 
و هنرهــای بومی بســیار زیاد اســت 
اما به علت اهمیت و پیشــینه هنرهای 
بومی این شــهر، بندرعباس به عنوان 
شــهر خالق در این حــوزه انتخاب 
شده است. صنایع دستی بندرعباس که 
بخش مهمی از اقتصاد این شــهر است 
شامل صنایع دستی کاربردی و دریایی، 
لباس های محلی و آالت موسیقی است.
سنندج ؛ شهر خالق موسیقی

شهر ســنندج نیز در سال ۱۳۹۷ 

در شبکه جهانی شــهرهای خالق به 
ثبت رسیده اســت. در حوزه موسیقی 
بزرگانی از این شــهر جهانی شدند و 
موسیقی سنندج دارای اهمیت بسیاری 
است. دف یکی از ابزار موسیقی مهم این 
شهر است که در میراث فرهنگی ملی نیز 

به ثبت رسیده است.
کرمانشاه و غذاهای متنوع 

آن
کرمانشاه در سال ۱۴۰۰ در شبکه 
جهانی شهرهای خالق ثبت شد. استان 
کرمانشاه با ۸۰ نوع غذا، ۲۰ نوع شیرینی 
و ۱۱ نوع نان ظرفیت باالیی در فرهنگ 
غذایی و خوراک دارد. خورشت خالل، 
دنده کباب، آش عباسعلی، آش سورانه، 
شلمین، کوفته شیرین، ونوشک پلو، نان 
کالنه، روغن کرمانشاهی، نان برنجی و 
کاک تعدادی از خوراکی ها و غذاهای 

متنوع این شهر است.
توسعه پایدار، اصل اساسی 

شهرهای خالق
تفکر شــهر خالق، تفکری نو در 

جهــت ایجاد پیوســتگی و هم گرایی 
زیست ســنتی و مدرن در شهر است. 
یکی دیگر از مسائل مهم در این شهرها 
توجه به مفهوم توسعه پایدار است. باید 
توجه داشــت رواداری، پذیرش خرده 
فرهنگ ها و ســازش با تمام سالیق و 
افراد از مهم ترین ویژگی های شهرهای 

خالق است.
این عناوین در جهت برندسازی 
شهری و توسعه گردشگری بسیار موثر 
است. افزایش گردشگران در این مقاصد 
گردشگری، نیازمند ایجاد زیرساخت ها 

و ارتقاء فرهنگ میزبانی است. 
اگر شــهرهای خالق ایــران به 
درستی در مسیر برندسازی جهانی قرار 
گیرند و امکاناتی در سطح جهانی در این 
شهرها تامین شود، اقتصاد این شهرها 
و صنعت گردشــگری ایران پیشرفت 
خواهد کرد؛ لذا با برگزاری رویدادها، 
نمایشــگاه ها و عرضه خالق ویژگی 
منحصر به فرد هر شــهر می توان به این 

هدف دست یافت.

گروه گردشــگری- هفدهمین 
نشســت کمیته بین الدولی پاسداری از 
میراث  فرهنگی ناملموس یونســکو از  
دیروز آغاز به کار کرد و قرار است شش 
میــراث ناملموس ایران که پرونده آن ها 
مشترک با کشــورهای دیگر تهیه شده 

است، به بررسی و رأی گذاشته شود.
 علی دارابی، معاون میراث فرهنگی 
کشور درباره این پرونده ها توضیح داد: 
هفدهمین نشســت کمیته بین الدولی 
پاســداری از میراث فرهنگی ناملموس 

در شــهر رباط مراکش ۶ تــا ۱۲ آذرماه 
۱۴۰۱ برگزار می شود و در این نشست، 
شش پرونده »هنر سوزن دوزی ترکمن«، 
»هنرساختن و نواختن عود«، »پرورش 
کرم ابریشم و تولید سنتی ابریشم برای 
بافندگی«، »یلدا/ چله«، »جشن مهرگان« 
و »مهارت سنتی ساختن و نواختن رباب« 
از کشورمان برای ثبت در فهرست میراث 
جهانی یونســکو مــورد ارزیابی قرار 

