ایران
شنبه  4اردیبهشت 1395

فوت ناشی از حوادث کار در استان اصفهان  39درصد کاهش یافت
در سال  ،94تعداد  97نفر در استان اصفهان بر اثر حوادث ناشی از کار ،جان خود را از
دست دادند که این تعداد در مقایسه با سال  93با کاهش ...

رونمايي از ديوان
ملك الشعراي بهار در كاشان

آئيـن گشـايش كتابخانـه و رونمايـي از ديـوان
ملـك الشـعراي بهـار شـامگاه پنجشـنبه بـا حضـور
عالقـه مندان به فرهنگ و ادب در كاشـان برگزار شـد.
به گزارش ايرنا ،در اين آئين از چهار اثر «ديوان اشـعار
ملك الشـعراي بهـار» « ،ديوان اشـعار ملك الشـعراي
صبـوري» « ،يـادگار نامه بهـار»  ،تاليف علي دهباشـي،
«ديـوان اشـعار ميـرزا احمـد صبـور كاشـاني» تاليـف
سـيدمحمد راسـتگوفر و خانـم اقـدس عدالـت پـور
بـا جضـور «چهرزاد بهـار» دختـر ملك الشـعراي بهار
رونمايي شـد.
همزمـان بـا آئيـن رونمايـي از ايـن آثـار ،كتابخانـه
ملـك الشـعراي بهـار( ،اهدايـي دختر اين شـاعر نامي
ايـران) و همچنيـن نمايشـگاه آثـار ،اسـناد و تصاويـر
ملـك الشـعراي بهـار در نگارخانـه سـهراب سـپهري
خانـه تاريخـي عامري هـاي كاشـان افتتاح شـد.
ايـن نمايشـگاه كـه مزيـن بـه بيـش از  20تابلـو از
عكـس هـا و همچنيـن اسـناد ملـك الشـعراي بهـار
اسـت ،تـا سـوم ارديبهشـت مـاه سـال جـاري دايـر
بود.
نخسـتين كنگـره ملـك الشـعراي بهـار بـه مناسـبت
نكوداشـت شـصت و پنجمين سـالگرد درگذشـت وي،
به همت دانشـگاه كاشـان به مدت دو روز برگزار شـد.
محمدتقـي بهـار ملقب به ملك الشـعرا ،شـاعر ،اديب،
نويسـنده ،روزنامه نـگار و سياسـتمدار معاصـر ايراني
اسـت كـه  16آبـان  1265هجـري شمسـي برابـر با
 1305قمـري در شـهر مشـهد ديده به جهان گشـود.
از جمله آثار تحقيقي ملك الشـعراي بهار سبك شناسي
يـا تاريـخ تطور نثـر فارسـي از تمامي آثـار او ممتازتر
بـود ،ايـن كتاب حاصـل  30سـال تدريس اين اسـتاد
گران قـدر بود.
بهار در ديگر اقسـام شـعر نيز طبع آزمايـي كرده و آثار
ارزنـده اي از خـود بجـا گذاشـته اسـت ،از تصنيـف ها
و ترانـه هـاي سـروده بهار «بهـار دلكش»« ،بـاد صبا
بـر گل گذر كـن»« ،اي شهنشـاه»« ،اي شكسـته دل»،
«اي كبوتـر»« ،گر رقيب آيـد»« ،ايران هنـگام كار»« ،ز
مـن نـگارم»« ،پـرده ز رخ برافكن»« ،سـرود پهلوي»،
«عـروس گل»« ،بـه اصفهان رو» و «مرغ سـحر» را مي
توان نـام برد.
ملـك الشـعراي بهار دوم ارديبهشـت سـال  1330در
سـن  64سـالگي بـه ديـار باقي شـتافت ،مدفـن اين
شـاعر نامـي در ظهيرالدوله شـمال تهران واقع اسـت.

 15رجب 1437

Apr 23, 2016

سال بیست و یکم شماره 5751

گندم كارخانه هاي آرد سازي اصفهان سهميه بندي مي شود
رئيس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان گفت :تخصيص گندم
به كارخانه هاي آرد سازي اين استان بر اساس شاخص هايي مانند تعداد ...

