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علیاکبر شکارچی در شب کمانچه و پیانوی کالسیک ایرانی:

چهارمین دوساالنه بین المللی
کارتون کتاب برگزار میشود

به داد این موسیقی برسید

علیاکبر شکارچی ،نوازنده پیشکسوت کمانچه بیان کرد :دلم
میخواهد همانطور که ردیف میرزا عبدالله ثبت شد ،نغمههایی
که از دل این سازها برمیآید نیز ماندگار و آموزش داده شوند .به
صراحت میگویم این آواها مثل آب ،خاک ،جنگل و هوا که خدایی
دارند ،آسیب دیدهاند .نمیخواهم اعالم خطر کنم اما باید بگویم که
دچار آسیب شدهاند .او ادامه داد :من از کوچکی با یک قوطی روغن
نباتی و چند سیم ،ساز ساختم و نواختن را شروع کردم؛ انگار که از
 ۶۰سال پیش به پیغمبری این ساز گماشته شدم و حاال از اینجا سر
درآوردم .وقتی از این خوش سیم و خوش پوست صحبت میکنیم،
به معنای این است که این ساز و موسیقی در کنار و پناهگاه انسان
بوده است.
به گزارش ایسنا ،شکارچی اضافه کرد :امشب قبل از شروع برنامه
در کاخ نیاوران موسیقی پخش میشد که واقعا جای تأسف داشت.
گاهی اوقات در بناهای آثار باستانی ،موسیقیهایی پخش میشود
که آدم شرمش میآید .من هر چه به وزارت ارشاد و حوزه هنری
میگویم ،غفلت میکنند اما میراث فرهنگی میتواند کار مفیدی
انجام دهد زیرا در استانها پایگاه دارد و میتواند از دانشجویان و
کارشناسان موسیقی برای انتخاب موسیقیهای هر منطقه و پخش
آن در اماکن تاریخی هر استان کمک بگیرد .این هنرمند با بیان این
که برخی از موسیقیها جامعه را دچار بیماری کرده است ،افزود:
موسیقیهای سطحی ارتباط انسانها با طبیعت و خاک را قطع و
مردم را بیمار کرده است .چرا سرزمینی مثل ایران که دارای ریشه
کهن فرهنگی و موسیقیایی است ،باید موسیقیهایی را که شعر،
تنظیم و ساز آن سنخیتی با فرهنگ این مملکت ندارد ،تحمل کند!؟
برای حفظ نغمهها کاری کنیم تا نجابت و ذوق خانوادهها را فراهم
کنیم .این هنرمند پیشکسوت سپس یکی از کهنترین دستگاههای
موسیقی (راست پنجگاه) را اجرا کرد.
پرونده ثبت جهانی عود آماده شده است
داریوش پیرنیاکان ،مدیر پرونده هنر ساخت و نوازنده کمانچه به
عنوان سخنران دیگر این مراسم گفت :در دولت قبل از روی سایت
یونسکو متوجه شدم که ساز تار توسط کشور جمهوری آذربایجان
ثبت جهانی شده است .بعد از این موضوع هر چه تالش کردم و
فریاد زدم ،صدایم به جایی نرسید و مسئوالن وقت توجه نکردند.
به همین دلیل به فکر ثبت ساز کمانچه افتادم زیرا متوجه شدم
آذربایجان برای ثبت این ساز هم اقدام کرده است .وقتی با مسئوالن
این حوزه در دولت جدید صحبت کردم و از این اتفاق استقبال
کردند ،شروع به جمعآوری و تشکیل پرونده ثبت این ساز کردیم.
این نوازنده با بیان این که جمعآوری یک پرونده حدود دو سال زمان
میبرد ،افزود :جمعآوری پرونده نیاز به تحقیقات و پژوهش بسیاری
دارد اما چون از ثبت ساز تار به اسم کشور آذربایجان ناراحتی قلبی
داشتم ،این کار را انجام دادم .من آذری هستم اما پیش از آن که

علیاکبر شکارچی در مراسم شب کمانچه و پیانوی ایرانی گفت :همه آلوده موسیقیهای سطحی شدهاند .به داد این موسیقی
برسید و بیایید هر چه از دستمان بر میآید ،برای آن انجام دهیم.

