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 حسین اطمینان
«ما فقط ساز م یزنیم» این جملهای بود
که در ابتدای گف توگو با سه نوازنده گروه محلی
«صداقت» زیاد تکرارشد .گف توگو با حسن
عیسیپور،ابراهیمیکتاپرستویوسفیکتاپرست
که در جواب سوالها فقط چند کلمه کوتاه
میگفتند سخت بود .نیمههای گف توگو عکاس
نشریه تماس گرفت و گفت تا هوا تاریک نشده
برای گرفتن عکس به پارک هادی برویم .همراه
سازهایشان به پارک رفتیم و آنها شروع به ساز
زدن کردند و تازه متوجه شدم که آنها ابتدای
گف توگو چه میگفتند و «ما فقط ساز م یزنیم»
یعنی چه .صدای ساز آنها از هر گف توگویی باالتر
بود و خودش تمام حرفها را میزد .همهی
افرادی که در پارک بودند دور آنها جمع شدند .از
آنهافیلمگرفتمتابعددرشبکههایاجتماعیآن
رامنتشرکنم.هفتهقبلجشنوارهموسیقیمحلی
در کرمان به کار خود پایان داد .گروه صداقت هم
در این جشنواره اجرا داشتند و حسنعیسیپور
نوازنده نقاره این گروه هم با 15سال سن به عنوان
جوانتریننوازندهاینجشنوارهانتخابشد.قصد
داشتیم با حسن عیسیپور به گف توگو بپردازیم
که دو برادر یکتاپرست هم همراهش به دفتر
نشریهآمدندومیهمانگفتوگویمانشدند.
 گروههای موسیقی در امیرآباد
با محوریت سهراب عیسیپور شکل
گرفتند.فکرمیکنمشماپسازمرگاو
درجشنوارههاحضورفعالتریدارید؟
حسن)بله.
 مرگ سهراب سال  94بود
درستاست؟
ابراهیم) بله .از سال  94ما را به
جشنوارههادعوتکردندومادرجشنوارهها
حضور فعالتری داریم .روحش شاد.
گروهسهرابچهکسانیبودند؟
حسن) ما هشت نفر بودیم .من و
برادرم هم عضو بودیم .پنج نفر نوازنده
داشتیموسهنفرهممیرقصیدند.
 گروه از هم پاشید؟
حسن) نه گروه از هم نپاشید .االن
عمویم هست و ادامه میدهد.
 پس االن چند گروه در امیرآباد
فعالیتمیکنند؟
حسن)بله
 تو با همه اجرا داری؟
حسن)بله.
موقعتصادفتویماشینبودی؟

گفتوگو با سه عضو گروه
محلی صداقت به بهانه برگزاری
جشنواره موسیقی محلی کرمان؛

نوای ساز سرنا
بعد از مرگ
سهراب

حسن)نهنبودم.
 االن برادرت هم جزو گروههای
موسیقیاست؟
حسن) بله برادرم هم جزو گروهمان
هست و با هم اجرا میکنیم.
بعدازمرگسهرابچهاتفاقی
برایخانوادهتانافتاد؟
حسن) داشت میرفت برای اجرا
که تصادف کرد و مرد .آن موقع اجرا
میرفتیم االن هم میرویم .آن موقع
راحتتر بود و االن سختتر شده.
 برای آیندهات چه برنامهای
داری؟
همینموسیقی.
شغلدیگرینداری؟
حسن) نه .ندارم
 درس میخوانی؟
حسن)تاپارسالمیخواندمولیکنار
گذاشتم .مجلس بود .وقت نمیکردیم .به
خاطرفوتپدرمبایدبیشترکارمیکردیم.
باید درآمد خانه هم را در میآوردیم.
 توی جشنواره امسال چند نفر
بودید؟
حسن) در گروه صداقت شش نفر
بودیم .کرمان اجرا کردیم .یک شب هم
سیرجاناجراکردیم.
 چی شد ساز نقاره را انتخاب
کردی؟
حسن) ارث بود .از بچگی ساز میزدم
و این ساز را انتخاب کردم .دوست داشتم

ساز را .موسیقی را پیش بابا یاد گرفتم .پدرم
میرفتعروسیمراهمهمراهشمیبرد.
 از چند سالگی همراه پدرت
میرفتی؟
حسن) از شش سالگی
کسیراهنماییاتنمیکند؟
حسن) چرا آقای توحیدی باهام صحبت
میکند .میگوید باید جشنواره خارجی بروم.
نقاره را بیشتر ادامه بدهم .االن هم برای
جشنوارهها ما را دعوت میکند .آقای توحیدی
میگوید یک ساز دیگر مثل سنتور را هم یاد
بگیرم.
 سهراب خیلی مشهور بود تو
نمیخواهیجاپایاوبگذاری؟
حسن) چرا دارم همین کار را میکنم.
دوست دارم این اتفاق بیافتد.
نمیخواهیموسیقیراعلمی
یادبگیری؟
حسن)نههمینجوریگوشی.
 با ساز زدن میتوانی درآمد
داشته باشی که بتوانی خانواده
تشکیلبدهی؟
حسن)بلهمیشود.
 دوست داری ساز را آموزش
بدهی؟
االن که کسی نیست .کسی عالقهای
ندارد .من هم به واسطه پدرم این ساز را
یاد گرفتم .ساز زدن توی خون ماست.
نسل به نسل به ما رسیده.
سرنازدنعیسیچگونهبود؟

