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آگهی

میزان ابتال به هپاتیت سی در کهگیلویه و بویراحمد باالتر از میانگین کشور است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت :میزان مبتالیان به هپاتیت
سی ( )Cدر این استان نسبت به میانگین ملی باال بوده بهطوری که میانگین کشوری
یک تا  2درصد بوده اما در استان هشت درصد است.
هپاتیت سی نوعی عفونت است که بیشتر ،کبد را تحت تأثیر قرار میدهد و افراد
اغلب از طریق تماس خونی ناشی از استعمال درون وریدی مواد مخدر ،تجهیزات
پزشکی ضد عفونی نشده و تزریق خون به آن مبتال میشوند.
اورنگ ایالمی روز دوشنبه در کارگاه تدوین برنامه جامع سالمت استان اظهار داشت:
بر اساس مطالعاتی که در سال  85و  95انجام شد مسائل اجتماعی و فرهنگی در روند
افزایشی هپاتیت سی نقش مهمی دارند.
وی افزود :استفاده از سوزن مشترک در خالکوبی سنتی و ختنههای غیربهداشتی
جزء رفتارهای فرهنگی بوده که موجب افزایش این بیماری در استان شده است.
ایالمی اظهار کرد :منشأ بسیاری از بیماریها عوامل رفتاری ،اجتماعی و فرهنگی
است که باید کنترل شود.
وی عنوان کرد :بیماری ایدز یک بیماری کام ً
ال رفتاری و اجتماعی است و از طریق
تزریق مشترک و روابط جنسی پرخطر در حال شیوع است.
ایالمی بدون اشاره به آمار تصریح کرد :روند مبتال به این بیماری در سطح استان
در حال افزایش است.
وی گفت :کارکردهای حوزه معاونت اجتماعی نقش مهمی در بهبود اصالح و ارتقا
سالمت افراد جامعه ،فعالیتهای اجتماعی و برون بخشی در اهداف سالمت دارد.

ایالمی در این کارگاه نیز با اشاره به آمار باالی مصرف نمک در استان گفت :میزان
نمک دریافتی هر فرد طبق استاندارد حداکثر کمتر از  6گرم در روز بوده که با مطالعات
انجام شده ،این میزان مصرف در استان حدود  12گرم است.
وی استفاده از نمک بهعنوان نگهدارنده مواد غذایی در موادی مانند نان ،گوشتهای
بسته بندی شده ،کبابها و غذای فوری را از جمله دالیل مصرف باالی نمک در استان
عنوان کرد.
استان کهگیلویه و بویراحمد با  ۷۱۳هزار نفر جمعیت در جنوب غربی ایران قرار دارد.

اقتدار نیروهای مسلح برای تولید امنیت همراه با عقالنیت باشد
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پیچیدگیها ،ترفندها و توطئههای دشمن
در کنار تغییرات محسوس در روشهای بزهکاران اجتماعی در جامعه گفت :اقتدار
نیروهای مسلح همراه با تدبیر ،عقالنیت و هوشیاری برای مواجهه با چنین شرایطی
ضروری است.
علی محمد احمدی در صبحگاه مشترک نیروهای مسلح کهگیلویه و بویراحمد به
مناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی در یاسوج اظهار داشت :حل بسیاری از
مشکالت و مقابله با بزهکاریهای اجتماعی از جمله سرقت ،درگیریهای مسلحانه،
نزاعهای قومیتی و آسیبهای فضای مجازی نیازمند حضور بهموقع و مقتدر نیروهای
مسلح ،هوشیاری و اشراف اطالعاتی کامل آنهاست.
وی یکی از عوامل اساسی برای توسعه همه جانبه در کهگیلویه و بویراحمد را سرمایه
گذاری در بخشهای مختلف و حضور بخش خصوصی دانست و گفت :عامل و زیربنای
اصلی در این راستا در سایه تولید امنیت و آرامش معنا پیدا میکند.
احمدی گفت :این استان با وجود بسیاری از کمبودها و امکانات زیرساختی و
زیربنایی همواره از استانهای امن کشور بویژه در زمینه سرمایه گذاری بوده است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود :ایجاد احساس امنیت در این استان در سایه
تالش و همت شبانه روزی نیروی مقتدر انتظامی و همراهی و تعامل مثبت پلیس با
مردم و سایر نهادهای اجرایی و امنیتی شکل گرفته است.
رتبه اول کهگیلویه و بویراحمد در پیشگیری از وقوع سرقت
سردار مهدی انصاری فرمانده انتظامی کهگیلویه در این آئین با بیان اینکه ثمره کار
نیروهای انتظامی امنیت و آرامش مردم است ،اظهار کرد :نیروی انتظامی این افتخار را
دارد که وصایای حضرت امام خمینی(ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری را سرلوحه
کار خود قرار داده است.
فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد :گستردگی خدمات و و ارتباط
با مردم بارزترین ویژگی نیروی انتظامی است و این قشر از جامعه خدمات صادقانه،