مدیرکل بهزیستی کرمانشاه:

سال گذشته  ۱۳۶هزار خدمت اورژانس
اجتماعی در این مرکز ارائه شد
مدیــر کل بهزیســتی اســتان کرمانشــاه گفــت:
ســال گذشــته  ۱۳۶هــزار خدمــت در اورژانــس
اجتماعــی کرمانشــاه ارائــه شــده اســت.
عبدالرضــا میرزاییــان در نشســت خبــری کــه بــه
مناســبت هفتــه ســامت برگــزار شــد ،بــه خدمــات
ارائــه شــده از ســوی بهزیســتی در بخــش هــای
مختلــف اشــاره کــرد.
وی گفــت :یکــی ازمهمتریــن بخــش هــا ،ارائــه
خدمــات بــه بیمــاران اعصــاب وروان اســت
کــه حــدود  ۸۰۰نفــر ازایــن بخــش بهــره منــد
می شوند.
مدیــرکل بهزیســتی اســتان کرمانشــاه بــا بیــان
اینکــه  ۲۵۰مــرد و  ۵۰زن در مراکــز شــبانه روزی
اعصــاب و روان نگهــداری مــی شــوند ،عنــوان
کــرد ۵۰۰ :بیمــار هــم از خدمــات ویزیــت در
منــزل و ســایر خدمــات مــا بهــره منــد مــی شــوند.
مدیــرکل بهزیســتی اســتان کرمانشــاه از وجــود
حــدود  ۱۷۰هــزار ســالمند در اســتان خبــر داد و
افــزود :از نظــر تعــداد ســالمندانجایگاه  ۱۲کشــور

را داریــم.
وی از وجــود ســه مرکز روزانه برای خدمت رســانی
بــه ســالمندان در کرمانشــاه یــاد کــرد کــه دو
مرکــز بــرای خانــم هــا و یــک مرکــز بــرای
آقایــان اســت و یــک مرکــز نیــز بــرای آقایــان در
اســام آبادغــرب وجــود دارد.
بــه گفتــه ایــن مســئول نگهــداری شــبانه روزی،
ارائهخدمــات روزانــه ،ویزیــت در منــزل ،تامیــن
وســایل کمــک توانبخشــی ،کمــک هزینــه
ماهیانــه و  ...از جملــه خدمــات بهزیســتی بــرای
ســالمندان اســت.
میرزاییــان بــا اشــاره بــه افتتــاح مرکــز اوتیســم
کرمانشــاه در ســال گذشــته ،یــادآوری کــرد۲۰ :
کــودک اوتیســمی در ایــن مرکــزی نگهــداری
مــی شــوند.
وی تعــداد خانوارهــای درگیــر اوتیســم شناســایی
شــده در اســتان را  ۱۰۰خانــوار اعــام کــرد.
مدیــرکل بهزیســتی اســتان کرمانشــاه بــه خدمــات
پیشــگیرانه بهزیســتی هــم اشــاره کــرد و افــزود:

گندم كارخانه هاي آرد سازي اصفهان
سهميه بندي مي شود

رئيــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
اســتان اصفهــان گفــت :تخصيــص گنــدم
بــه كارخانــه هــاي آرد ســازي ايــن اســتان
بــر اســاس شــاخص هايــي ماننــد تعــداد
والــس ،مشــتري مــداري و كيفيــت بــه صــورت
سهميه بندي انجام مي شود.
بــه گــزارش خبرگــزاری ایمنــا اســرافيل احمديــه
در جلســه كارگــروه مديريــت و هدايــت ويــژه
گنــدم ،آرد و نــان اســتان اصفهــان ،افــزود:
از ايــن پــس ســهميه بنــدي گنــدم بــراي
كارخانــه هــاي آرد ســازي اصفهــان بــر اســاس
شــاخص هــاي تعييــن شــده علمــي و كارشناســي
صــورت مــي گيــرد.
وی اظهــار كــرد :بخــش دولتــي و خصوصــي
تــاش كردنــد تــا همــه معيارهــا و روش هــاي
مختلــف بــراي اختصــاص ســهميه هــا در نظــر
گرفتــه شــود.