همکار گرامی جناب آقای منصور افاضاتی
بــا نهایــت تاثــر و تاســف درگذشــت پــدر گرامیتــان را
بــه شــما تســلیت و تعزیــت عــرض مینماییــم .از درگاه
باریتعالــی بــرای آن مرحــوم علــو درجــات را خواهانیــم.
سرپرست و پرسنل واحد مکانیک شرکت فریکو

تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی
قرائت دعای ابوحمزه ثمالی سحرهای ماه
مبارکرمضان
مسجد جامع با نوای استاد سیدجواد حسینی

اطالعیه

بدینوســیله بــه اطــاع کلیــه پزشــکان عمومــی
محتــرم ســیرجان میرســاند باتوجــه بــه پایــان
دوره هیئتمدیــره انجمــن پزشــکان عمومــی،
ازکلیــه پزشــکان عمومــی واجــد شــرایط کــه
تمایــل بــه کاندیداتــوری درانتخابــات ایــن
انجمــن را دارنــد خواهشــمند اســت حداکثــر
تــا تاریــخ  1397/03/01در روزهــای شــنبه،
یکشــنبه و سهشــنبه جهــت ثبتنــام بــه دفتــر
انجمــن واقــع درنظــام پزشــکی -بلــوار مالــک
اشــتر -خیابــان آزادی غربــی مراجعــه نماینــد.
تلفــن42267505 :

جناب آقاي

جناب آقاي

دكتر علي قرايي

دكتر اصغر حديدي
انتخــاب شــما بــه عنــوان رييــس هيئــت فوتبــال
شهرســتان ســيرجان را صميمانــه تبريــك گفتــه،
ان شــااهلل بــا حضــور شــما شــاهد شــكوفايي
بيــش از پيــش فوتبــال ســيرجان باشــيم.

باشگاه فرهنگي و ورزشي مس پاريز

جناب آقاي

دكتراحسانميرپاريزي
انتخــاب جنابعالــي بعنــوان بــازرس اتحاديــه
باشــگاههاي فرهنگــي ورزشــي وزارت صنعــت
معــدن و تجــارت را تبريــك گفتــه و توفيقــات
روز افــزون شــما را از درگاه ايــزد منــان مســئلت
داريــم.

شركتهاديسازهسيرجان
( مهدي دالوري پاريزي -سعيد مسعودي)

حسن) او یک اسطوره بود .خیلی
حرفهایبود.
ابراهیم) هر نوایی که مینواخت رو
دستشنبود.ماهمبهجشنوارههامیرویم
که جایش را سبز کنیم .این موسیقی را
زنده نگه داریم.
بابابیمهبود؟
حسن) نه قرار بود بیمهش کنند .سه
چهارمرتبههمرفتکرمانولینتوانست.
ابراهیم)سهرابخیلیزحمتکشید.
بایدفکریبرایبچههایشمیکردند.
 با گروه صداقت مقام هم
آوردین؟
ابراهیم)نه
سهرابمقامداشت؟
حسن)خیلیداشت.
یادت میآید کجاها با سهراب
اجراکردی؟
حسن) بله .خیلی جاها .تهران مقام
آورد .کرمان ،ابرکوه ،و مشهد هم آورد.
 خارج از کشور اجرانداشتین؟
حسن)هنوز میخواستیمترکیهبرویم.
 خاطره چی از سهراب داری؟
حسن)نمیتونمبگم.ناراحتمیشم.
 کمی صبر کن بعد بگو.
حسن) نمیتوانم .خیلی خاطره توی
جشنوارههاوعروسیهادارم.
چندتاخواهربرادرین؟
حسن) شش تا بودیم .برادرم که
همراه سهراب فوت کرد .االن چهار

برادریم و یک خواهر.
 نمیخواهی حرفهایتر دنبال
ساز زدن باشی؟
حسن) چرا همین نقاره را م یزنم.
دوست دارم جشنوارههای خارجی بروم.
دلممیخواهدسنتورهمیادبگیرم.
امسال به عنوان جوانترین
نوازندهجشنوارهانتخابشدی.
حسن)بله.منمتولد 1381هستم.
تجربهاجرادرجشنوارهکرمان
چگونهبود؟
حسن)خیلیاستقبالعالیبود.همه
لذتمیبردند.
 آقای یکتاپرست شما کار
دیگری هم داری؟
ابراهیم) نه .همین شغل ماست .هر
مراسمیدعوتکنندمیرویم.
 درآمدش خوب است؟
یوسف) بد نیست خوب است.
کجاهامراسممیروید؟
حسن) هر جا که بگویند میرویم.
شهرهایدیگرهممیرویم.بیشترگرمسیر.
 آقای یکتاپرست شما
سرپرست گروه صداقت
درجشنواره امسال بودید .این
گروهها اکثرا خویشاوندی هستند
درستاست؟
ابراهیم) بله .در گروه ما همه قوم و
خویشند .مثال در گروه ما برادر هستیم،
پسرمهست.درجشنوارههفتنفربودیم

انتخــاب شــما را بــه عنــوان رييــس هيئــت

فوتبــال اســتان كرمــان تبريك گفتــه و توفيقات

روز افــزون را بــراي شــما از خداونــد متعــال
خواســتاريم.

باشگاه فرهنگي و ورزشي مس پاريز

جناب آقايان دكتر علي
قرايي و دکتر اصغر حديدي

انتخــاب شــما بزرگــواران بــه عنــوان روســاي
هيئــت فوتبــال اســتان كرمــان و شهرســتان
ســيرجان را صميمانــه تبريــك گفتــه ،اميدواريم
منشــا خير و پيشــرفت بيش از پيش در فوتبال
كرمــان و ســيرجان باشــيد.

