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رسانه
هندوانه ایران خریدار
ندارد
ایلنا :افزایش چشمگیر کاشت و برداشت هندوانه در
سال جاری قیمت عرضه این محصول در بازار را برای
کشاورزان با ضرر همراه کرده است.
به گزارش ایلنا ،کاهش قیمت هندوانه در روزهای اخیر
موجب شد که بسیاری از غرفهداران میوه و ترهبار به
کشاورزان توصیه کنند از برداشت این محصول و حمل آن
به میادین میوه و تره بار خودداری کنند.
با توجه به اینکه در ابتدای برداشت هندوانه یعنی در اواسط
خرداد ماه قیمت هر کیلو از این محصول در مغازههای
سطح شهر بیش از  ۲هزار تومان بوده است؛ اما در هفتههای
اخیر بازار با کاهش قیمت این محصول به کیلویی۲۰۰
تومان مواجه است.
رئیس اتحادیه میوه وتره بار در گفتوگویی در این رابطه
میگوید :کشت هندوانه نسبت به سال گذشته  ۴تا  ۵برابر
رشد داشته است؛ از طرفی کشورهایی که در سالهای
گذشته خریدار هندوانه ایران بودند نیز به تأمین نیاز این
محصول توسط تولید داخلی پرداختهاند .به همین خاطر
بازار داخلی با مازاد عرضه این محصول مواجه است.

وقتی که هفته گذشته شبه نظامیان خالفت خودخوانده
داعش یک باستان شناس سوری را به این دلیل که مکان
تصوری آنها از عتیقهجات مدفون در شهر پالمیرا را نگفت،
سربریدند ،روشن شد که فروش عتیقهجات و آثار باستانی
چگونه به یکی از مهمترین منابع درآمدی این گروه تبدیل
شده است.
به گزارش ایسنا ،به گزارش سایت تحلیلی کریستین
سانیس مانیتور ،تحلیلگران معتقدند ،این گروه تروریستی
که بیش از یک سوم عراق و سوریه را اشغال کرده ،در پول
و ثروت غوطهور است.
تحلیلگران این موارد را منابع مالی داعش طی سالهای
آتی میدانند :اخاذی و گرفتن مالیات از مردم مناطق
تحت کنترل ،فروش غیرقانونی نفت ،باج گیری ،غارت
حسابهای بانکهای شهرهای اشغال شده و حاال فروش
عتیقهجات به بازار بینالمللی سیری ناپذیر هم اضافه شده
است.
این در حالی است که زمانی که سال گذشته باراک اوباما،
رئیس جمهوری آمریکا استراتژی خود را برای نابودی
داعش اعالم کرد ،یکی از پنج نقطه مبارزه با این گروه
تمرکز بر درآمد و منابع مالی داعش بود.
اما قتل خالد االسد ،باستان شناس موج جدید گرایش
بازارهای غیرقانونی عتیقه را نشان میدهد که داعش هر
روز به منابع مالی خود اضافه کرده و فشارهایی را که به هر
نحوی به راههای مختلف درآمدش وارد میشود ،جبران
میکند.
با این حال تحلیلگران معتقدند شرایط مالی داعش با توجه
به این منابع در طوالنی مدت چندان خوب هم نخواهد
ماند.
تخریب تأسیسات مورد استفاده داعش برای استخراج
نفت در حمالت هوایی و همچنین کاهش قیمت جهانی
نفت به طور قطع درآمد این گروه تروریستی را کاهش
داده و تداوم نابودی سکوهای نفتی ،تکیه این گروه بر
درآمدهای نفتی را به شدت کاهش میدهد.
از آن طرف با گذشت چند سال از ظهور داعش
درآمدهایی که این گروه میتواند از باجگیری داشته باشد
قطع میشود .با گستردگی بیکاری در مناطق تحت کنترل
داعش حتی با وجود زور و اجبار هم دیگر نمیتوان مانند
گذشته بر درآمد حاصل از مالیات حساب کرد.
تمام اینها نشان میدهند که این گروه با فعالیتی هدفمند و
سازمان یافته به دنبال تأمین منابع مالی آتی خود است ،اما با
پایان عتیقهجات پالمیرا ،نمرود و  ...داعش چه راه دیگری
برای کسب درآمد خود مییابد؟