وي افــزود :معيارهــاي ارزيابــي همچــون تعــداد
والــس ،مشــتري مــداري ،ســرمايه گــذاري،
نوســازي ،كيفيــت و رضايــت منــدي نانوايــان
بــراي ســهميه بنــدي گنــدم تعييــن شــده اســت.
رئيــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
اصفهــان خاطرنشــان كــرد :ايــن يــك كار
كارشناســي بــا همراهــي و همــكاري كارخانــه هــا
و بخــش دولتــي اســت كــه بــه تاييــد اســتاندار
نيــز رســيده اســت .
احمديــه افــزود :بــراي مــا كيفيــت آرد كــه
رضايــت منــدي نانوايــان و مــردم را در برداشــته
باشــد ،مهــم اســت.
وي بــا بيــان اينكــه اگــر واحدهــاي توليــدي
آرد ،پيشــنهاد و اعتراضــي در ايــن زمينــه دارنــد
مــي تواننــد در مراحــل بعــدي ارزيابــي نظــرات
خــود را مطــرح كننــد گفــت :در صــورت مقبــول

آگهی مناقصه خدمات شهری ،فضای سبز و موتوری
شهرداری میمند
نوبت اول 95/1/28 :عصر مردم

نوبت دوم 95/2/4 :عصر مردم

شهرداری میمند به استناد مجوز شماره یک مورخ  95/1/15شورای اسالمی شهر میمند
در نظر دارد واگذاری امور خدمات شــهری ،تنظیف ،جمع آوری پسماند و ناخاله شهر،
فضای سبز ،حفاظت و خدمات موتوری شهرداری را به صورت حجمی از طریق تشریفات
مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید کلیه شرکت های خدماتی که تمایل به شرکت
در مناقصه دارند می توانند با رعایت شرایط مناقصه و قرارداد به تفکیک ،پیشنهاد خود
را حداکثر تا تاریخ  95/2/13در پاکت دربسته همراه با فیش واریزی سپرده به مبلغ هر
بخش خدمات شــهری 156/000/000 :ریال خدمات موتوری 216/000/000 :ریال فضای سبز:
 132/000/000ریال واریز و به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
شرایط مناقصه:
 - 1مهلت تسلیم پیشنهادها تا ساعت  14مورخ  95/2/13می باشد.
 - 2اولویت های واگذاری با شرکت های بومی می باشد.
 - 3متقاضیان باید پیشــنهاد خود را به همراه فیش واریزی ســپرده جهت هر بخش
جداگانه به حســاب  0109736106009شهرداری نزد بانک ملی واریز و در پاکت دربسته
حداکثر  10روز پس از درج آگهی نوبت دوم به دبیرخانه شهرداری ارائه و رسید تحویل
نمایند.
 - 4به پیشنهادهای مخدوش و فاقد فیش واریزی یا واصل شده بعد از تاریخ تعیین شده
هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.
 - 5ســپرده نفرات اول و دوم و ســوم در صورتی که برنده شناخته شدند و حاضر به
انجام معامله نگردند ضبط خواهد شد.
 - 6شــرکت کنندگان در مناقصه باید نامه ای مبنی بر تأییدیه صالحیت امورات را از
اداره تعاون ،کار و امور اجتماعی ارائه نمایند.
- 7شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار خواهد بود.
 - 8هزینه چاپ و درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
 - 9پیمانکار می بایســت توانایی پرداخت حداقل دو ماه حقوق و مزایای پرنسل خود را
داشته باشد.
 - 10پرداخت حقوق بر اساس قانون اداره کار می باشد.
 - 11ارسال سوابق کاری و فعالیت های حسابهای بانکی و تأییدیه بانک الزامی می باشد.