شركتهاديسازهسيرجان
( مهدي دالوري پاريزي -سعيد مسعودي)

خوانندهمانهمابراهیمجهانشاهیبود.
شماپیشسهرابیادگرفتید؟
ابراهیم)بله
بهغیرازشماچهکسانیهستند
کهپیشسهرابسرنایادگرفتند؟
ابراهیم) ما هفت نفر هستیم .ما همه
قوموخویشهستیم.
 چند گروه موسیقی محلی در
امیرآبادهست؟
ابراهیم) هفت گروه .هر نوازنده سرنا یک
گروه میشود .همه جشنواره نمیروند و
مسئوالنجشنوارهخودشاندعوتمیکنند.
اینقدرمراسمهستکههفت
گروهدرآمدداشتهباشند؟
یوسف) بله .شما االن تاالرهای شهر را
نگاه کنین .گروه ما را که دعوت میکنند.
 شما با گروه صداقت در چه
جشنوارههاییشرکتکردید؟
ابراهیم) خیلی جشنواره شرکت
کردیم ولی مقام نداریم .تا وقتی که
سهراب بود او استاد ما بود .اما بعد از او
داریمشرکتمیکنیم.هرچهخدابخواهد.
استقبالدرجشنوارههاخوباست؟
ابراهیم) خیلی .وقتی میرویم خیلی
شادمیشوند.نمیگذارندپایینبیاییم.
 آهنگها را بر چه اساسی
اجرامیکنید؟
ابراهیم) تعدادی که محلی هستند و از قدیم
درمنطقهآنهارامیزدند.تعدادیآهنگجدیدکه
مشهور هستند را هم اجرا میکنیم .البته اجرای
جشنواره تا عروسی خیلی فرق دارد .جشنواره
چند نوع اجرا میخواهد .مثال دستمال بازی ،
اسب بازی ،چوب بازی ،ترکهبازی و گیسهگل
را اجرا میکنیم .ما که اجرا میکنیم دستمال
بازها هم با همین آهنگ میتوانند برقصند .این
اجراهای جشنوارهای موسیقی محلی سیرجان
هستند .در مراسمها هم که بر اساس نوع مراسم
مثال عروسی ،ختنهسوران و  . .آهنگ م یزنیم .در
مراسمها کاری میکنیم همه جذب ما میشوند.
جاییعروسیهستبیاوببینکهچکارمیکنیم.
 مراسمهای عروسی چند نفره
میروید؟
یوسف) چهار پنج نفره میرویم.
رقصندهداریم،خوانندههمداریم.
شماچهخاطرهایازسهرابدارید؟
ابراهیم) خیلی خاطره دارم .من اول
نقاره میزدم و دنبال ساز (سرنا) نبودم.

بازدید
رایگان از
موزههای
استان

 پاسارگاد :سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان از
بازدید رایگان از موزهها و اماکن فرهنگی و تاریخی این استان در روز
جهانی موزه خبر داد .به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی استان
کرمان ،غالمرضا فرخی با بیان اینکه  ۲۸اردیبهشت ماه روز جهانی
موزه و آغاز هفته میراث فرهنگی است ،گفت :در جهت ترغیب و
تشویق هر چه بیشتر مردم برای بازدید از موزه ها ،در این روز بازدید
ازموزه ها و اماکن فرهنگی تاریخی تحت پوشش اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان کرمان رایگان است.

گزارش

پژواک زندگی
 گروه فرهنگ و هنر
فواد توحیدی پژوهشگر موسیقی نواحی استان کرمان در
مورد این نوع موسیقی گفت :موسیقی نواحی ،پژواک زندگی
مردمان یک ناحیه است و میتوان زوایای تاریخی تاریک را از
طریق آن موسیقی بیرون کشید .مثال از طریق اشعاری که برای
عیسیخان جاللی میخوانند میتوانیم تاریخ آن موقع را تشریح
کنیم .به گفتهی وی ما در رابطه با فرهنگ شفاهی ،تحقیق
مکتوبی نداریم و بیشتر از طریق موسیقی میتوانیم اطالعاتی در
مورد آن کسب کنیم .متاسفانه در کرمان روی فرهنگ شفاهی
کارهای کمی انجام شده است .مثال در منطقه سیرجان فقط
خانم مویدمحسنی یک کار کلی انجام دادهاند .وی معتقد است
این موضوع در کشورهای دیگر متفاوت است .به عنوان مثال آنها
یک فرهنگنامه 200صفحهای را منتشر میکنند که پنج دکتر
مولف آن هستند؛ اما در ایران یک نفر 4000صفحه دایرهالمعارف
تالیف میکند .البته این مشکل مولف نیست ،تعداد افرادی که
کار پژوهش میکنند ،کم هستند .مثال در مورد موسیقی کرمان
فقطمنتحقیقوپژوهشمیکنم.توحیدیتاکیدکردموسیقی
سیرجان نیاز مبرم به پژوهش دارد .باید در سیرجان چند نفر
دست به دست هم بدهند و در مورد موسیقی این ناحیه کتابی
تالیف کنند .مثال یک نفردر مورد موسیقی مذهبی تحقیق کند،
دیگری شادیانهها را بررسی کند و یک نفر هم به الالییها بپردازد.
وی ادامه داد :نداشتن پژوهش در همه موارد به چشم میخورد و
ما هیچ کدام از آثارمان را درست معرفی نکردهایم .این پژوهشگر
موسیقی مثالی هم در این رابطه زد :لرستان یک نوع عروسک
دارند که به همه جا معرفی کردهاند اما ما در استان کرمان کاری
انجام ندادهایم .من که محقق این کار نیستم چهار نمونه عروسک
در استان کرمان میشناسم .مثال در بلورد سیرجان عروسکی به
نام«گلگشنیزو»خلقشدهاست.چندنفر«گلگشنیزو»رابهد ِر
پالسها میبرند و ساکنان روی آن آب میپاشند و آن را خنک
میکنندومعتقدندخداهمدلشبرایمامیسوزدوبارانمیبارد.
چقدر این فلسفه زیبا است .حاال اگر یک پژوهشگر باشد ببینید
چه تعداد عروسک کشف میشود .وی افزود در همه زمینهها هم
همین هست .یکی از مشکالت در موسیقی محلی ما نداشتن
تحقیق و پژوهش است و سیرجان هم این موضوع را الزم دارد.
توحیدی در توضیح موسیقی نواحی سیرجان گفت :موسیقی
امیرآبادشولوفخرآبادحمزهپوردرمنطقهسیرجانمهمهستند.
وی در پاسخ به این سوال که این موسیقی چه گذشتهای داشته
گفت:شولیکطایفهاستامانوازندگانمنطقهفخرآبادحمزهپور
کولی هستند .کولیها کارشان دادوستد فرهنگی است ،کارشان