پرداخت وام ضروری به
بازنشستگان
خبرگزاری فارس :مدیرعامل صندوق بازنشستگی
کشوری از پرداخت وام ضروری به بازنشستگان در  6ماهه
دوم سال  94خبر داد.
محمود اسالمیان در گفتوگو با فارس ،با اشاره به اینکه
صندوق بازنشستگی کشوری بنا دارد در راستای پرداخت
مزایا و حقوق بازنشستگان ،اقدامات گستردهای را نیز در
حوزه فرهنگی و اجتماعی انجام دهد اظهار داشت :اعزام
بازنشستگان به سفرهای زیارتی و سیاحتی از جمله این
برنامهها محسوب میشود.
وی تصریح کرد :در سالهای اخیر تعداد قابل توجهی از
بازنشستگان به سفرهای زیارتی و سیاحتی اعزام شدند که
امسال نیز این برنامه در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود :طبق برنامهریزی صورت گرفته در  6ماهه دوم
سال  94پرداخت وام ضروری با بازنشستگان آغاز خواهد
شد.
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هادی خامنه ای:

دولت روحانی  ۲حزبی است
خبرگزاری فارس :حجتاالسالم سید
هادی خامنهای ،دبیرکل مجمع نیروهای
خط امام گفت :دولت روحانی در حال
حاضر دو حزبی شده ،به طوری که حزب
اعتدال و توسعه و کارگزاران در آن
اصلیترین نقش را بازی میکند .به غیر
از این دو حزب ،احزاب دیگر چندان
نفوذی در دولت ندارند و به دلیل آنکه
به نظر میرسد حزب اعتدال و توسعه و
کارگزاران در ایام انتخابات از روحانی
حمایت بیشتری داشتند ،سهم آنها از
دولت بایستی بیشتر باشد.
وی گفت :ما به دلیل آنکه  ۱۰۰درصد
از عارف حمایت میکردیم و با کنار
کشیدن او حمایتمان را از روحانی اعالم
کردیم چندان حضور و تأثیری در روند
دولت نداریم و موضعمان نیز از اول
مشخص بوده که خودمان را همراه
دولت میدانیم.
خامنهای افزود :هر چند حمایت از
دولت را وظیفه خود میدانیم؛ اما این
حمایت مطلق و کامل نیست .بلکه
نقاط ضعف و نارساییها را نیز به همراه
نقاط قوت با اصل قرار دادن انصاف و
عدالت به صورت منصفانه تبیین و تحلیل
میکنیم.
دبیرکل مجمع نیروهای خط امام ادامه
داد :هر چند ممکن است برخی از

دوستان ما نیز از موضعگیریهایمان
ناراحت باشند ،اما روش کار ما این است
و به هیچوجه قصد کوتاه آمدن از مواضع
شفاف و روشنمان را نداریم.
خامنهای تصریح کرد :بیان نقدها و
انتقادهای واقعبینانه و دلسوزانه به معنای
مخالفت با دولت نیست ،بلکه راه درست
و صحیح نشان دادن به دولت است.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد ارزیابی از
عملکرد اقتصادی دولت در این دو سال و
عمل به شعارها و وعدههای داده شده از
سوی روحانی گفت :در کار اقتصادی
نباید به ظواهر نگاه کنیم ،هر چند که
برخی از شعارهای داده شده نیز ملموس
و ظاهری به نظر نمیرسد ،اما دولتمردان
اعتقادشان بر این است که با روند مثبت
مذاکرات اخیر و رفع تحریمها آثار این