منوچهر دوزنده
شهردار میمند

اکنــون پوشــش غربالگــری شــنوایی در اســتان ۷۴
درصــد اســت و از میانگیــن  ۶۵درصــدی در کشــور
جلوتــر هســتیم.
میرزاییــان پوشــش غربالگــری تنبلــی چشــم را
نیــز کمتــر از  ۷۰درصــد اعــام کــرد.
وی بــه خدمــات اورژانــس اجتماعــی هــم اشــاره
کــرد و ادامــه داد :ســال گذشــته  ۱۱هــزار تمــاس
تلفنــی بــا اورژانــس اجتماعــی داشــتیم و ۱۳۶
هــزار خدمــت در ایــن مرکــز ارائــه شــد.
بــه گفتــه ایــن مســئول اورژانــس اجتماعــی و
مداخــات در بحــران آنقــدر مهــم اســت کــه خــود
وزارت کشــور بــه ایــن حــوزه وارد شــد و خواســتار
راه انــدازی فوریــت هــای اورژانــس اجتماعــی
شــد.
وی در ادامــه بــه برنامــه هــای بهزیســتی اســتان
بــرای هفتــه ســامت (اول تــا هفتــم اردیبهشــت)
هــم اشــاره کــرد و گفــت :در ایــن ایــام تمــام
خدمــات توانبخشــی ،فیزیوتراپــی ،کاردرمانــی و ...
در مراکــز دولتــی بهزیســتی رایــگان اســت.
شــدن اعتــراض هــا ،ســهميه آنهــا قابــل تغييــر
اســت و از طرفــي بــه صــورت مــداوم عملكــرد
آنهــا رصــد مــي شــود.
مديــر عامــل شــركت غلــه و خدمــات بازرگانــي
منطقــه  10كشــور نيــز در ايــن كارگــروه گفــت:
مــا كارخانــه هــاي توليــد آرد ســازي را بر اســاس
كار كارشناســي محــض و مشــاركتي بــه ســه
گــروه تقســيم بنــدي و ارزيابــي مجــدد كرديــم.
رضــا نيــك نــداف افــزود 50 :درصــد معيــار
ارزيابــي ســهميه بنــدي بــر اســاس ظرفيــت
والــس 35 ،درصــد درجــه بنــدي كيفيــت آنهــا و
 15درصــد مشــتري مــداري و ســرمايه گــذاري
اســت.

رونمايي از ديوان ملك الشعراي بهار در كاشان
آئين گشايش كتابخانه و رونمايي از ديوان ملك الشعراي بهار شامگاه پنجشنبه با حضور
عالقه مندان به فرهنگ و ادب در كاشان برگزار شد ...
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گسترش نگرش وفاداري به گويش هاي محلي
ضروري است
سرپرسـت اداره فرهنگ وارشـاد اسالمي شهرسـتان دشتي
گفـت :گسـترش نگـرش وفـاداري بـه گويـش هـاي محلي
ضـروري اسـت و نگـرش غـرور و مباهـات بـه آن را بايـد
تقويـت كرد.
بـه گـزارش ايرنـا ،حميـد زارعي روز جمعه درمراسـم شـعر
محلـي بهـار در مدرسـه شـهيد بهشـتي شـيخيان دشـتي
افـزود :از ميـان رفتـن يـك زبان يا يـك گويش ،مسـاوي با
از ميـان رفتـن تاريـخ و فرهنـگ شـفاهي يـك قـوم و يـك
ملـت به شـمار مـي رود.
وي يادآورشـد :اصليتريـن عامـل در انتقـال فرهنگهـا و
آداب و رسـوم يـك قـوم زبـان اسـت.
زارعي تصريح كرد :يكي از راههاي حفظ گويش و انتشار آن در قالب شعر فراهم مي شود .
مسـئول انجمـن ادبـي فايـز دشـتي نيـز گفت :در كشـوري مثـل ايـران كه زبانهـاي مختلـف وجود
دارد ،نابـودي يكـي از آنهـا ميتوانـد در ضعيـف شـدن فرهنگ غنـي اين سـرزمين اثرگذار باشـد.
مهـدي شـيخياني اضافـه كـرد :حفظ و حراسـت از زبـان آبا و اجـدادي به عنـوان ميراث گذشـتگان
ايـن سـرزمين ،ارزشـمند اسـت و بـه معني حفـظ هويت قومي اسـت.
وي گفـت :زبـان هـر ملت با فرهنـگ ،آداب و رسـوم  ،باورهـا و ارزشهاي گذشـته و امـروز او پيوند
خـورده اسـت و بـه گفتهاي زبـان هر ملت ،شـجره نامـه آن ملت اسـت.
وي اضافـه كـرد :زبـان نمـاد هويت هر قوم اسـت و از بيـن رفتن آن باعث مي شـود تـا هويت مردم
دچار تزلزل شـود.
در ادامـه فـرج اهلل كمالـي و معصومه خـدادادي از دشتسـتان ،مهدي دهقـان از گناوه ،كميـل ايزدجو
از بوشـهر ،ظهيـر محمـودي از بردخـون ،سـيد اسـماعيل بهـزادي ،غالمرضـا ابراهيمـي و حسـين
لطفي نيا از دشتي به شعر خواني پرداختند.
شهرستان دشتي با 80هزارنفرجمعيت در80كيلومتري جنوب بوشهر واقع است.