آگهی حصر وراثت
خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت ســتایش بلندگرامــی فرزند هوشــنگ به شــرح دادخواســت تقدیمی
ثبــت شــده بــه کالســه  9709983485800172از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان هوشــنگ بلندگرامــی در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود
حیــات گفتــه و ورثــه حینالفــوت آن عبارتنــد از -1 :ســتایش بلندگرامــی فرزنــد هوشــنگ شملــی
 3060694648تت  1382فرزنــد متوفــی .اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور
یــک نوبــت آگهــی میگــردد تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامـهای از متوفــی نــزد او
میباشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یــکمــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر
خواهــد شــد .رییــس شــورای حــل اختــاف شــماره  8شهرســتان ســیرجان– ســیمین ذاکــری افشــار
آگهی حصر وراثت
ی لــری فرزند غالمعبــاس به شــرح دادخواســت تقدیمی
خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت طیبــه پورعلـ 
ثبــت شــده بــه کالســه  9709983485800179از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ســبحان زرینخــط در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود حیــات
ی لــری فرزنــد غالمعبــاس شش 525
گفتــه و ورثــه حینالفــوت آن عبارتنــد از -1 :طیبــه پورعلــ 
تت  1347مــادر متوفــی .اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت آگهــی
میگــردد تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامـهای از متوفــی نــزد او میباشــد از تاریــخ
نشــر آگهــی ظــرف مــدت یــکمــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد .رییــس
شــورای حــل اختــاف شــماره  8شهرســتان ســیرجان– ســیمین ذاکــری افشــار
آگهی حصر وراثت
خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت ســکینه یزدانــی فرزنــد غالمعبــاس بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی
ثبــت شــده بــه کالســه  9709983485800177از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان غالمعبــاس یزدانــی در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود حیات
گفتــه و ورثــه حینالفــوت آن عبارتنــد از -1 :هاجــر خانــی شملــی  3070195946تت 1313
صــادره از ســیرجان همســر متوفــی  -2ســکینه یزدانــی فرزنــد غالمعبــاس شملــی 3071349181
تت  1334صــادره از ســیرجان فرزنــد متوفــی  -3زهــرا یزدانــی فرزنــد غالمعبــاس شش 393
تت  1341صــادره از ســیرجان فرزنــد متوفــی  -4طاهــره یزدانــی فرزنــد غالمعبــاس شش 366
تت  1335صــادره از ســیرجان فرزنــد متوفــی  -5عبدالرضــا یزدانــی فرزنــد غالمعبــاس شش
 362تت  1337صــادره از ســیرجان فرزنــد متوفــی -6منصــور یزدانــی فرزنــد غالمعبــاس شش
 5تت  1351صــادره از ســیرجان فرزنــد متوفــی  -7علــی یزدانــی فرزنــد غالمعبــاس شش 152
تت  1353صــادره از ســیرجان فرزنــد متوفــی  -8فاطمــه یزدانــی فرزنــد غالمعبــاس شش  55تت
 1340صــادره از ســیرجان فرزنــد متوفــی  -9اقــدس یزدانــی فرزنــد غالمعبــاس شش  187تت
 1346صــادره از ســیرجان فرزنــد متوفــی .اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور
یــک نوبــت آگهــی میگــردد تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامـهای از متوفــی نــزد او
میباشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یــکمــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر
خواهــد شــد .رییــس شــورای حــل اختــاف شــماره  8شهرســتان ســیرجان– ســیمین ذاکــری افشــار
آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای رضــا قاســمینژاد رائینــی بــا ارایــه دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده از دفتــر اســناد رســمی
شــماره  134ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ش ـشدانگ پــاک  3639فرعــی از 2310
اصلــی واقــع در بخــش  35کرمــان بــه نــام آقــای رضــا قاســمینژاد رائینــی ثبت و ســند مالکیــت صادر
و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده اســت .لــذا بــه دســتور تبصــره یــک
اصالحــی مــاده  120آییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع مــردم آگهــی میشــود تــا هرکــس
مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد ،میتوانــد ظــرف مــدت  10روز از
تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم دارد در غیــر این صــورت پس
از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بــه نــام مالــک صــادر خواهــد
شــد .تاریــخ انتشــار :دوشــنبه  1397/02/24عبــاس ملکی-رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک
شهرستان ســیرجان
آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
احترامــا نظــر بــه اینکــه در پرونــده  960246اجــرای احــکام مدنــی شــوراهای حــل اختــاف ســیرجان