بیمنت و با عزت را برای رضای خداوند به مردم و جامعه ارائه میدهند.
وی تصریح کرد :پلیس جامعه محور و مردم محور این افتخار را دارد که آرامش خود
را فدای آسایش مردم میکند ۵ ،هزار و  ۵۰۰کیلومتر از مرزهای کشور را نیروهای
انتظامی مرزبانی میکنند و در شهرها و روستاها و پایانهها این افراد بدون منت به مردم
خدمت ارائه میدهند.
انصاری با اشاره به روحیه سلحشوری و جهادی نیروهای انتظامی افزود :ثمره کار
نیروهای انتظامی امنیت و آرامش مردم است و تالش شبانهروزی ما هم برقراری همین
نظم امنیت و آرامش در جامعه است.
فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه استان کهگیلویه و بویراحمد یکی
از امنترین استانهای کشور است ،گفت :این خواسته به حق مردم جزء با همکاری
نیروهای انتظامی و پشتیبانی شورای تامین ،مردم و سایر دستگاهها حاصل نخواهد شد.
وی عنوان کرد :استان کهگیلویه و بویراحمد رتبه اول پیشگیری از وقوع سرقت
را کسب کرد و جزء استانهای دوم و سوم به لحاظ پیشگیری از کلیه جرائم است.

آگهی ابالغ دادخواست وضمائم وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای/خانم زیور علی آبادی فعال مجهول المکان ابالغ میشود که
آقای/خانم رهبر نفیسی مقدم دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 9.600.000ریال
به طرفیت شما به شورای حل اختالف مادوان علیا یاسوج ارائه وبه کالسه351.96
ثبت وبرای روز شنبه مورخ  96/8/27ساعت4عصروقت رسیدگی تعیین گردیده
است مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد تا شما به تجویز ماده
 73قانون آئین دادرسی مدنی بتوانید قبل از رسیدگی به دفتر این شورا در خیابان
شهادت8یاسوج مراجعه وبا ارائه آدرس جدیدخود نسخه ثانی دادخواست وضمائم
را دریافت ودروقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید.درصورت عدم حضور
غیابا رسیدگی بعمل خواهد آمد.آگهی بعدی درصورت نیاز فقط یک نوبت خواهد
بود.
دبیر شورای حل اختالف شعبه مادوان علیا-
میم الف96-251:

ذیل شماره بازداشتی  18181در تاریخ  1394/7/11بازداشت میباشد وبه موجب
دستور شماره 9510117415400356مورخ 1395/5/16صادره از دادرس محترم
شعبه پنجم دادگاه حقوقی یاسوج در تاریخ1395/5/16به میزان ششدانگ عرصه
واعیان بازداشت میباشد که با رعایت حقوق مرتهن بفروش می رسد.
مدیدفتر اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی(حقوقی)یاسوج-ابراهیمی