فوت ناشی از حوادث کار در استان اصفهان
 39درصد کاهش یافت

در سـال  ،94تعـداد  97نفـر در اسـتان اصفهـان بـر اثـر
حـوادث ناشـی از کار ،جـان خـود را از دسـت دادنـد کـه
ایـن تعـداد در مقایسـه با سـال  93با کاهـش  39درصدی
مواجـه بوده اسـت.
مدیـرکل پزشـکی قانونـی اسـتان اصفهـان در گفتگـو بـا
خبرنـگار ایمنـا اظهـار کرد :در سـال  ،94تعـداد  97نفر در
اسـتان اصفهـان بـر اثر حوادث ناشـی از کار ،جـان خود را
از دسـت دادنـد کـه این تعـداد ،در سـال  93برابـر با 159
نفـر بوده اسـت.
دکتـر علـی سـلیمانپور بـا اشـاره به کاهـش  39درصدی فـوت ناشـی از حوادث کار در سـال  94نسـبت به
سـال  ،93افـزود :همـه متوفیـان حوادث کار اسـتان اصفهان در سـال َ ،94مـرد بودند.
وی تصریـح کـرد :در ایـن مـدت 2 ،هـزار و  863مصدوم ناشـی از حادثه کار بـرای معاینه به مراکز پزشـکی
قانونـی اسـتان اصفهـان مراجعـه کردند کـه از این تعـداد 2 ،هزار و  665نفـر مرد و  198نفـر زن بودند.
سـلیمانپور خاطرنشـان کـرد :تعـداد مصدومـان ناشـی از حـوادث کار در سـال  93برابـر بـا  2هـزار و 933
نفـر شـامل  2هـزار و  789مـرد و  144زن بـود کـه در سـال  ،94با کاهش  2.4درصدی مواجه شـده اسـت.

برگ سبز و برگ ســند موتورسیکلت پیشرو  125به شماره
پالک  2793شیراز  65و شــماره موتور  31815810و شماره
تنه  8601465به نام محمدهاشم توضیح مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط می باشد.

کتابخانه شخصی شما را خریداریم

آگهی احضار متهم
بدینوسیله حســب ماده  344آیین دادرســی دادگاههای عمومی و
انقالب در امور کیفری به سید قاســم حسینی فرزند سید کاظم فع ً
ال
مجهولالمکان به اتهام ترک نفقه موضوع شــکایت زهرا فرامرزی در
پرونده  940532شــعبه  101دادگاه کیفری دو شهرســتان اقلید تحت
پیگیری بوده و وقت رســیدگی برای روز چهارشــنبه مورخ 95/3/5
ساعت  9صبح تعیین شــده ابالغ میگردد در وقت در جلسه دادگاه
حاضر شــود در صورت عدم حضور وفق مقررات اقدام خواهد شد.
ضمن ًا وکیل شاکی سمیه کاظمی جهت پرداخت هزینه آگهی به همراه
اوراق قضایی معرفی می گردد.
 /30م الف
مدیر دفتر شعبه  101دادگاه کیفری دو اقلید
علیاصغر مسلمی

پارامونت ،ابتدای قصردشت ،سمت چپ ،جنب دانشگستر

آگهی اخطاریه دفترخانه
رعنا صفــری مجهولالمکان به موجب نامــه  95/1/118مورخ 95/1/24
اجرای احکام شورای حل اختالف قصردشت جهت انتقال  160مترمربع از
ششدانگ پالک  1652/8611بخش  4شیراز به خدابخش کشاورز دشت
ارژنه محکوم گردیدهاید لذا به شــما اخطار میگردد ظرف مدت ده
روز پس از رویت اخطاریه جهــت اجرای حکم به این دفترخانه واقع در
فلکه قصردشت اول ایمان شــمالی کوچه  40پالک  52تلفن 36300202
مراجعه نمایید و در غیر این صورت برابر مقررات اقدام میگردد.
 /3009م الف
سردفتر اسناد رسمی  69شیراز
فرزاد نیکویی
آگهی تغییرات شرکت انجمن دوستداران حافظ مؤسسه غیرتجاری به شماره
ثبت  748و شناسه ملی 10861903449
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ
 94/9/26به موجب مجوز شماره  150267مورخ  94/11/11سازمان مردم
نهاد مرکز اجتماعی و فرهنگی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل انتخاب و تعیین سمت گردیدند:
منصور پایمرد به ســمت رئیس هیأت مدیره ،عبدالرضا اثنی عشری به
سمت نایب رئیس هیأت مدیره ،مهران محمدی به سمت مدیرعامل،
ملیحه کریمی به سمت خزانه دار ،زهره ابوقداره به سمت عضو اصلی
هیأت مدیره ،ســکینه مشایخی جهرمی به سمت عضو علی البدل هیأت
مدیره و مرضیه عباســپور به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره برای
مدت  2سال انتخاب گردیدند.
انتخاب بازرسان :عباس نجفی مخصوص به شماره ملی  2296418831به
عنوان بازرس اصلی و قاسم نجفی مخصوص به شماره ملی 2295764841
به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
امضای اســناد و اوراق بهادار و عادی با امضــاء متفق مهران محمدی و
ملیحه کریمی همراه با مهر مؤسسه معتبر است.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بازرس ،انتخاب و تعیین ســمت
هیأت مدیره ،تعیین وضعیت حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در
سوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای
سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
 /3209م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شیراز