اقدام در آینده مشخص خواهد شد.
خامنهای گفت :همان طوری که به یک
فرد مریض دارویی میدهند تا حال او
در روزهای آینده بهترشود ،باید منتظر
باشیم تا ببینیم عملکرد دولت در حوزه
اقتصادی در آینده نتایج خوبی را به
همراه خواهد داشت یا نه.
دبیرکل مجمع نیروهای خط امام در پاسخ
به سؤالی در مورد ارزیابی مجمع نیروهای
خط امام از ترکیب مجلس دهم گفت:
نمیتوان از حاال ادعا کرد که اکثریت
مجلس اصالحطلب و یا اصولگرا خواهد
بود ،بلکه باید روند انتخابات را در شش
ماه آینده رصد کرد تا با ارزیابی فضای
به وجود آمده ورود کاندیداها و تعیین
صالحیتها یک ارزیابی دقیقی را در این
حوزه به انجام رساند.

//

ماجرای پسگردنی ایرانی به روبرتو کارلوس

شبی که روبرتو کارلوس و میشل سالگادو به تهران آمدند ،در
فرودگاه امام (ره) اتفاق تلخی افتاد و یک نفر در میان ازدحام
جمعیت به روبرتو کارلوس پسگردنی زد.

به گزارش ایسنا ،خبر ورزشی نوشت :اگرچه
کارلوس اص ً
ال متوجه این حرکت نشد و ضربهای
را که به پس سرش خورد به حساب شلوغی
گذاشت ،اما مأموران حراست شخصی را که به
ستاره برزیلی پسگردنی زد ،بازداشت کردند.
به گفته عکاس خبرورزشی ،این شخص در
جواب سؤال مأموران فرودگاه که پرسیدند «چرا
این کار زشت را انجام دادی؟» گفت :میخواستم
کاری کنم س ِر کارلوس مو دربیاورد!
شایعه شده که این شخص در همان محوطه
فرودگاه با چند نفر شرط بسته بود به روبرتو کارلوس
پسگردنی بزند.

o

شماره 612

خبر رسان

سالمت بیشتر باشد

عصرایران :نشست خبری حسن روحانی رئیس جمهور به
مناسبت هفته دولت در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
به گزارش عصرایران ،برخی حواشی این نشست و اهم
سخنان روحانی را در زیر می خوانید:
 دولت یازدهم به نیمه راه خود رسیده است ،دو سال از اینافتخار برای دولت که مردم بار مسئولیت را به این دولت
سپردند میگذرد ،اگر من بخواهم این راه را با یک جمله تبیین
کنم ،این راه برای ایجاد آرامش و ثبات برای بخشهای مختلف
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o

امیدواریم انتخابات مجلس رقابتی تر و با احساس

درآمد داعش از کجاست؟

چهارشنبه  11شهریورماه 1394

شماره 612

روحانی:

جامعه بود .ما از یک دولتی که با التهاب با مشکالت فراوان
در بخش وحدت اجتماعی و در سیاست خارجی روبرو بود
حرکت کردیم به سمت یک دولت مستقر با ثبات .دولتی که
همه تالش خود را به کار برد تا در قدم اول در سیاست داخلی
زخم جدیدی را ایجاد نکند و بر زخمهای گذشته مرهم
بگذارد.
 دولتی که تالش کرد روابط جناحها ،احزاب ،گروهها،اقوام ،مذاهب و ادیان الهی مسالمتآمیز باشد .دولتی که
تالش کرد تا اگر شکاف اجتماعی دارد حل کند .کاری که
در این دو سال کردیم ،فضای آرامتری را برای احزاب ،مراکز
علمی ،دانشگاهها و روابطآنها با جهان وبا دانشگاههای جهان
این روابط را بهتر و صمیمیتر کنیم در مسیر عمل و دانش
حرکت کنیم.
 ما در خشکسالی قرار داریم .از سال قبل بسیاری از استانهاخشک بودند ،اما با مشکالت زیادی برایآب آشامیدن
مواجه بودیم ،داریم عبور میکنیم از این مشکالت و
برنامهریزی میکنیم .این دولت سرمایهگذاری بسیار خوبی
در زمینه تسهیل منابع جدید آب داشته است .ما ده میلیارد در
زمینه آب برنامهریزی کردیم که ساالنه دو میلیارد استفاده
میکنیم.
 یکی از کارها آبیاری تحت فشار است که قدمهای خوبیبرداشتیم .کانالکشیها ،زهکشیها در سدها ،مسأله بهره
وری ازآب در زمینهای کشاورزی قدم بسیار خوبی برداشته
شده است .بیش از  100درصد در این زمینه ما افزایش
داشتیم.
ما فقط در منطقه خوزستان و ایالم  44هزار هکتار را تحت