محکــوم علیه ســجاد ســلطانینژاد محکوم اســت به پرداخــت  57ســکه بهــار آزادی و 190/000/000
ریــال پــول نقــد بــه انضمــام هزینههــای دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه در حــق محکــوم لــه خانــم
شــکوه بچاقچــی نیمعشــر در حــق دولــت گردیــده کــه آقــای محکــوم لــه ســهماالرث بــاغ پســته ثمــری
واقــع در توکلآبــاد نوکهــن بــا مشــخصات بــه مســاحت دو هکتــار کــه جمعــا توســط کارشــناس بــه
مبلــغ یــک میلیــارد و ســی میلیــون تومــان ارزیابــی گردیــده کــه ســهماالرث محکــوم علیــه دویســت
میلیــون و دویســت و هفتــاد و هفــت هــزار تومــان در روز شــنبه بــه تاریــخ  1397/03/07ســاعت
 12ظهــر از طریــق مزایــده در محــل اجــرای احــکام مدنــی بــه فــروش میرســد و برنــده مزایــده کســی
اســت کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد 10 .درصــد قیمــت پیشــنهادی فیالمجلــس از برنــده
اخــذ تــا در صــورت انصــراف پــس از کســر هزینههــای اجرایــی مابقــی بــه حســاب درآمدهــای دولــت
واریــز میگــردد .متقاضیــان میتواننــد بــا مراجعــه بــه محــل ملــک و دفتــر اجــرا پــس از کســب اطــاع
کامــل پیشــنهادهای خویــش را بــه انضمــام فیــش  10درصــد مبلــغ پیشــنهادی(که بــه شــماره حســاب
 2171293825007ســپرده دادگســتری ســیرجان نــزد بانــک ملــی واریــز گــردد) حداکثــر تــا زمــان
برگــزاری مزایــده از طریــق پســت سفارشــی بــه ایــن اجــرا ارســال و روی پاکــت قیــد نماینــد مربــوط
بــه مزایــده روز دوشــنبه مورخــه  1397/03/07میباشــد و در صــورت برنــده شــدن و انصــراف 10
درصــد واریــزی بــه نفــع دولــت ضبــط میشــود .عباســلو -مدیــر اجــرای احــکام مدنــی شــورای حــل
اختــاف دادگســتری ســیرجان
آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
احترامــا نظــر بــه اینکــه در پرونــده کالســه  953417محکــوم علیــه آقــای محمدرضــا اعــا محکــوم
بــه پرداخــت مبلــغ  3/211/419/357ریــال در حــق محکــوم لــه آقــای ســیدمهدی اعــا گردیــده و
نامبــرده خودرویــی را بــه عنــوان مــال بــه ایــن اجــرا معرفــی نمــوده اســت کــه توســط اجــرا توقیــف و
توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــه مبلــغ  185/000/000ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده ،مال
معرفــی شــده در تاریــخ  1397/03/08ســاعت  12ظهــر از طریــق مزایــده در محــل اجــرای احــکام
مدنــی بــه فــروش میرســد .مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع و برنــده مزایــده کســی اســت کــه
باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد 10 .درصــد قیمــت پیشــنهادی قبــل از برگــزاری مزایــده از برنده
اخــذ تــا در صــورت انصــراف پــس از کســر هزینههــای اجرایــی مابقــی بــه حســاب درآمدهــای دولــت
واریــز میگــردد .متقاضیــان میتواننــد پیشــنهادهای خویــش را همــراه فیــش  10درصــد حداکثــر تــا
تاریــخ  1397/03/08از طریــق پســت سفارشــی بــه ایــن اجــرا ارســال و روی پاکــت قیــد نماینــد
مربــوط بــه مزایــده مورخــه  1397/03/08میباشــد .مزایــده در صــورت عــدم حضــور شــرکتکننده
تجدیــد میگــردد .مــورد مزایــده یــک دســتگاه خــودرو ســمند الایکــس بــه شــماره  578ص 35
ایــران  45میباشــد کــه متقاضیــان میتواننــد جهــت بازدیــد خــودرو بــه پارکینــگ امیــن مراجعــه
نماینــد .دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری ســیرجان -وحیــد بروســان
آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم
احترامــا نظــر بــه اینکــه در پرونــده  954213اجــرای احــکام مدنــی محکــوم علیــه احســان ســاالری
محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ  599/022/682ریــال بــه عنــوان اصــل خواســته و خســارت تاخیر
تادیــه یــک فقــره چــک در حــق محکــوم لــه آقــای مســعود رضوانیپــور و پرداخــت نیمعشــر در حــق
دولــت گردیــده کــه محکــوم لــه کــه توســط کارشــناس اصنــاف ســیرجان بــه مبلــغ 212/230/000
ریــال ارزیابــی گردیــده را بــه عنــوان امــوال معرفــی نمــوده اســت کــه امــوال بــه آدرس :ســیرجان-
بلــوار شــاهد -حــد فاصــل بیــن خیابــان ابوریحــان و بلــوار دکتر صادقــی جوشــکاری و آهنگری آســمان
و تحویــل امیــن امــوال آقــای محســن رضوانیپــور فرزنــد غضنفــر میباشــند و امــوال معرفــی شــده
در روز چهارشــنبه تاریــخ  1397/03/23ســاعت  11ظهــر از طریــق مزایــده در محــل اجــرای احــکام
مدنــی بــه فــروش میرســد و برنــده مزایــده کســی اســت کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد10 .
درصــد قیمــت پیشــنهادی قبــل از برگــزاری مزایــده از برنــده اخــذ تــا در صــورت انصــراف پــس از
کســر هزینههــای اجرایــی مابقــی بــه حســاب درآمدهــای دولــت واریــز گــردد .متقاضیــان میتواننــد