می گیرد.
او افزود: با توجه به محدودیت های 

ایجاد شده از سوی یونسکو برای ارسال 
پرونده ها، هر کشــور عضو، هر دو سال 
یک بار فقط یک ســهمیه ملی برای ثبت 
جهانی دارد که سهمیه کشورمان در سال 
گذشــته به پرونده »هنر خوشنویسی« 
اختصاص داده شــد. با توجه به این که 
امسال سهمیه نداشــتیم، تهیه و تدوین 
شــش پرونده به شــکل مشــترک با 
تعدادی از کشــورها به منظور استفاده از 
سهمیه آن ها، در دستور کار قرار گرفت. 
ارزیابی های اولیه حاکی از آن اســت که 
حداقل سه پرونده از شرایط مطلوب تری 

برخوردارند.
دارابی یادآور شد: تاکنون ۱۷ عنصر 
میراث  فرهنگی ناملموس از کشورمان 
در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت 

شده است.
ایران پیش تر پرونده های »مهارت 
ســاختن و نواختن عــود«، به صورت 
مشــترک با کشــور ســوریه و »جشن 
مهرگان« به شکل مشترک با تاجیکستان 
را به یونسکو فرستاده بود که به دلیل نیاز 
بــه اصالح ریفر شــد. )به معنای امکان 

بررسی پرونده در چرخه  یا اجالس های 
بعدی(

برخی کارشناســان مطلع از دالیل 
پذیرفته نشدن پرونده »عود« گفته بودند: 
تهیه این پرونده با مشــارکت سوریه و 
بدون در نظر گرفتن دیگر کشــورهای 
عربی که عود در آن ها رواج دارد، اقدامی 
خطا بود. این پرونده توسط کسانی تهیه 
شد که پرونده کمانچه را تهیه کرده بودند. 
این که پرونده کمانچه از نظر کارشناسی، 
پرونــده موفقــی بود و در فهرســت 
یونسکو ثبت شــد و به همین دلیل هم 
انتظار می رفت که عود نیز در فهرســت 

ناملموس یونسکو جهانی شود.
از سوی دیگر، گفته شده بود پرونده 
عــود را با عجله از روی پرونده کمانچه 
رونویســی کرده اند. این پرونده پس از 
اصالح از سوی ســوریه و با مشارکت 

ایران بار دیگر تحویل یونسکو شد. 
ظر کارشناسان یونســکو درباره 
پرونده »مهرگان« که از سوی ایران ارایه 
شــده بود نیز بر این بود که این جشن در 
کشور تاجیکستان، زنده تر و گسترده تر از 

ایران است، از همین رو پرونده مهرگان 
از ســوی تاجیکستان با مشارکت ایران 

اصالح و دوباره ارائه شد.
ایران همچنین پرونده »یلدا« را قباًل 
به یونسکو فرستاده بود که دلیل محدود 
شــدن آن به جغرافیا و گستره فرهنگ 
ملی ایران، پذیرفته نشد و در نهایت، این 
پرونده با عنوان »یلدا یا چله« از ســوی 
افغانســتان با همکاری ایران ارائه شده 

است.  
پرونده چنــد ملیتی »پرورش کرم 
ابریشــم و تولید ســنتی ابریشم برای 
بافندگی« نیز با مشــارکت هفت کشور 
ایران، افغانســتان، آذربایجــان، ترکیه، 
تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان به 
یونسکو فرستاده شده است که گفته شده 
این پرونده شانس باالتری برای ثبت در 
یونسکو دارد. ایران همچنین در پرونده 
»هنر سوزن دوزی ترکمن« با ترکمنستان 
همکاری داشته است و پرونده »مهارت 
ســنتی ســاختن و نواختن رباب« را با 
همکاری تاجیکســتان و ازبکستان به 

یونسکو فرستاده است.

گــروه گردشــگری- یــک 
پیشکسوت مرمت و استحکام بخشی 
بناهای تاریخی گفت: بسیار اتفاق افتاده 
که برنده  مزایده مرمت یک بنای تاریخی 
در اصفهان حتی یک بار هم به این شهر 
سفر نکرده و حاال چگونه می توان یکی 
از بناهای تاریخی استان اصفهان را در 
اختیار او بگذارند تا مرمت کنند؟! گویا 
مرمت بناهای تاریخی را به یک مسابقه 