موسیقیهای
سطحیارتباط
انسانها با
طبیعت و خاک
را قطع و مردم
را بیمار کرده
است
فرزند تبریز باشم ،فرزند ایران زمین هستم و میخواستم وقتی اسم
ساز کمانچه سرچ می شود ،اسم ایران بیاید و این اتفاق هم افتاد.
عضو خانه موسیقی اضافه کرد :همچنین از یک سال و نیم پیش
شروع به ثبت پرونده ساز عود کردیم و پرونده آن نیز آماده شده
است .با توجه به این که این ساز در منطقه هم وجود دارد ،با کشور
سوریه صحبت کردیم که اگر تمایل دارند ،مدارک الزم را برای ثبت
مشترک ارسال کنند اما فقط دو قطعه عکس ارسال کردند .به همین
دلیل به ترکیه هم برای ثبت پرونده مشترک اعالم کردهایم تا اگر
تمایل دارد با ایران سهیم شود .ما تالش میکنیم تا تمام سازهای
ایرانی اعم از فولکلوریک و سازهای شهری را ثبت جهانی کنیم.
مردم از ما گالیه دارند
علی اصغر مونسان ،رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  139760318002000865مــورخ  97/4/13هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک انزلــی تصرفــات مالکانــه بالمعارض
متقاضــی خانــم روح انگیــز بلبــل پــور بهمبــری فرزنــد محمود بشــماره شناســنامه  40صــادره از صومعه ســرا در ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بــه مســاحت  1810/63مترمربــع بــه پــالک فرعــی  120از  1باقــی مانــده
از  304اصلــی واقــع در بندرانزلــی  ،انتهــای خیابــان رودکــی – بخــش  7گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای فریــدون
و علــی اکبــر جملگــی باغبــان خمامــی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصله
 15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ,
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایی تقدیــم نماینــد .بدیهی اســت در
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/5/6 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/5/20 :

رئیس ثبت اسناد و امالک انزلی ـ پرویز حیدری

5156

آگهی تحدید حدود اختصاصی

تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه و محوطــه و انبــاری بــه مســاحت
 957/43بــه شــماره فرعــی  62ســنگ اصلــی  35واقــع در قریــه ســکام بخــش  27گیــالن تصرفــات مالکانــه آقــای
عبداالمیــر اســکندری ســنجابی فرزنــد محمدحســین بــه شــماره شناســنامه  657انتقالــی ملــک از مالکیــت امــان ا...
ساســانی ســند رســمی آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی به نــام عبداالمیر اســکندری ســنجابی متشــر و به اطــالع کلیه
مجاوریــن و صاحبــان حقوقــی ارتفاقــی مــی رســاند کــه تحدیــد حدود پــالک موصــوف از مورخــه  97/6/20راس ســاعت
 11صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد چنانچــه هــر یــک از مجاوریــن ملــک مرقــوم بــه حــدود و حقــوق
ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی
روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه ایــن اداره ثبــت اســناد و امــالک رضوانشــهر تســلیم و رســید اخــذ نماییــد و برابــر مــاده 86
آئیــن نامــه اصــالح قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت بــه
دادگاه محــل تقدیــم دارد در غیــر ایــن صــورت پــس از گذشــت مــدت مزبــور و ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت
بــه وســیله متقاضــی یــا نماینــده قانونــی او ایــن اداره بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد.
تاریخ انتشار97/5/20 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رضوانشهر -جعفر عبادی

5728

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  139760318008000957هیــأت اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی خانــم ســیده حلیمه هاشــمی چافجیــری فرزند ســید موســی بشــماره شناســنامه  14صادره
از رودســر در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  213/20مترمربــع بــه شــماره پــالک 5313
فرعــی از  84اصلــی قســمتی از قطعــه  206تفکیکــی از  84اصلــی واقع در چافجیــر در بخش  29گیــالن خریداری
از مالــک رســمی ســازمان امــوال و امــالک ( بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی) محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مدت
دو مــاه اعتــراض خــود را ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ,ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .م/الــف 494 :
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/5/20 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/6/3 :