معاوضه کتاب کهنه با نو،
قدیمی  -جدید

کتابفروشی دوستان

مرادی 32360669 - 09171236039
آگهی اخطاریه دفترخانه
در خصــوص اجرای دادنامه شــماره  9409977199201202کالســه
پرونده  940998719987199200706مورخ  94/10/19صادره از شعبه
دوم دادگاه عمومی مرودشت بدینوسیله به محمود عبداله رمضان
العباس فرزند عبداله اخطار میگردد چون همســرش بنام سولماز
کیانی بکیانی فرزند حجت اله با مراجعه به این دفترخانه تقاضای ثبت
طالق خود را نموده لذا به شــما مدت  10روز مهلت داده میشود تا
ظرف مدت  10روز به آدرس شــیراز بلوار دالوران بسیج بلوار ایثار
پالک  183دفتر طالق  3شــیراز مراجعــه و در غیر این صورت وفق
مقررات اقدام خواهد شد.
/3013م الف
سردفتر ازدواج  73و طالق  3شیراز
سید کرامت اهلل خادمی
آگهی مزایده (نوبت دوم)
به موجب پرونده اجرایی به کالسه  940460محکوم له محبوبه مرادی
کهواده و غیره تقاضای فروش امــوال توقیفی غیرقابل افراز /اجرای
دســتور فروش اموال محکوم علیه شرکت پیشــرو رایانه فارس و
مشخصات آن به شرح ذیل میباشد معادل مبلغ  66140000ریال بابت
محکوم بــه و هزینه اجرا  5000000از طریق مزایده و انتشــار آگهی در
یکی از روزنامههای کثیراالنتشــار محلی اســتان فارس را نموده به
همین ســبب در روز شــنبه مورخ  95/2/18از ساعت  10الی  12ظهر
در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز مزایده برگزار خواهد
شد متقاضیان میتوانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال
را مالحظه نمایند قیمتی که مزایده از آن شــروع میشود براساس
نظریه کارشناس رســمی دادگســتری مبلغ  65000000ریال و برنده
مزایده کســی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید و ده درصد
بها را فیالمجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم و بقیه بهای
اموال را ظرف مدت  15روز از تاریخ مزایده پرداخت نماید در صورت
عدم پرداخت مابقی اموال سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده
به نفع دولت ضبط خواهد شد این آگهی نوبت دوم میباشد ضمن ًا ده
درصد مبلغی که قادر به خرید مورد مزایده میباشــید وجه نقد و یا
به حساب سیبا خودتان واریز و دسته چک به همراه داشته باشید.
اموال مورد مزایده عبارتند از -1 :دســتگاه پرس هیدرولیک از تیپ
دروازه ای به ظرفیت  40تن ساخت کارگاه ماشین سازی پارس پرس
مجهز به یک موتور القایی ســه فاز با توان  4کیلــو وات و  2890دور
بر دقیقه ســاخت کشور چین سال  1382به شــماره اموال  1048یک
دســتگاه  -2دستگاه پرس ضربه ای از تیپ  cفریم به ظرفیت  12تن
ساخت کارگاه صنعتی برادران مزینانی مجهز به یک موتور القایی سه
فاز با توان  1/1کیلو وات و  1400دور بر دقیقه ســاخت کشــور چین به
شماره اموال  1050یک دستگاه
/3012م الف
دادورز شعبه  9اجرای احکام حقوقی دادگستری شیراز
عبدالهی