نیازمندهیا

پوشش برنامهریزی کشاورزی مدرن قرار دادیم .هم برای
زهکشی هم برای کانالهای آب انشاءا ...امسال  82هزار
هکتار را انجام میدهیم .
 در زمینه اجتماعی تحت پوشش قراردادن برای بهداشت وسالمت قدمهای بسیار برداشته شده است .امروز متخصصین
را به اقصی نقاط کشور رساندیم .همه شهرهای کوچک و
بخشها شاهد حضور پزشک و متخصصان هستند ،تجهیزات
بیمارستانی در حال نوسازی است .طرح تحول سالمت را
ادامه خواهیم داد.
 در زمینه سیاست خارجی هم به آرامش هم به ثبات همبازسازی چهره ایران در افکار عمومی دنیا رسیدیم .امروز
نگاه به ایران نگاه دیگری است .امروز نام ایران به عنوان یک
کشور صلح خواه و صلح طلب و تعامل گرا مطرح می شود.
 برخیها میگویند مسأله هستهای حل شد ،پس اثرشکجاست؟ البته که دیده میشود ،اما ملموستر زمانی میشود
که قدمهای نهایی برداشته شود .تحریمها برداشته شود.
تا وقتی آثار مثبت در جامعه بیاید زمان میبرد .ما نفتمان را
در حد قبلی صادر کنیم .یک زمانی طول میکشد تولدی و
فروش انجام دهیم .
 مردم ما شاهد انتخابات بسیار خوب و مشارکت بسیار خوبمردم و انتخابات شکوهمند خواهند بود  .رقابتی تر از گذشته با
احساس سالمت بیشتر .
 من مسئول اجرای قانون اساسی در انتخابات هستم ،برخیهاشاید خوشحال بشوند و برخیها امکان دارد ناراحت شوند ،من
مسئول اجرای قانون هستم .اگر همه همدل و همزبان باشند،
انشاءا ...آثارش را در اسفندماه میبینیم.

 8میلیون تومان جریمه برای

نصب ماهواره و یک میلیون
تومان برای بدحجابی

پیشنهاد در مجلس :شماری از نمایندگان مجلس در حال تهیه
طرحی هستند که براساس آن استفاده کنندگان از ماهواره در
ایران مجازات میشوند 8 .میلیون تومان جریمه برای نصب
ماهواره ویک میلیون تومان برای بدحجابی.
به گزارش عصرایران ،روزنامه شرق چاپ تهران نوشت :در
ماده یک طرح پیشنهادی مجلس با عنوان «طرح صیانت از
حریم عفاف و حجاب» آمده است« :چنانچه راننده یا سرنشینان
وسایل نقلیه اقدام به کشف حجاب ،روزهخواری ،مزاحمت
برای نوامیس یا حرکات غیرمتعارف کنند ،افسران کادر یا
پیمانی موظف به جریمه صد هزار تومانی و در صورت تکرار،
منظورکردن  ١٠نمره منفی و توقیف  ٧٢ساعته خودرو است» .
مرکز پژوهشها در نقد ماده یک این طرح اعالم کرده
است« :قانونگذار در این حوزه با خأل قانونی مواجه نبوده