رئیس ثبت اسناد و امالک رودسر ـ حسنعلی پاک مهر

5700

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  139760318008001028هیــأت اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی آقــای محســن رهنمــا فرزنــد بهمــن بشــماره شناســنامه  1109صــادره از اصفهــان در
ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  257/60مترمربــع به شــماره پالک
 514فرعــی از  70اصلــی قســمتی از قطعــه  577تفکیکــی از قطعــه  32تفکیکــی از  70اصلــی واقــع در دریاوارســر
در بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی ســازمان امــوال و امــالک ( بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی)
محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ,ظرف مــدت یک
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .م/الــف 493 :
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/5/20 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/6/3 :

رئیس ثبت اسناد و امالک رودسر ـ حسنعلی پاک مهر
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آگهی

در اجــراي مــاده  174آئیــن دادرســي کیفــري ســال  1392بــه آقــاي کــي آرمیــن زیاریــان فعــال مجهولالمــکان
کــه بــه اتهــام کالهبــرداري در پرونــده کالســه  9609980841300305شــعبه ســوم بازپرســي دادســراي عمومي
و انقــالب ایــالم تحــت تعقیــب ميباشــد ابــالغ ميگــردد ظــرف مــدت یــک مــاه پــس از نشــر ایــن آگهــي جهــت
دفــاع از اتهــام منتســبه در ایــن شــعبه حاضــر و اال تصمیــم قانونــي اتخــاذ خواهــد شــد .ضمن ـاً ميتوانــد یــک
نفــر وکیل همــراه داشــته باشــید.