تبدیل کرده اند!
محمــود منشــئی با اشــاره به 
مشــکالت موجود در مــورد مرمت 
بناهای تاریخی اســتان اصفهان، اظهار 
کــرد: یکی از ایرادهــای من به میراث 
فرهنگی اصفهان این اســت که شــما 
در زمینه مرمت، فرد متخصص تربیت 
نکردید، در حالــی مرحوم دکتر آیت 
اهلل زاده شــیرازی افــراد متخصصی را 
در این زمینه تربیــت می کرد. یکی از 
نیازهــای ضروری در میراث فرهنگی 
این اســت کــه افــراد متخصص و 
باتجربــه ای را به صورت ۲۴ ســاعته 
داشته باشیم که قدرت اعمال نظر داشته 
باشــند، نه اینکه حتی برای یک امضا و 
اظهارنظر بمانند که چه کنند. متأسفانه 
وضعیــت دفتر فنی میــراث فرهنگی 
استان هم مساعد نیست، یعنی ضعیف 
شده و به استادکارها توجهی ندارد؛ در 

حالی که حتی میدان نقش جهان  هم باید 
یک دفتر فنی داشــته باشد و چند نفر 
کاربلــد به صورت دائم در مورد میدان 

مطالعه و بررسی کنند.
او افزود: بزرگ ترین مشــکل که 
امروز در مورد مرمت بناهای تاریخی 
ایران و البته استان اصفهان وجود دارد 
این اســت که برای انتخاب پیمانکار 
مرمت یک بنای تاریخی، مزایده برگزار 
می شود و استعالم می گیرند و هرکس 
قیمت کمتری پیشــنهاد کنــد را برای 
مرمت آن بنا معرفی می کنند، یعنی آن 
فرد برنده  آن مزایده اعالم می شود! این 
در حالی است که بسیار اتفاق افتاده که 
برنده  مزایده مرمت یک بنای تاریخی 
در اصفهان حتی یک بار هم به اصفهان 
سفر نکرده است و حاال چگونه می توان 
یکی از بناهای تاریخی و میراثی شــهر 
و اســتان اصفهان را که ســرمایه مردم 
اســت در اختیار او بگذارند تا مرمت 
کنند؟! این چنین اســت که فاجعه در 
مرمــت رقم می خورد و این مســئله، 
بزرگ ترین مشــکل در مرمت بناهای 
تاریخی ایران و اصفهان اســت. گویا 
مرمت بناهای تاریخی را به یک مسابقه 

تبدیل کرده اند!
این پیشکســوت مرمت بناهای 
تاریخی تأکید کرد: نکته مهم دیگر این 

است که پیمانکاری که مسئولیت مرمت 
یک بنای تاریخی به او واگذار می شود 
نباید به فکر ســودجویی و پول باشد. 
باید روی این مســئله بسیار کار کرد، 
باید فرهنگ ســازی شده و به گذشته 
رجوع کرد، چراکه کســانی که بناهای 
تاریخی شــگفت انگیز ما را ساختند و 
اکنون ما با آن ها دلخوش هســتیم و به 
آن ها افتخار می کنیم کســانی بودند که 
با وضو کار می کردند و با خلوص آجر 
روی آجر می گذاشتند و به این ترتیب 
نتیجه اش بنایی می شود چند صد ساله! 
اما امروز مرمــت همان بناها گاهی به 
دست پیمانکارانی می افتد که مهم ترین 
مســئله برای آن ها مسائل مالی است و 

این جای تأسف است.
منشــئی به موضــوع اختصاص 
بودجه برای مرمــت بناهای تاریخی 
استان اشاره و اضافه کرد: بودجه هایی 
که بــرای مرمــت بناهــای تاریخی 
اختصاص داده می شود در حدی نیست 
که بتوان همه بناهای تاریخی استان را 
مرمت کرد و ازایــن رو اولویت بندی 
صورت می گیــرد و در این انتخاب ها 
معموالً به بناهای مهم اهمیت بیشتری 
داده می شــود. هرچنــد در این مورد 
نیز باید در انتخــاب پیمانکاران دقت 
بســیاری کرد، چراکه کارهای بزرگ، 

پیمانکاران و مشاوران بزرگ و باتجربه 
نیاز دارد که البته این موضوع هم به دلیل 
مسئله مزایده و مسابقه ای که عنوان شد 