و ضمن افزایش میزان جریمه از پنج تا  ٥٠هزارتومان به ١٠٠
هزارتومان ،معنای حجاب را از امری هویتی – فرهنگی به
رفتاری خالف در سطح نبستن کمربند ایمنی در خودرو تقلیل
داده است .چنین مادهای این شبهه را ایجاد میکند که بهراحتی
با پرداخت پول و جریمه نقدی یا توقیف ماشین ،میتوان از
الزام حجاب تخطی کرد و اجراییسازی این ماده نیز در
هالهای از ابهام است».
در بخش دیگری از متن طرح پیشنهادی مجلس آمده است:
«توبیخ و درج در پرونده در صورت بدحجابی ،دوره آموزشی
برای زنان با پوشش غیرشرعی ،جزای نقدی و پرداخت
جریمه».
مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی کارشناسی کلیات آن
را رد کرده و بند به بند آن را تحلیل و ارزیابی و اعالم کرده
است« :بیتوجهی طرح به ضرورت و لزوم ایجاد مطالبه
عمومی و وفاق جمعی در برخورد با بدحجابی ،افزایش امکان
گسست بین نظام و مردم و تقلیل بدحجابی از امری نابهنجار و
غیرارزشی به تخلفهای راهنمایی و رانندگی و کاستن از ارزش
حجاب و گسترش تصور تخطی از ارزش حجاب با پرداخت
هزینه نقدی ،از جمله دالیل رد کلیات طرح در گزارش مرکز
پژوهشهای مجلس است .در بخش دیگری از این گزارش
تأکید شده «این طرح جرمانگاری جدیدی در موضوع عفاف
و حجاب انجام نداده ،بلکه تالش کرده جرمانگاریای را
که در گذشته بوده ،از طریق تعیین مجری و تشدید مجازات
کارآمد کند».

فروش زمین

فرصت بانك ملي براي
بخشودگي جرايم تأخير
بدهکاران

بانک ملی ایران ،به مناسبت هفته دولت ،مهلت بخشودگی
مانده جرایم تأخیر مازاد به نرخ معامله را تا پایان امسال برای
بدهکاران این بانک تمدید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،بدهکارانی که
تا پایان شهریور  1394نسبت به تسویه نقدی تمام بدهی یا
اقساط معوق آن اقدام کنند ،مشمول  100درصد بخشودگی
مانده جرایم تأخیر مازاد بر نرخ معامله قرار میگیرند.
همچنین میزان بخشودگی مذکور برای اشخاصی که نسبت
به تسویه نقدی تمام بدهی یا اقساط معوق آن تا پایان آذر ماه
 1394اقدام کنند  75درصد و در صورت پرداخت تا پایان
اسفند ماه  ،1394این بخشودگی  50درصد مانده جرایم
تأخیر مازاد بر نرخ معامله خواهد بود.
مشتریان و افرادی که تاکنون نسبت به بازپرداخت بدهیهای
خود اقدام نکردهاند ،میتوانند از فرصت ویژهای که برای
بهرهمندی از بخشودگی مذکور فراهم شده است حداکثر
استفاده را به عمل آورند.
مشتریان برای اطالعات بیشتر میتوانند به شعب این بانک در
سراسر کشور مراجعه کنند.

فروش آپارتمان

گوناگون
خریدار خانه

رهن و اجاره

فروش وسایل دست دوم

گمشده

دعوت به همکاری

بررسی افزایش سقف
برداشت از عابر بانکها تا
 400هزار تومان
عصرایران :دبیرکل بانک مرکزی از بررسی افزایش سقف
برداشت از عابر بانکها در بانک مرکزی خبر داد و گفت:
بانک مرکزی بررسیهایی را برای افزایش سقف برداشت
از عابر بانکها به میزان  400هزار تومان را انجام داده و قرار
است ظرف یکی دو ماه آینده در این خصوص اعالم نظر
شود.