بازپرس شعبه سوم دادسراي عمومي و انقالب ایالم -بهروز نجفي

 ۱۲اثر ثبتی مرتبط با موسیقی
محمد حسن طالبیان ،معاون میراث فرهنگی در این مراسم بیان
کرد :از دیدگاه یک کارشناس میراث ،موسیقی یکی از مواریث بشری
است که با انسان زیسته و زندگی میکند و شاهد این موضوع
پیکرههای موجود در موزه ملی است .به همین دلیل سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری بر خود واجب میداند تا تجلیات
رنگی این میراث را در سطوح ملی و جهانی به ثبت برساند.
او ادامه داد :عالوه بر ثبت ،این فرآیند نیازمند مشارکت مردم
و صاحبان اصیل میراث ناملموس است و با کمک مرکز میراث
ناملموس ،پژوهشگاه میراث فرهنگی ،استادان و پژوهشگران تالش
می شود تا تدابیری بعد از ثبت هم انجام شود.
معاون میراث فرهنگی با اشاره به این که استاد بزرگ ،لشگری
اخیرا دار فانی را وداع گفت ،افزود :این هنرمند به عنوان گنجینه
زنده بشری به ثبت رسید .در حوزه آثار ناملموس سال  ٢٠٠٣نیز
ایران  ١٢اثر ثبتی دارد که همه آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم به
موسیقی مربوط میشوند.
طالبیان به کمانچه نیز اشاره کرد و گفت :کمانچه از قدیمیترین و
گستردهترین ابزار موسیقی ایران و منطقه آذربایجان است .امکانات
صوتی این ساز سبب شده در نقاط شهری و روستایی استفاده شود.
همچنین در دیگر حوزههای مرتبط از جمله سنتهای شفاهی حضور
پررنگ دارد.
او درباره شیوه نوازندگی پیانوی ایرانی نیز بیان کرد :حدود دو سده
از ورود پیانوی کالسیک به ایران میگذرد و چهار نسل نوازندههای
ایرانی این ساز را نواختهاند و استادان ایرانی برای نخستین بار
توانستند از آن صدایی در بیاورند که صد در صد ایرانی باشد.
در ادامه برنامه پویان آزاده نوازنده و یکی از تکمیلکنندههای
پرونده شیوه نوازندگی پیانوی کالسیک ایرانی نیز قطعاتی از شیوه
پیانونوازی ایرانی نواخت.
در شب کمانچه و پیانوی کالسیک ایرانی که شب پنجشنبه،
 ١٨مردادماه در کاخ نیاوران برگزار شد ،از لوح ثبت «هنر ساختن
و نواختن با کمانچه» و «شیوه نوازندگی پیانوی کالسیک ایرانی»
رونمایی و از علیاکبر شکارچی ،نوازنده پیشکسوت کمانچه ،داریوش
پیرنیاکان ،پژوهشگر موسیقی ،بهروز وجدانی و پویان آزاده تقدیر
شد.
روابط عمومی کاخ نیاوران در واکنش به اظهارات علی اکبر
شکارچی مبنی بر اینکه قبل از برگزاری این مراسم موسیقی در کاخ
نیاوران پخش شد گفت :مسئوالن فنی قبل از مراسم مشغول تست
صدا برای اجرا بودند که آقای شکارچی به اشتباه متوجه شدند این
موسیقی در فضای کاخ پخش میشده است .در حالی که چنین
نبود و این کاخ فقط در جشنها موسیقی آن هم از نوع اصیل را
پخش میکند.
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و گردشگری نیز در این مراسم بیان کرد :شاید موسیقی یکی از
بهترین بخشهای میراث ناملموس کشور باشد .این کشور سرشار
از هنر و فرهنگ است و خوشحالم در سازمانی فعالیت میکنم که
به امر فرهنگ و هنر ایران خدمت کنم .حتما میدانید که ثبتهای
جهانی سهمیه دارند و ما از سهمیههای کشورمان حداکثر استفاده
را میکنیم اما داشتههای سرزمین ما آنقدر زیاد است که مردم
همیشه از ما گالیه دارند چرا یکی دیگر از این داشتهها ثبت نشده
است .او با بیان این که ما ناچاریم در قالب سهمیهها حرکت کنیم،
اضافه کرد :اخیرا برای آن که از حداکثر داشتههایمان استفاده کنیم،
تالش شده از آنجایی که با برخی کشورها اشتراکاتی داریم و چون
پروندههای مشترک جدا از سهمیه حساب میشوند ،از این ظرفیت
برای ثبتهای جهانی نیز استفاده کنیم.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  97/4/25 – 139760318008001566هیــأت اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای هــادی داداشــی لپاســر فرزنــد رحیــم بشــماره شناســنامه  105صــادره از
استان اردبیل
سازمان جهاد
کشاورزیـاحت
ـاختمان بــه مسـ
رودســر در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب سـ
 148/01مترمربــع قســمتی از پــالک  5314فرعــی از  84اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پالک  608فرعــی از 84
اصلــی واقــع در چافجیــر در بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی ســازمان امــوال و امالک اســتان گیالن
محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذ رســید  ,ظــرف مدت یک
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .م/الــف 492 :
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/5/20 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/6/3 :

رئیس ثبت اسناد و امالک رودسر ـ حسنعلی پاک مهر
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  97/4/25 – 139760318008001564هیــأت اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر تصرفــات مالکانــه بالمعارض
متقاضــی آقــای علــی ابراهیمــی فرزنــد عبــاس بشــماره شناســنامه  530صــادره از رودســر در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  148/01مترمربــع قســمتی از پــالک  5314فرعــی از 84
اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  608فرعــی از  84اصلــی واقــع در چافجیــر در بخــش  29گیــالن خریــداری از
مالــک رســمی ســازمان امــوال و امــالک گیــالن محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت
بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذ رســید
 ,ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .م/الــف 491 :
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/5/20 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/6/3 :