موسیقی است .موسیقی امیرآباد شول ،کیسکان ،بزنجان و خَ بر
یکی است و طایفه عیسیپور در تمام این نواحی حضور دارند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این موسیقی محلی مربوط به
سیرجان است ،گفت :هر موسیقی که در هر منطقه وجود داشته
باشد موسیقی محلی آن منطقه است و مهم نیست که از کجا
تاثیر گرفته و از کجا آمده است .به گفته وی بهتر است از نظر
فرهنگی روی موسیقی تحقیق و پژوهش صورت گیرد ،نه از نظر
جغرافیایی .مشکل ما این است که بیشتر کتابهای موسیقی
نواحی ما به صورت جغرافیایی تالیف شدهاند .باید تحقیق شود
که فرهنگ بلوچی ،هرمزگان و . .در کدام منطقه است .وی افزود
درسیرجانکولیهاییهستندکهموسیقیمربوطبهخودشانرا
دارند و حتی ساز منحصر به فردی به اسم «دورک» مینوازند .این
ساز از دو دایره روی هم تشکیل شده و در هیچ کجا وجود ندارد.
متاسفانه این افراد به دالیلی از موسیقی ترسیده شدند و االن در
خفا اجرا میکنند .زمانی در سیرجان این کولیها کنار خیابان
ساز میفروختند اما االن این اتفاق نمیافتد .وی ادامه داد :اولین
ساز من که یک دایره بود را یکی از دوستان پدرم از کولیهای
سیرجان خرید .آن موقع من هفت سال داشتم .وی در مورد
لزوم حفظ موسیقی محلی گفت :موسیقی محلی حفظ کردن
تاریخ یک منطقه است .این موسیقی اگر بهروز شود هم ماندگار
است و هم جذاب میشود .وقتی تلویزیون ساز را نشان نمیدهد.
مخاطبایرانیسازرانمیبیندووقتیهمنبیندسراغشنمیرود.
االن خیلیها حتی اسم سازها را هم نم یدانند و خوانندهها را هم
نمیشناسند.اماموسیقینواحیاینخوبیراداردکههنوزکاربرد
خودش را حفظ کرده و مردم از نزدیک اجرای این موسیقی را
میبینند.درستاستکهقدرنم یدانندولیمیبینندوم یدانند
که این ساز سرنا و یا دهل است .یکی از کارکردهای موسیقی
نواحی اجرا در جشنها و عروسیهاست و اگر این اجراها حذف
شود و جایش با موسیقی بیمحتوای کیبوردها عوض شود چیز
زیادی از موسیقی محلی باقی نمیماند .وی گفت :نوازنده محلی
آداب و رسومی دارد .اولین چیزی که یک نوازنده یاد میگیرد
این است که چشمشان پاک باشد .آنها وسط مجالس زنانه ساز
م یزنندونگاهنمیکنند.همهنوازندگانموسیقیمحلیمذهبی
هستند و موسیقی برایشان خیلی ارزش دارد .وی گالیهای هم
از گروههای موسیقی محلی سیرجان داشت .توحیدی گفت :این
گروههاچشمدیدنهمدیگر راندارند.درهرجشنوارهبرایدعوت
این گروهها کلی حاشیه به وجود میآید .این گروهها باید بدانند
به جای اینکه پشت سر هم حرف بزنند اگراز هم تعریف کنند
ارزششان صدچندان میشود .این فرهنگ باید اصالح شود.