اگهی مزایده نوبت اول
به موجب پرونده کالسه  940114اجرایی شعبه اول حقوقی یاسوج محکوم له
اقای یاور عکاشه به نمایندگی از بانک ملت تقاضای فروش اموال توقیفی محکوم
علیه -1هومان روشن نسب که نوع ومشخصات اموال مورد مزایده به شرح ذیل می
باشد معادل مبلغ 4.085.032.689ریال بابت اصل خواسته وسایر هزینه ها در حق
محکوم له بانک ملت یاسوج ومبلغ48.600.000ریال بابت حق االجرا درحق صندوق
دولت واز طریق آگهی مزایده وانتشار اگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار
استان ک.ب را نموده به همین سبب در مورخ 1396/8/14از ساعت 11الی 11:30
درمحل شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی یاسوج مزایده برگزار خواهد
شد.متقاضیان میتوانند درمدت 5روز قبل از انجام مزایده اموال را به آدرس ذیل
مالحضه نمایند قیمتی که مزایده از آن شروع میشود براساس نظریه کارشناس
رسمی دادگستری به مبلغ7.541.150.000ریال بوده وبرنده مزایده کسی است که
باالترین قیمت را پیشنهاد وده درصد قیمت اموال را فی المجلس به عنوان سپرده
به قسمت اجرا تحویل دهد وبقیه بهای اموال را ظرف30روز پس از انجام مزایده
پرداخت نمایدودرصورت عدم پرداخت مابقی بهای اموال سپرده تودیعی پس از
کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.این اگهی نوبت اول میباشد ونوع
ومشخصات مال مورد مزایده به شرح ذیل میباشد:
ارزیابی پالک ثبتی 147فرعی از  730اصلی به مالکیت هومان روشن نسب
فرزند خلیفه به شماره ملی4250645541واقع در یاسوج بلوار مطهری-حدفاصل
شهدای سه وچهار به نام هومان روشن نسب به مساحتسیصدوبیست متر
ونودصدم متر مربع بدون حقوق ارتفاقی میباشد.حدود ومشخصات پالک مذکور
شمال بطول16متر دیوار به باقیمانده وشرقا بطول 26.30متری است به دیوار پالک
730.117وجنوبا درسه قسمت اول بطول 2.50متر درب ودیواراست به پیاده روی
خیابان دوم که غربی است بطول 7.40متر پی است به دیوار خانه پالک148از.730
سوم درسه قسمت اول بطول 5.07متر به دیوار مغازه به پالک128از730دوم
بطول چهارمتر پی است به مغازه 149از730سوم بطول4.43مترپی است به
مغازه730.91غربا بطول 18.90متر به باقیمانده که شامل عرصه واعیان ملک
به شماره 730.147مفروض ومجزا از91بخش 26فارس ذیل ثبت شماره 869
دفتر6صفحه4به شماره سند مالکیت ج 884681-93-با کاربری مسکونی وضعیت
خاص طلق می باشد.پالک مورد ارزیابی نسبت به پالک (730.2258پالک مجاور)
دارای حقوق ارتفاقی است.درعرصه پالک730.147دوباب خانه دارای امتیازات
آب،برق وگاز هریک انجام گرفته درب ورود وخروج آنها عمال بر روی شهدای چهار
میباشد.یکی از خانه ها (سقف شیروانی)باچهل میلیون رهن وماهی پانصدهزار
توامن اجاره میباشد و اون یکی با بیست میلیون ودیعه با ماهی پانصدهزار تومان
اجاره است.بخشی از پالک  730.147تبدیل به مغازه گردیده که از ضلع جنوب
بروی بلوار شهید مطهری به عرض2.50متر ودر ضلع شرقی تا طول10متر واز آنجا
به سمت غرب در عرض حدود3متر به پشت مغازه ادامه دارد ویک شکل ال مانند
ایجاد نموده است.که بخشی از حیاط را به خود اختصاص داده است ودر آن پیتزا
ومواد غذایی تهیه وبفروش می رسد که اجاره ماهیانه آن یک میلیون وهفتصدهزار
تومان با مبلغ بیست میلیون تومان ودیعه میباشد لذا باتوجه به موقعیت محل
وداشتن حقوق ارتفاع وارزش ملکهای مجاور وعرف خرید وفروش و نوع کاربری
وعمر ساختمانها ودرنظر گرفتن جمیع جهات ارزش هر مترمربع آن23.500.000ریال
که جمع کل ارزش تمامی ملک هفت میلیاردوپانصدوچهل ویک میلیون
ویکصدوپنجاه هزار ریال تعیین می گردد.الزم به ذکر است که پالک مذکور طی
استعالم ونامه بازداشتی از اداره ثبت واسناد امالک یاسوج به موجب دستور شماره
9310117413200137مورخ 1393/1/26ذیل شماره بازداشتی درتاریخ 16006
درتاریخ 1393/1/26صادره از شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی یاسوج ودستور
شماره9403017415400028مورخ 1394/7/11صادره از شعبه پنجم حقوقی یاسوج