متأسفانه به درستی انجام نمی شود.
او با اشــاره بــه اهمیت حضور 
پیمانکارانی که در گذشــته به صورت 
امانی اهمیت فعالیت داشتند، ادامه داد: 
مســئله دیگر این است که متأسفانه در 
مرمت بناهای تاریخی همفکری وجود 
ندارد و گروهی که برای مرمت انتخاب 
می شود، فقط نظر خود را اعمال می کند. 
این موضوع بسیار جای تأسف دارد و 
الزم است که در همه پروژه ها و به ویژه 
در پروژه های مهم، از مشــورت افراد 
باتجربه ها استفاده شود، اما در بسیاری 
مواقــع این طور نیســت و دلیل آن نیز 
به فرهنگ ســازی غلط بازمی گردد. ما 
قدرت همکاری و مشارکت با یکدیگر 
را نداریم و نمی توانیم نظر مخالف خود 
را قبــول کنیم، همان طــور که در همه 
زمینه ها در شــراکت ضعیف هستیم و 

نمی توانیم یکدیگر را تحمل کنیم. 
در حالی که باید در مرمت بناهای 
تاریخی ازنظر و تجربه های اســاتیدی 
که ســال ها در مرمت فعالیت داشته اند 
در کنــار نظــر جوانان اســتفاده کرد. 
این موضوع مطمئنــاً در نتیجه  مرمت 
بســیار تأثیرگذار خواهد بود و حاصل 
کار موردحمایــت و تأییــد مردم قرار 

می گیرد.
و  مرمــت  متخصــص  ایــن 
استحکام بخشی بناهای تاریخی با اشاره 
به اهمیت حضور گردشگر، خاطرنشان 
کرد: من فکر می کنم که مدت هاســت 
میراث فرهنگی در اولویت دولت قرار 
ندارد یعنی برای مسئوالن مهم نیست 
که گردشگر به ایران یا به اصفهان بیاید 
یا نیاید و به همین دلیل است که سهم ما 
از صنعت توریسم در دنیا بسیار ناچیز 
اســت. این موضوع به سیاســت های 
کالن کشــوری نیاز دارد که اگر بهبود 
پیدا کند، وضعیت ورود گردشــگر به 
اصفهان نیــز قطعاً تغییر خواهد کرد و 
قطعاً در مرمت نیز اثرگذار خواهد بود.

کدام شهرهای ایران 
عنوان »شهر خالق« را 

یدک می کشند؟

شــهرهای خالق در هفت حوزه صنایع  دســتی و هنرهای بومی، هنرهای رســانه ای، فیلم، 
طراحی، خوراک شناسی، ادبیات و موسیقی فعالیت می کنند. این شبکه عاملی برای آشنایی 
بــا فرهنگ های متنوع جهان و آگاهی از ویژگی منحصر به  فرد هر شــهر اســت که با جذب 
سرمایه گذاران خارجی و گردشگران عامل رونق شهر در حوزه های فرهنگی و اقتصادی می شود.

ایرانمنتظررأییونسکو؛پرونده۶اثربازشد

منشئیپیشکسوتمرمتبناهایتاریخی:

سردیسسعدیدر»نانجینگ«؛

تقویت مناسبات فرهنگی ایران و چین
گروه گردشــگری- سردیس »سعدی« شیرازی شــاعر بلندآوازه ایرانی به تازگی در پارک بین المللی 

دوستی شهر نانجینگ چین نصب و رونمایی شد؛ شهری که با شیراز قرارداد خواهر خواندگی دارد.
مراسم رونمایی از سردیس سعدی با حضور رمضان پرواز سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در استان 

شانگهای و جمعی از مسئوالن محلی شهر نانجینگ برگزار شد.
چانگ هوآ سفیر جمهوری خلق چین در تهران نیز اخیرا با انتشار تصاویری از رونمایی سردیس سعدی 
در کشورش، در صفحه توئیتر خود نوشت: »مجسمه سعدی که توسط شهرداری شیراز ارائه شده ، در پارک 
بین المللی دوستی نانجینگ، زادگاه من، رونمایی شد. من بسیار خوشحالم که شاهد تقویت مداوم تبادالت 

فرهنگی بین دو کشور هستم.«
پیمان خواهرخواندگی شهرهای شیراز و نانجینگ در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ توسط شهرداران وقت 

دو شهر در جریان سفر طرف ایرانی به شهر نانجینگ، امضا و مبادله شد.
همچنین در مرداد ماه امسال، آیین رونمایی از تندیس سائوشچین نویسنده مشهور اهل نانجینگ و خالق 
رمان رویای تاالر سرخ یکی از چهار اثر کالسیک برجسته ادبیات چین و نیز سردیس سعدی با حضور جمعی 