پیشــنهادهای خویــش را بــه انضمــام فیــش  10درصــد مبلــغ پیشــنهادی حداکثــر تــا قبــل از موعــد
مزایــده از طریــق پســت سفارشــی یــا حضــورا بــه ایــن اجــرا ارســال و روی پاکــت قیــد نماینــد مربــوط
بــه مزایــده مورخــه چهارشــنبه  1397/03/23میباشــد .دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری
ســیرجان -عابــدی
************************************
 -1کمپرســور بــاد  3500لیتــری بــه قطــر  190و طــول  180مــارک مــدرن با الکتروموتور  5اســب تک
فــاز چینــی  3/7کیلــو وات  4ســال کار کــرده یــک عــدد  18/000/000ریــال  -2دســتگاه بادگیــری
قطــر 20موتــور گیربکــس severتــو گســر و  hp 5/7بــا گیربکــس  110vfجداگانــه و دو عــدد اســب
تکفــاز مــارک چــی یــک عــدد  45/000/000ریــال  -3رکتیفایــر تــک فــاز -ســه فــاز مــارک اخــوان
اتحــاد  a 630یــک عــدد  15/000/000ریــال  -4اینورتــر  250 power unicآمپــر پوســته آهنــی
یــک عــدد  7/000/000ریــال  -5بوکــس بــادی دو و یــک اینــچ  giniucیــک عــدد 7/000/000
ریــال  -6بوکــس بــادی دو و ســه چهــارم اینــچ  toptulیــک عــدد  5/000/000ریــال  -7بوکــس
بــادی دو و یــک دوم اینــچ  toptulیــک عــدد  3/000/000ریــال  -8ســنگ فــرز مــی تابــو آهنگــری
 3 mei taboعــدد  10/500/000ریــال  -9مینــی ســنگ مــی تابــو یــک عــدد  1/800/000ریــال
 -10ســنگ متوســط تونــس در حــد نــو یــک عــدد  1/400/000ریــال  -11ســنگ فــرز ماکیتــا ژاپــن
یــک عــدد  2/000/000ریــال  -12بکــس برقــی دو و یــک اینــچ ماکیتــا ژاپــن  1000twیــک عــدد
 7/500/000ریــال  -13کپســول هــوا دو عــدد  3/000/000ریــال  -14کپســول اتــان یــک عــدد
 700/000ریــال  -15مانومتر(زین ســر) آلمانی+ســرامیک بــرش زومان  3قلــم  2/700/000ریال
 -16پمــپ  700بــار  enerpacمــدل  o&pبــا جــک  45و  25و  15تنــی یــک عــدد 30/000/000
ریــال  -17جــک صــد تــن  700 ener pacبــار یــک عــدد  15/000/000ریــال  -18جــک  32تــن
 700 ener pacبــار یــک عــدد  6/000/000ریــال  -19پایــه دریــل مگنــت موقــی  90کیلویــی
و دریــل  aegآلمانــی  32یــک عــدد  2/000/000ریــال  -20جــک روغنــی  50تــن جــک ایــران دو
دســته یــک عــدد  3/000/000ریــال  -21پتــک ده کیلویــی ایتالیایــی یــک عــدد  1/000/000ریال
 -22آچــار گیربکس(شترنشــان) یــک عــدد  1/400/000ریــال  -23تینــر  800کیلــو ول تــال ژان
اصلــی یــک عــدد  1/500/000ریــال  -24جــک  20تــن جــک ایــران یــک عــدد  1/100/000ریــال
 -25آچــار یکســر رنگــی  ataاز  6تــا  25 ، 32عــدد و یکســت  2/000/000ریــال  -26آچــار
دوســر رنگــی  ataاز  6تــا  12 ، 32عــدد یکســت  1/000/000ریــال  -27کولیــس  50cmروســی
یــک عــدد  700/000ریــال  -28کولیــس  25000روســی یــک عــدد  400/000ریــال  -29دســته
بکــس الدار یــک اینــچ یــک عــدد  700/000ریــال  -30جــک دنــدهای چینــی  redbigیــک عــدد
نــو  3/300/000 ،630ریــال  -31فرانســه  18چینــی یــک عــدد نــو  200/000 ،50ریــال -32
لولهگیــر  48یــک عــدد نــو  1/100/000 ،200ریــال  -33کابــل انبــر  14 ،16متــر 2/000/000
ریــال  -34کابــل انبــر (14موتــو ر جوش)  12متــر  1/000/000ریــال  -35جعبه بکــس toptul 2/1
یکســت(دو عــدد کســر دارد)  1/500/000ریــال  -36جعبــه بکــس  17ژینــوس  3/4یــک عــدد
 13تومــان  100/000ریــال  -37جعبــه بکــس  28ژینــوس  3/4یــک عــدد  30تومــان 200/000
ریــال  -38جعبــه بکــس  hans 30یــک اینــچ یــک عــدد  35تومــان  200/000ریــال  -39جعبــه
بکــس  30ژینــوس  3/4یــک عــدد  22تومــان  120/000ریــال  -40جعبــه بکــس 3/4 hans 30
یــک عــدد  22تومــان  120/000ریــال  -41جعبــه بکــس  3/4 marpich42یــک عــدد  35تومــان
 200/000ریــال  -42جعبــه بکــس  3/4 marpich46یــک عــدد  40تومــان  200/000ریــال -43
جعبــه بکــس  3/4 marpich38یــک عــدد  38تومــان  200/000ریــال  -44جعبــه بکــس  40مارپیــچ
یــک عــدد  45تومــان  210/000ریــال  -45جعبــه بکــس  40مارپیچ یک عــدد  40تومــان 200/000
ریــال  -46جعبــه بکــس  32ژینــوس یــک عــدد  30تومــان  150/000ریــال  -47جعبــه بکــس 34
لیکوتــا یــک عــدد  32تومــان  160/000ریــال  -48جعبــه بکــس  48ژینــوس یــک عــدد  45تومــان
 230/000ریــال  -49جعبــه بکــس  36مارپیــچ یــک عــدد  35تومــان  180/000ریــال  -50جعبــه
بکــس  21ژینــوس یــک عــدد  16تومــان  80/000ریــال  -51جعبــه بکــس  24ژینوس یــک عدد 18
تومــان  100/000ریــال  -52جعبــه بکــس  18ژینــوس یــک عــدد  15تومــان  100/000ریــال -53
جعبــه بکــس  44ژینــوس یــک عــدد  40تومــان  200/000ریــال  -54جعبــه بکــس  26ژینــوس یــک
عــدد  20تومــان  100/000ریــال  -55جعبــه بکــس  41ژینــوس یــک عــدد  35تومــان 170/000