سندوشناسنامه سواری سمند سورن به رنگ سفید روغنی مدل 1387به
شماره پالک 929-13د 23به شماره موتور  12487126506به شماره شاسی
 NAACC1CFX9F407397به نام امیر اعالیی بروجنی مفقود وفاقد اعتبار
میباشد.
سند وشناسنامه وکارت ماشین سواری پراید به رنگ نقره ای مدل  1388به شماره
پالک 259-49ج 18به شماره موتور  2803250به شماره شاسی s141228820909
به نام قدرت اهلل مسعود مقدم مفقود وفاقد اعتبار میباشد.
اگهی ثبتی
تاسیس شرکت سهامی خاص شبدیز دژپارت در تاریخ 1396/7/17به شماره
ثبت 8626به شناسه ملی 14007116806ثبت وامضاذیل دفاتر تکمیل گردیده که
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
-1موضوع:انجام امور پیمانکاری در زمینه راه،ساختمان،تاسیسات،تجهیزات،آب
،برق،صنعت ومعدن،نفت وگاز با رعایت قوانین ومقررات جاری کشور وپس از اخذ
مجوز از مراجع ذیصالح-ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه
فعالیت نمی باشد.
-2مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
-3مرکز اصلی شرکت:کهگیلویه وبویراحمد-شهریاسوج-شهرک امام
حسین-بلوار انقالب-خیابان انقالب(6شهیدمیدجانی)-پالک-5طبقه همکف-
کدپستی7591816591:
-4سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصدسهم ده
هزار ریالی بانام که مبلغ سیصدوپنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی
شماره 2123مورخ 1396/6/26بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردید.
-5اولین مدیران:آقای محمدجواد جالل نژاد به شماره ملی4231957398
به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره واقای یوسف جالل نژاد به شماره ملی
4231405514به سمت رئیس هیئت مدیره وخانم رقیه جالل نژاد به شماره
ملی 4231686947به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب
شدند.
-6دارندگان حق امضا:حق امضا کلیه اسناد و واوراق بهادار وتعهدآور بانکی از
قبیل چک،سفته،برات و واوراق عادی واداری با امضاء یوسف جالل نژاد(رئیس
هیئت مدیره ومهرشرکت معتبر است.
-7اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه
-8بازرس اصلی وعلی البدل :آقای بهرام بهرامی سیف آبادبه شماره
ملی4230429029به سمت بازرس اصلی وخانم محبوبه رضا زاده به شماره ملی
4220062890به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
-9روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کهگیلویه وبویراحمد
مرجع ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری یاسوج
آگهی مزایده مال غیرمنقول
به موجب پرونده اجرائی شورای حل اختالف یاسوج محکوم له آقای ایروان آزادی
خواه با وکالت آ.کشاورز تقاضای مزایده اموال توقیفی محکوم علیه آقای داریوش
امیدیان فر فرزند اسحق را نموده است که میزان محکومیت به مبلغ 93565000
ریال بابت محکوم به(اصل خواسته) وخسارت دادرسی درحق محکوم له ومبلغ
4550000ریال بابت حق االجرا(هزینه های اجرائی صندوق دولت)می باشد.
اینک برابر ماده 118قانون اجرای احکام مدنی از طریق آگهی مزایده دریکی از
روزنامه های کثیراالنتشار سراسری(م 72/ق.ا.ا.م) روزنامه های محلی استان ک.ب
که برای یک نوبت منتشر میشود اعالم میگردد درفاصله حداقل ده روز از تاریخ
نشرآگهی وحداکثر یک ماه بعد ازنشر به شرح زیر مزایده ای برگزار خواهد شد.
لذا برابر ماده 126ق.ا.ا.م متقاضیان میتوانند درمدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده به
واحد اجرای احکام مراجعه تا ضمن مالحضه مال توقیفی اطالعات الزم را بدست
آورند.برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد کرده وده درصدبهاء را
فی مابین المجلس بعنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم وبقیه بهای اموال را درمدت
 30روز از تاریخ انجام مزایده پرداخت نمایند(.درصورت عدم پرداخت مابقی قیمت-
ده درصد سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد).