رئیس ثبت اسناد و امالک رودسر ـ حسنعلی پاک مهر
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  97/4/4 – 139760318018001333هیــأت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض
متقاضــی بهــروز جمشــیدی فرزنــد اســماعیل بشــماره شناســنامه  1در ششــدانگ بــر یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه
مســاحت  183/03مترمربــع بــا کاربــری مســکونی مجــزی شــده از پــالک  31/104فرعــی از  3اصلــی واقــع در رودبرده
بخــش  12گیــالن  ،کــه بــرای آن شــماره پــالک  2414فرعــی در نظــر گرفتــه شــده  ،خریــداری از مالــک رســمی
آقــای علــی بابائــی رودبــرده محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید
 ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/5/20 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/6/4 :

رئیس ثبت اسناد و امالک ـ سید روشن آقازاده

5704

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  97/4/12 – 139760318018001474هیــأت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضی
قربانعلــی ملکــی کتــک الهیجانــی فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه  1518در ششــدانگ بــر یــک بــاب خانــه و محوطــه
بــه مســاحت  909/90مترمربــع بــا کاربــری مســکونی مجــزی شــده از پــالک  97فرعــی از ســنگ  12اصلــی واقــع در قریــه
شــیخ علــی بســت بخــش  12گیــالن  ،کــه بــرای آن شــماره پــالک  390فرعــی در نظــر گرفتــه شــده  ،خریــداری از مالــک
رســمی آقــای مختــار ملکــی از ســند شــماره  3622ســال  52محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتب در
دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ایــن اداره تســلیم و پــس از
اخــذ رســید  ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/5/20 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/6/4 :

رئیس ثبت اسناد و امالک ـ سید روشن آقازاده

5705

آگهي ابالغ وقت رسیدگي

بنــا بــه تجویــز مــاده  344قانــون آییــن دادرســي دادگاههــاي عمومــي و انقــالب در امــور کیفــري بــه آقــاي امیــن
جلیلپورفعــال مجهولالمــکان ابــالغ ميگــردد جهــت شــرکت در جلســه رســیدگي مورخــه  1397/08/15راس
ســاعت  11صبــح در پرونــده کالســه  970155شــعبه چهــارم دادگاه تجدیدنظــر اســتان ایــالم مبنــي بــر ســرقت
حاضــر در صــورت عــدم حضــور دادگاه رأسـاً مبــادرت بــه صــدور رأي خواهــد نمــود.

مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان ایالم -احمد اكبري

5745

مسعو شجاعی طباطبایی از برگزاری چهارمین
دوساالنه بین المللی کارتون کتاب همزمان با
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی خبر داد.
به گزارش مهر ،سید مسعود شجاعی طباطبایی،
دبیر چهارمین دوره جشنواره کارتون کتاب گفت:
همزمان با چهل سالگی انقالب شکوهمند اسالمی
ایران و با بهرهگیری از تجربیات سه دوره برگزاری
جشنواره بینالمللی کارتون کتاب ،چهارمین
دوساالنه توسط نهاد کتابخانههای عمومی کشور
برگزار میشود.
وی افزود :در این دوره از جشنواره نیز
موضوعاتی چون کتاب و شهر ،کتاب و زندگی،
کتاب و خانواده ،کتاب و کودک ،کتاب و کتابخانه،
کتاب و کتابدار ،کتاب و رسانه ،کتاب و آینده
مورد توجه قرار گرفته است .با توجه به اعتباری
که این مسابقه در مجامع تخصصی بینالمللی
به دست آورده ،امسال نیز مثل دورههای گذشته
شاهد برپایی باشکوه آن خواهیم بود.
دبیر چهارمین دوره جشنواره بینالمللی کارتون
کتاب ضمن تقدیر از نهاد کتابخانههای عمومی
کشور برای اشاعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی،
برگزاری منظم ،چاپ کاتالوگ ،جوایز ارزشمند،
حضور هنرمندان برجسته ایرانی و خارجی ،سایت
تخصصی و  ...را از عواملی دانست که به این
جشنواره اعتبار میبخشد.
شجاعی در پایان گفت :فراخوان این دوره
دوساالنه  ۲۵مردادماه  ۱۳۹۷از طریق سایت
جشنواره به نشانی  booktoon.irو سایتهای
تخصصی داخلی و خارجی منتشر خواهد شد.در
دور سوم دوساالنه بین المللی کارتون کتاب بیش
از  ۲۱۰۰اثر از  ۷۸۳هنرمند کارتونیست  ۷۴کشور
به دبیرخانه جشنواره رسید .آثار برگزیده سه دوره
جشنواره کارتون کتاب در قالب نمایشگاههای
دورهای در سطح کتابخانههای عمومی سراسر
کشور در طول سال به نمایش گذاشته میشود.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای()97/8