از مسئوالن در باغ جهان نمای شیراز برگزار شد.
ســردیس برنز ســعدی به همراه پایه سنگی که در اقدامی متقابل و به تازگی در پارک بین المللی دوستی 

نانجینگ نصب و رونمایی شده است، تابستان امسال از شیراز به نانجینگ منتقل شده بود.
شــیراز که یکی از جذابترین مقصدهای گردشــگری ایران برای گردشگردان داخلی و خارجی است، 
پیش تر نیز با شــهر چونگ چینگ کشــور چین پیمان خواهرخواندگی امضا کرده و شهر نانجینگ، ششمین 

خواهرخوانده این شهر به شمار می آید.
شــیراز با شهرهای دوشنبه )تاجیکســتان(، وایمار )آلمان(، نیکوزیا )قبرس(، چونگ چینگ و نانجینگ 
)چین( و پچ )مجارستان( خواهرخوانده است و پس از تشریفات قانونی، پیمان خواهرخواندگی امضا کرده 

است.

Tiyam.ir07191092675 07644805  -   76 و

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/08/30 و تفویض 
اختیار به هیئت مدیره مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ 10/000/000/000 ریال به 
مبلغ 10/600/000/000 ریال منقســم به 106 سهم 100/000/000 ریالی با نام از محل 
مطالبات افزایش یابد. لذا از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید ظرف مدت 
60 روز پس از نشر این آگهی نسبت به حق تقدم خود استفاده نمایند و مدارک مطالبات 

خود را به دفتر شرکت ارائه و رسید دریافت نمایند .
 هیئت مدیره می تواند پس از انقضای مهلت قید شــده ســهام باقی مانده را به سایر 

متقاضیان ارائه دهد. ضمنا حق تقدم هر یک سهم 0/06 سهم می باشد . 

آگهی حق تقدم افزایش سرمایه شرکت کی استون کیش سهامی خاص 
به شماره ثبت 11047 شناسه ملی 14003828708

هیئت مدیره شرکت کی استون کیش 

یونسکو در سال ۲۰۰۴ طرحی با نام شبکه  شهرهای خالق مطرح کرد. شهرهایی که عضو این شبکه می شوند، باید از 
خالقیت برای توسعه پایدار شهر خود بهره برند. در واقع خالقیت محور تمام فعالیت ها و تصمیم گیری های این شهرهاست.

به عموم بســتانکاران شرکت ورشکسته شرکت راهبران پترو مبین کیش ) که به موجب آگهی منتشره در روزنامه رسمی 
شــماره 21409 به هلدینگ مبین کیش تغییر نام داده ( )- ( به شــماره ثبت 8770 و شناســه ملی 10980180140 که حکم 
ورشکســتگی آن بموجب دادنامه شــماره 140140390000125875 مورخ 1401/01/27 از شعبه محترم 2 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان  جزیره کیش صادر و تاریخ توقف شرکت ورشکسته 1397/08/30 اعالم گردیده است اخطار می نماید : 
1 (کلیه بســتانکاران و کســانی که مقیم در استان تهران می باشــند هر گونه ادعایی از ورشکسته فوق دارند باید اصل یا 
تصویر مصدق مدرک خود را ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر این آگهی به دفتر شعبه محترم 2 دادگاه عمومی حقوقی کیش 

تسلیم نمایند.
مدت تسلیم مدارک برای بستانکاران که در سایر نقاط ایران اقامت دارند دو ماه و برای بستانکارانی که در کشورهای بیگانه 

مقیم هستند سه ماه از تاریخ نشر این آگهی می باشد .
2(کسانیکه به ورشکسته نامبرده بدهی دارند باید ظرف مدت های مذکور خود را معرفی و بدهی خود را بپردازند .

بدهکاران متخلف از این وظیفه تحت پیگرد قانونی قرار خواهند شد.
3(کســانیکه به هر عنوان اموال ورشکســته نامبرده را در اختیار دارند مکلفند در ظرف مدت دو ماه مذکور همان اموال را 
 تحت اختیار مدیر تصفیه بگذراند و گرنه هر حقی که نسبت به آن مال دارند از آنان سلب خواهد شد مگر اینکه عذر موجهی 

داشته باشند .

آگهی دعوت از بستانکاران با اخطارات الزمه
نوبت اول
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