آگهی مزایده

فروش مغازه

صاحبان خانههای خالی یک
سال فرصت دارند!
ایسنا :با تصویب و ابالغ اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم
بار دیگر مسئله دریافت مالیات از خانههای خالی به عنوان
دارویی که از سوی برخی کارشناسان برای حل بیماری
مزمن بازار مسکن تجویز میشود ،وارد قانون شد .حال
صاحبان این دسته از خانهها دو انتخاب دارند ،یا خانههایشان
را اجاره داده و بفروشند و یا با مالیات تصاعدی آن کنار
بیایند.

 ۹فاکتور خطرزا برای بروز
آلزایمر
سالمانه :چاقی ،افسردگی و فشارخون باال از جمله
فاکتورهای منفی تأثیرگذار بر وضعیت کلی سالمت فرد
است ،اما بررسیهای جدید نشان میدهد که این اختالالت،
خطر ابتال به آلزایمر را نیز افزایش میدهند.
به گزارش ایسنا ،متخصصان دانشگاه کالیفرنیا به مطالعه
شباهتها بین بیماران مبتال به آلزایمر پرداخته تا با شناسایی
فاکتورهای خطرزا ،احتمال بروز این بیماری را در افراد
دیگر به حداقل برسانند.
یافتههای این مطالعه حاکی از آن است که فاکتورهای
خطرزایی همچون چاقی ،افسردگی و فشارخون باال علت
بروز دو سوم موارد ابتال به بیماری آلزایمر در جهان هستند.
در این بررسی نتایج به دست آمده از بیش از  300تحقیق که
در مورد فاکتورهای خطرزای مؤثر در بروز آلزایمر انجام
گرفته بود ،مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص شد  9عامل،
شایعترین علل ابتالی فرد به این بیماری و شامل چاقی،
تنگی شریان کاروتید ،پایین بودن سطح دانش ،افسردگی،
فشارخون باال ،ضعیف بودن ،استعمال سیگار ،سطح باالی
اسید آمینه «هوموسیستئین» و دیابت نوع  2هستند.
کارشناسان همچنین اعالم کردند :بهترین راه برای حفظ
سالمت مغز دنبال کردن رژیم غذایی سالم همچون رژیم
مدیترانهای حاوی منابع سرشاری از ماهی ،سبزی و مواد
غذایی سبوسدار است .عالوه بر این برخی انواع ویتامینها
و هورمونها که سطح فشارخون باال را کاهش میدهند
میتوانند به کاهش خطر ابتال به بیماری آلزایمر کمک کنند.
این یافته پزشکی باید مشخصکننده دالیل نهفته بیماری
آلزایمر باشد و در نتیجه به کارشناسان کمک میکند تا تعیین
کنند چرا این فاکتورهای خطرزا افراد را در معرض ابتال به
این بیماری قرار میدهند.
به گزارش شبکه خبری فاکسنیوز ،از سال  1906و مشاهده
اولین مورد ابتال به بیماری آلزایمر ،پزشکان درمان قطعی
برای این اختالل مغزی که به افت قدرت حافظه ،مهارتهای
فکری و کاهش توانایی برای انجام کارها و امور ساده منجر
میشود ،پیدا نکردهاند .در بسیاری از افراد ،عالئم آلزایمر
اولین بار در اوایل دهه  60سالگی ظاهر میشود.

اجرای احکام حقوقی شــورای حل اختالف در نظر دارد
یک دســتگاه فارســیبر ماکیتا نجاری متعلق به محکوم
علیه پروندهی کالســه  453اجرائیه را بــا قیمت پایه به
94
مبلغ  12.375.000ریال به فروش برساند.
دســتگاه مذکوراز حالتنوخارج بوده و با توجه به اینکه
ارزش دســتگاه نو  24.750.000ریال میباشــد .دستگاه
مذکور پنجاهدرصد نو برآورد میشود.
مزایــده رأس ســاعت  10/30صبح مــورخ  94/6/28در
اجرای احکام حقوقی شــورای حــل اختالف انجام و به
فــرد یا افرادی که به باالتریــن قیمت خریداری نمایند به
فروش میرسد .متقاضیان میتوانند پنج روز قبل از انجام
مزایده به اجــرای احکام حقوقی شــورای حل اختالف
مراجعه تا اقدامات انجام گیرد.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول (نوبت دوم)