ریــال  -56جعبــه بکــس  top tutal36یــک عــدد  35تومــان  170/000ریــال  -57جعبــه بکــس top
 3/4 19 totalیــک عــدد  17تومــان  80/000ریــال  -58جعبــه بکــس  3/4 22 top totalیــک عــدد
 18تومــان  90/000ریــال  -59جعبــه بکــس  3/4 33ژینــوس یــک عــدد  23تومــان 120/000
ریــال  -60بکــس کــوزهای  30-33-32هــر کــدام  20تومــان  300/000ریــال  25 -61عــدد بکس
هــر کــدام  3/750/000 -150/000ریــال .جمــع کل 212/230/000 :ریــال
آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
احترامــا نظــر بــه اینکــه در پرونــده کالســه  961728اجــرای احــکام مدنــی محکــوم علیــه آقــای جــواد
قنبــری فرزنــد غالمحســین محکــوم بــه پرداخــت تعــداد  150قطعــه تمــام ســکه بهــار آزادی و هزینــه
ســفر حــج عمــره بــه مبلــغ  1/917/400تومــان و هزینــه ســفر کربــای معلــی بــه مبلــغ 1/881/440
تومــان و هزینــه ســفر عتبــات عالیــات ســوریه بــه مبلــغ  800/000تومــان بابــت اصــل خواســته و
مبلــغ  6/260/959تومــان هزینــه دادرســی و مبلــغ  6/600/000تومــان بابــت حقالوکالــه وکیــل
در حــق محکــوم لــه خانــم الهــام ســیوندی کهــن میــان فرزنــد غالمعبــاس و پرداخــت نیمعشــر در حــق
دولــت گردیــده کــه نامبــرده مــازاد پــاک ثبتــی  7فــر عــی از  1217از بخــش  35کرمــان واقــع در
ســیرجان -خیابــان امــام بــازار قدیمــی ســیرجان داخــل بــازار نــو پاســاژ را بــه عنــوان مــال بــه ایــن
اجــرا معرفــی نمــوده اســت کــه توســط اجــرا توقیــف و توســط کارشناســان رســمی دادگســتری بازدیــد
کــه  -1ملــک مــورد نظــر دارای امتیــاز اســتفاده از منافــع بــرای صاحــب آن نمیباشــد و منافــع آن
بــه فروشــنده قبلــی متعلــق اســت -2 .قیمــت عرصــه و اعیــان  11/7متــر مربــع ملــک بــه همــراه
امتیــازات و حــق اســتفاده از منافــع آن بــه ازای هــر متــر مربــع  300/000/000ریــال و در مجمــوع
بــه مبلــغ  3/510/000/000ریــال توســط کارشــناس رســمی بــرآورده گردیــده ،مــال معرفــی شــده
در روز دوشــنبه بــه تاریــخ  1397/03/21ســاعت  11ظهــر از طریــق مزایــده در محــل اجــرای احــکام
مدنــی بــه فــروش میرســد(.در ضمــن پــاک ثبتــی در رهــن بانــک ملــت بــه مبلــغ 620/000/000
ریــال  5/040/000ریــال و  684/500/000ریــال میباشــد) مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع
و برنــده مزایــده کســی اســت کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد 10 .درصــد قیمــت پیشــنهادی
فیالمجلــس قبــل از برگــزاری مزایــده از برنــده اخــذ تــا در صــورت انصــراف پــس از کســر هزینههای
اجرایــی مابقــی بــه حســاب درآمدهــای دولــت واریزگــردد .متقاضیــان میتوانند پیشــنهادهای خویش
را بــه انضمــام فیــش  10درصــد مبلــغ پیشــنهادی حداکثــر تــا قبــل از موعــد مزایــده از طریــق پســت
سفارشــی یــا حضــورا بــه ایــن اجــرا ارســال و روی پاکــت قیــد نماینــد مربــوط بــه مزایــده روز دوشــنبه
مورخــه  1397/03/21ســاعت  11ظهــر میباشــد .مزایــده در صــورت عــدم حضــور شــرکتکننده
تجدیــد میگــردد .دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری ســیرجان -شهســواری
آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم(فروش ملک مشاع)
احترامــا نظــر بــه اینکــه در پرونــده کالســه  961383محکــوم علیــه محمدرضــا پریــزاد -عبدالرضــا
پریــزاد -پروانــه پریــزاد محکــوم بــه در حــق محکــوم لــه شمســی ســاجقه گردیــده و نامبــرده ملــک
مشــاع بــا پــاک ثبتــی  32فرعــی از  2584اصلــی بخــش  35کرمــان بــه آدرس خیابــان آیــتاهلل
ســعیدی -کوچــه شــهید خورتــن -تقاطــع اول -کوچه شــرقی(عرصه  440متــر مربــع ،دارای امتیازات
آب ،بــرق و گاز شــهری کــه توســط کارشناســان رســمی جمعــا  5/800/000/000ریــال تعییــن قیمت
شــده اســت) را بــه عنــوان مــال بــه ایــن اجــرا معرفــی نمــوده اســت و مــال معرفــی شــده در روز
یکشــنبه تاریــخ  1397/03/13ســاعت  11ظهــر از طریــق مزایــده در محــل اجــرای احــکام مدنــی بــه
فــروش میرســد .مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع و برنــده مزایــده کســی اســت کــه باالتریــن
قیمــت را پیشــنهاد نمایــد 10 .درصــد قیمــت پیشــنهادی قبل از برگــزاری مزایــده از برنده اخــذ تا در
صــورت انصــراف پــس از کســر هزینههــای اجرایــی مابقــی به حســاب درآمدهــای دولــت واریــزگردد.
متقاضیــان میتواننــد پیشــنهادهای خویــش را بــه انضمــام فیــش  10درصد مبلغ پیشــنهادی حداکثر
تــا قبــل از موعــد مزایــده از طریــق پســت سفارشــی یــا حضــورا بــه ایــن اجــرا ارســال و روی پاکت قید
نماینــد مربــوط بــه مزایــده مورخــه یکشــنبه  1397/03/13میباشــد .مزایــده در صــورت عــدم
حضــور شــرکتکننده تجدیــد میگــردد .دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری ســیرجان -عابــدی