این آگهی مربوط به نوبت اول مزایده می باشد.براساس نظر کارشناسی قیمت پایه
برای شروع مزایده 4190400000ریال می باشد ومحل انجام فروش یاسوج-مجتمع
شورای حل اختالف بویراحمد-واحد اجرای احکام شورا می باشد.وتاریخ مزایده
مورخه  96/8/8روز دوشنبه از ساعت  11تاساعت  13برگزار می شود.
برابر ماده  122ق.ا.ا.م نکات زیر یادآوری میشود.
نوع ومشخصات مال توقیف شده(توصیف اجمالی) :محل وقوع مال:یاسوج-
کاشانی-5پالک  34امتیاز:آب-برق وگاز
نام ونام خانوادگی مالک:اسحق امیدیان فر شماره ثبت وپالک مال/3052:
دفتر24بخش26فارس
کاربری:مسکونی
دراموال غیرمنقول :متراژ عرصه واعیان:عرصه-250طبقه همکف-156طبقه
زیرین 12مشاع یا مفروز بودن یاحقوق فردثالث:
خدابخش روزبه:مدیردفتر اجرای احکام شورای حل اختالف بویراحمد -یاسوج
اگهی مزایده نوبت دوم  .به موجب پرونده اجرایی  ۹۶۰۵۳۲شعبه سوم اجرایی
احکام حقوقی دادگستری یاسوج محکوم له خانم مریم بهادران تقاضای فروش
اموال توقیفی محکوم علیه ( ورثه مرحوم امیر توانا ) اقای  .۱وحید توانا .۲محمد رضا
توانا  .۳حمید توانا .۴طاهره توانا  :نوع ومشخصات و قیمت مورد مزایده بشرح ذیل
می باشد .در قبال محکوم به ( محریه) در حق محکوم له از طریق اگهی مزایده
وانتشار اگهی در یکی از رو زنامه های کثیر اال انتشار را نموده به همین سبب در
مورخ  ۲/۸/۱۳۹۶از ساعت  ۹صبح الی  ۳۰/۹صبح در محل شعبه سوم اجرای احکام
دادگستری یاسوج مزایده برگزار خواهد شد .متقا ضیان می توانند در مدت پنج روز
قبل از تاریخ مزایده اموال را با هماهنگی دادگاه عمومی شعبه سوم اجرای مدنی
مالحظه نمایند .و قیمتی که مزایده از ان شروع می شود بر اساس قیمت اعالمی
کارشناس به مبلغ  ۷.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ریال بوده و برنده مزایده کسی است که باال ترین
قیمت را پیشنهاد وده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا
تسلیم و بقیه بهای اموال را ظرف  ۳۰روز از تاریخ انجام مزایده پرداخت نماید .در
صورت عدم پرداخت مابقی بهای اموال سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزاده به
نفع دولت ضبط خواهد شد و اولویت با کسی است که تمام وجه را نقدا تودیع نماید
.این اگهی نوبت دوم می باشد .نوع و مشخصات و قیمت اموال مورد مزایده به شرح
زیر می باشد ششدانگ یک قطعه زمین دارای سند مالکیت به پالک . ۷۳۰.۱۵۵۴به
نام مرحوم امیر توانا واقع در بلوار ارم جنب اداره اموزش وپرورش شهرستان بویر
احمد به مساحت  ۶۹۱.۱۶متر مربع با مشخصاد مندرج در سند تک برگ به شماره
 ۷۴۵۹۲۰سری ه سال  ۹۱ملک شماال به طول  ۱۴.۴۵متر به خیابان  ۱۶متری پشت
اموزش وپرورش شرقا به طولهای  ۱۱.۷۰مترو  ۱۹.۲متر و ۲.۴۰متر و ۱۴.۵۵متر به باقی
مانده اصلی جنوبا به طول  ۱۴.۵۰متر به خیابان  ۴۰متر یارم و غربا به طول ۴۷.۸۵
متر باقی مانده اصلی با کد پستی  ۷۵۹۱۷۴۴۹۸۵ملک مورد نظر فاقد اعیانی بوده
و دارای پروانه ساخت به شماره  ۱۴۷۳۸مورخ ۲۷/۱۱/۸۸و محدوده زمین تا سطح
خیابان بلوار ارم خاکبر داری شده است و زمین متاثر از انجام خاکبرداری دارای
اختالف ارتفاع بیش از  ۷.۵متر در ضلع شمال نسبت به خیابان  ۱۶متری بوده ولی
نسبت به خیابان وبلوار ارم همسطح می باشد ملک از حیث کاربری دارای موقعبت
تجاری و مسکونی می باشد وابعاد زمین به نحوی است که دارای طول زیاد می باشد
.و باقیمت  ۷.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ریال ارزیابی گردید  .مهرداد تیموری مدیر شعبه سوم
اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی حقوقی یاسوج
سند وبرگ سبز خودروی سواری پژو پارس به رنگ سفید روغنی مدل  ۱۳۹۴به
شماره مو تور 164B0036560به سماره شاسی  NAAN11FW6FR345078به
شماره پالک  ۱۳ج  ۵۱۹ایران  ۴۹به نام ولی اال افشار پور مفقود و فاقد اعتبار می
باشد.
نوبت سوم
اعالم فوت فرضی
آقای محمد گرجی زاده فرزند عبدشاه  ،دادخواستی بطرفیت خانم زینب دباغ
منش فرزند نبی بخواسته فوت فرضی فرزندش بنام سعید گرجی زاده تقدیم دادگاه
نموده که به کالسه  9509987416200612ثبت شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان
گچساران گردیده و چنین اظهار داشته که نامبرده فوق از تاریخ  1374/06/09در
شهرستان شیراز مفقود میگردد .لذا مراتب وفق ماده  1023قانون مدنی در یکی از
جراید محلی و یکی از جراید کثیراالنتشار تهران در سه دفعه متوالی هر کدام به
فاصله یک ماه آگهی  ،تا اشخاصی که ممکن است از غایب خبری داشته باشند ،
موضوع را به اطالع دادگاه برسانند.
ایرج علیبازی
دادرس علی البدل دادگستری شهرستان گچساران
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