(بــه موجب پرونــده شــماره  )930834اجرای احــکام حقوقی
دادگســتری نیریز در نظر دارد ســه دانگ چاه حفرشده جهت
شرب دام به شماره پروانه  202 - 30646مورخ  80/8/16صادره
از آب منطقه فارس که تاکنون از آن اســتفاده نگردیده و پلمپ
میباشد چاه فاقد موتور پمپ و سایر تجهیزات میباشد و تنها حفر
گردیــده .عمق چاه  150متر بــوده که  7متر آن دارای لولهجدار
میباشد .چاه متعلق به محکومعلیه زهرا اشرف میباشد ،حداکثر
آب تخصیصــی در صــورت مطلوببودن آبدهی چــاه  11لیتر
در ثانیــه (پرواربندی) میباشــد و آدرس آن واقع در بنهکالغی
جنب پرواربندی ســیدعباسعلی موســوی ،جنــوب غرب چاه
آب آشامیدنی اســت که به قیمت  200/000/000ریال (قیمت
کارشناسی) به فروش برساند.
مزایــده رأس ســاعت  10:30مــورخ  94/7/4در محــل اجرای
احکام حقوقی دادگســتری نیریز برگزار و به فرد یا افرادی که
به باالترین قیمت پیشنهادی خریداری نمایند ،به فروش میرسد.
لــذا متقاضیان در صورت تمایل میتواننــد پنجروز قبل از انجام
مزایــده به اجرای احــکام حقوقی دادگســتری نیریز مراجعه تا
اقدامات قانونی جهت بازدید از اموال مورد مزایده انجام گیرد.
شرایط مزایده:
 -1مزایده با قیمت پایه فوقالذکر شروع میگردد.
 -2دهدرصد مبلغ پیشــنهادی از برنده مزایــده دریافت و نامبرده
مکلف اســت ظرف یکمــاه باقیمانده ثمن معاملــه (مزایده) را
پرداخــت نمایــد ،در غیراینصورت دهدرصد مبلــغ اولیه به نفع
دولت ضبط و مزایده تمدید خواهد شد.
 -3مورد مزایده به کســی که باالترین قیمت پیشــنهادی را ارائه
نماید ،فروخته خواهد شد.
قاضی اجرای احکام حقوقی
دادگستری شهرستان نیریز
احسان رحیمی

هنگامهي نیایش

اذان صبح

خورشیدی

قمری

دقیقه

آگهی مزایده اموال منقول (نوبت دوم)

قاضی اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف

احسان رحیمی

مصطفی علیخانی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز

طلوع
خورشيد

اذان ظهر

غروب
خورشيد

اذان مغرب

نيمه شب
شرعي

ساعت دقیقه ساعت دقیقه ساعت دقیقه ساعت دقیقه ساعت دقیقه
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ظرف یکمــاه باقیمانده ثمــن معامله
(مزایــده) را پرداخــت نمایــد در غیر
اینصورت دهدرصد مبلــغ اولیه به نفع
دولت ضبــط و مزایــده تمدید خواهد
شد.
 -3مورد مزایده به کســی که باالترین
قیمت پیشــنهادی را ارائه نماید فروخته
خواهد شد.
قاضی اجرای احکام حقوقی
دادگستری شهرستان نیریز
احسان رحیمی

با ما تماس بگیرید:

« 0917 731 5146جاللی»
071 5383 0903

چگونگی کار با جدول سودوکو:
ســودوکو جدول اعــدادی اســت که امــروزه یکی از
سرگرمیهای رایج در کشــورهای مختلف جهان به شمار
میآید.
سودوکو ،مخفف یک عبارت ژاپنی به معنی «ارقام باید
تنها باشند» است.
هر چند این بــازی برای اولین بار در یــک مجلهی پازل
آمریکایی در ســال  ۱۹۷۹انتشــار یافت ،ولی انتشار آن به
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در این جدول چند عدد به طور پیش فرض قرار داه شده که
باید باقی اعداد را با رعایت سه قانون زیر یافت:
قانون اول :در هر ســطر جدول اعداد  ۱الــی  ۹بدون تکرار
قرار گیرد.
قانون دوم :در هر ســتون جدول اعداد  ۱الی  ۹بدون تکرار
قرار گیرد.
قانون ســوم :در هر ناحیه  ۳*۳جدول اعــداد  ۱الی  ۹بدون
تکرار قرار گیرد.

قانون بازی
نوع متداول ســودوکو یک جدول  ۹*۹اســت که کل
جدول هم به  ۹جدول کوچکتر  ۳*۳تقســیم شده است.

4
3

6

طور مستمر و پیگیر برای نخستین مرتبه بر میگردد به ژاپن
در  ۱۹۸۶و از سال  ۲۰۰۵این سرگرمی به محبوبیت جهانی
دست یافت و نخستین مســابقهی ملی آن در سال  ۲۰۰۸در
فیالدلفیا ،آمریکا برگزار شد.
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اشتراک یکساله
نیریزان فارس

آگهیفقدانسندمالکیتبخش22فارسنیریز
آقای مصطفی خواجــهزاده فرزند درویش با تســلیم دو برگ
استشهادیه که در دفتر اســناد رسمی شــماره  11نیریز تنظیم
گردیده اســت مدعی اســت که تعداد یک جلد سند مالکیت
مربوط به ششــدانگ پالک  7464/1واقع در بخش  22فارس
نیریز که ذیل ثبــت  19077صفحه  422دفتــر  250امالک به
نام نامبرده ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 488096ب91/
صادر و به موجب ســند  -دفتر  -معالواســطه به  -متنقل شــده
و به موجب ســند شــماره  -دفترخانه  -نزد  -در رهن اســت به
علت جابهجایی و اسباب کشی مفقود گردیده است و نامبرده
تقاضای صدور سند المثنی نموده است .مراتب طبق ماده 120
اصالحــی آییننامه قانون ثبــت آگهی میشــود که هر کس
نســبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود
سند مالکیت نزد خود میباشــد تا ده روز پس از انتشار آگهی
به ثبت محــل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند
مالکیت یا خالصه معامله تســلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر
اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود
اداره ثبت ســند مالکیــت المثنی را طبق مقــررات صادر و به
متقاضی تسلیم خواهد کرد .تاریخ انتشار94/06/11 :

خریداری نمایند به فروش میرســد لذا
متقاضیان در صــورت تمایل میتوانند
پنجروز قبل از انجــام مزایده به اجرای
احــکام حقوقــی دادگســتری نیریــز
مراجعه تا اقدامات قانونی جهت بازدید
از اموال مورد مزایده انجام گیرد.
شرایط مزایده
 -1مزایــده با قیمــت پایــه فوقالذکر
شروع میگردد.
 -2ده درصد مبلغ پیشــنهادی از برنده
مزایده دریافت و نامبرده مکلف اســت

(به موجــب پرونــده  )930003اجرای
احــکام حقوقی دادگســتری نیریز در
نظر داردیکدستگاه خودرو پرادو مدل
 205به شــماره پالک 181ن  36ایران
 73رنگ نقرهای متعلق به محکوم علیه
را به قیمت  750.000.000ریال (قیمت
کارشناسی) به فروش برساند.
مزایــده رأس ســاعت  10/30مــورخ
 94/7/5در محل اجرای احکام حقوقی
دادگســتری نیریز برگــزار و به فرد یا
افرادی که به باالترین قیمت پیشنهادی

33476

ش /214م الف -مورخ 94/06/08

خبر رسان
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