نوبت دوم

شرکت گاز استان بوشهر در نظر دارد انجام خدمات ذیل را بر اساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در جدول و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار نماید.

شرکت گاز استان بوشهر

-1

نام و نشانی مناقصه گزار

شرکت گاز استان بوشهر -بوشهر -فلکه قدس -بلوار رئیسعلی دلواری -نرسیده به چهارراه کشتیرانی

-2

شرح خدمات

توسعه و مقاوم سازی شبکه گازرسانی شهرستان بوشهر و شهرهای چغادک و عالیشهر بطول  10000مترهمراه با 491
فقره انشعاب و تخریب و ترمیم  5000مترمربع آسفالت

-3

نوع مناقصه

-5

آخرین مهلت اعام آمادگی و ارسال اسناد ارزیابی
کیفی مناقصه گران

-6

اولین روز توزیع اسناد

-8

مکان و زمان تحویل پیشنهادها

دبیرخانه رمز محرمانه شرکت گاز استان بوشهر -تا ساعت  8:00روز دوشنبه 1397/6/26

-9

مکان و زمان گشایش پیشنهادها

سالن کنفرانس شرکت گاز استان بوشهر -روز دوشنبه 1397/6/26

-10

برآورد اولیه

 18/837/000/000ریال  -11نوع و میزان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ضمانتنامه معتبر بانکی 942/000/000 :ریال

-12

رتبه بندی

گواهینامه صاحیت پیمانکاری در رشته تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز در زیر رشته خطوط انتقال ،مخازن ،تلمبه
خانه ها و شبکه های نفت و گاز از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

یک مرحله ای

-4

مکان توزیع و تحویل اسناد

امور حقوقی و قراردادهای شرکت گاز استان بوشهر

تا ساعت  13روز شنبه 1397/6/3
از ساعت  8روز شنبه 1397/6/10

آخرین روز توزیع اسناد

-7

تا ساعت  13روز دو شنبه 1397/6/12

قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد
از کلیــه شــرکت هــا /پیمانــکاران واجــد شــرایط دعــوت مــی شــود ضمــن اعــام آمادگــی کتبــی جهــت شــرکت در مناقصــه از طریــق نمابــر ذیــل ،فــرم مــدارک الزم و شــرایط پذیــرش شــرکت کننــدگان در
مناقصــات را کــه در شــبکه اطــاع رســانی ایــن شــرکت بــه آدرس  www.nigc-boushehr.irموجــود مــی باشــد را بــا دقــت تکمیــل و بــه همــراه مــدارک مربوطــه (بــه همــراه  CDمــدارک) بافاصلــه پــس
از چــاپ آگهــی نوبــت اول و دوم بــه آدرس :بوشــهر  -فلکــه قــدس -بلــوار رئیســعلی دلــواری -نرســیده بــه چهــارراه کشــتیرانی -امــور حقوقــی و قراردادهــا ارســال ویــا توســط نماینــده آن شــرکت تحویــل
نماینــد تــا پــس از بررســی اســناد و مــدارک واصلــه در چارچــوب ضوابــط و مقــررات داخلــی از شــرکت هــای واجــد شــرایط جهــت دریافــت اســناد و مــدارک مناقصــه دعــوت بعمــل آیــد .شناســه ملــی بــه
همــراه فــرم هــای ارزیابــی کیفــی پیمانــکاران الزامــی مــی باشــد.
تلفن 07731664291 -07733337603 :فکس جهت اعام آمادگی077-33330964 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/5/20 :
تاریخ انتشار نوبت اول97/5/18 :
شماره مجوز 1397.2139 :کدفراخوان آگهی3171107:

نوبت دوم

شماره تاییدیه فکس 077-31664115 :

5660

روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله
به شماره  97-130با ارزیابی کیفی

عملیات اجرایی ایستگاه پمپاژ وخطوط انتقال آب سد پیله سهران به اراضی روستاهی نیار و آق بالغ

ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اردبیــل در نظــر دارد مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای بــا ارزیابــی کیفــی را از طریــق
سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل
ســامانه تــدارکات الکتریکــی دولــت برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا
ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکتریکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس www.setadiran.ir
انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای
الکترونیکــی جهــت شــرکت در مناقصــه را محقــق ســازند  .تاریــخ انتشــار و شــماره فراخــوان مناقصــه در ســامانه  200973872000019میباشــد.
کارفرما :سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل
مشاور :مهندسین مشاور سامان آبراه
محل اجرای کار :استان اردبیل  5 -کیلومتری شهر اردبیل
شــرح مختصــری از مشــخصات کار :عملیــات اجرائــی احــداث ایســتگاه پمپــاژ بــه مســاحت تقریبــی  522متــر مربــع ،تهیــه ،حمــل و نصــب  10دســتگاه
الکتروپمــپ  ،لولــه گــذاری خطــوط انتقــال آب بــا لولــه هــای  GRPبــه طــول تقریبــی  6000متــر از قطــر  350تــا  600میلیمتــر  ،لولــه هــای پلــی اتیلــن بــه
طــول تقریبــی  62000متــر از ســایز  125تــا  800میلیمتــر  ،اجــرای حــدود  220عــدد حوضچــه بتنــی شــیر آالت ،اجــرای  5کیلومتــر جــاده ســرویس  ،ســاخت
فنداســیون هــای بتنــی ،رنــگ آمیــزی و نصــب  44عــدد مخــزن فلــزی ذخیــره آب پایــه بلنــد ،تهیــه و نصــب  3عــدد تانــک مــوج گیــر روی خطــوط انتقــال
مبلــغ بــرآورد اولیــه  :مبلــغ بــرآورد کار  111/981/434/655ریــال (یکصــد ویــازده میلیــارد و نهصــد و هشــتاد و یــک میلیــون و چهارصــد و ســی و چهــار هــزار و
ششــصد و پنجــاه وپنــج ریــال ) مــی باشــد کــه بصــورت اعتبــاری (اســناد خزانــه ) پرداخــت مــی گــردد .ضمنــا هیــچ گونــه پیــش پرداختــی پرداخــت نخواهد شــد .
مدت اجرای کار  24 :ماه شمسی
مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار  :مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار  3/739/628/693ریــال (ســه میلیــارد و هفتصــد و
ســی و نــه میلیــون و ششــصد و بیســت و هشــت هــزار و ششــصد و نــود و ســه ریــال ) اســت.
واجدایــن شــرایط مــی تواننــد اســناد مناقصــه را تــا مورخــه  97/5/23از ســامانه ســتاد ایــران دانلــود نماینــد .پیشــنهاد دهنــدگان بایــد اســناد
تکمیــل شــده خــود را حداکثــر تــا ســاعت  14مــورخ  97/6/10در ســامانه ســتاد ایــران بارگــذاری نماینــد  .الزم اســت شــرکت کننــدگان عــالوه بــر
بارگــزاری در ســامانه اصــل تضمیــن را در پاکــت الک و مهــر شــده تحویــل دبیرخانــه کمیســیون مناقصــات ســازمان نماینــد .
 تاریخ گشایش پیشنهادات در مورخ  97/6/11خواهد بود . هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .تاریخ انتشار نوبت دوم 97/5/20:
تاریخ انتشار نوبت اول97/5/18:
 5724دبیرخانه کمیسیون معامالت سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل
شناسه آگهی223547 :

