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آگهی
مدیرکل ثبت احوال کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

کاهش  ۹درصدی ازدواج در استان
مدیرکل ثبت احوال کهگیلویه و بویراحمد از کاهش  ۹درصدی ثبت ازدواج در دفاتر
ثبتی استان در  ۹ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
سید محمد علی تقوی ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران افزود :در مدت  ۹ماهه
ابتدایی سال جاری ،پنج هزارو  ۶۳۷ازدواج در دفاتر استان ثبت شده است و این در
حالی است که در سال های  ۹۴و  ۹۵شاهد افزایش درصد آمار ثبت ازدواج در استان
بودیم.
تقوی از ثبت یکهزارو  ۱۷۹طالق در  ۹ماهه ابتدایی امسال خبر داد و بیان داشت:
میزان طالق در استان طی این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۱۱درصد کاهش
داشته است.
وی افزود :به ازای هر پنج ازدواج در استان یک مورد طالق به ثبت رسیده است.
تقوی با اشاره به اینکه در مدت  ۹ماهه ابتدایی امسال ،یازده هزارو  ۵۹۵والدت به
ثبت رسیده است گفت :این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل هفت درصد کاهش
را نشان می دهد.
وی  ۵۲درصد این آمار تولد را مربوط به مردان و  ۵۵۵۰نفر را در حوزه زنان دانست.
مدیرکل ثبت احوال استان از فوت یکهزارو  ۹۸۴نفر در مدت  ۹ماهه امسال خبر
داد و گفت :این آمار کاهش  ۳درصدی داشته است و  ۵۶درصد فوتی ها مربوط
به  مردان است.

وی افزود :در برابر  ۱۲۰فوت ثبت شده برای زنان  ۱۲۸فوت برای مردان ثبت شده
است .تقوی به دالیل مرگ و میر اشاره کرد و عنوان داشت ۴۱ :درصد مرگ و میر
ها مربوط به بیماری های قلبی و عروقی ۱۳ ،درصد سرطان و  ۱۲درصد در حوزه
سالخوردگی است.
وی همچنین تعداد والدت حاصل از چند قلو زایی را  ۳۵۵مورد دانست.

زیرساخت ها و امکانات بهداشتی متناسب با رشد جمعیت در بویراحمد نیست
رئیس مرکز بهداشت بویراحمد تاکید کرد  :زیرساخت ها و امکانات موجود بهداشتی
و درمانی به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری به هیچ وجه متناسب با رشد جمعیت
در این شهرستان نیست.
دکتر محسن مرادی اظهار داشت :البته این به معنای نفی خدمات و اقدام های ارزنده
دولت به ویژه ظرف سه سال گذشته و با اجرای طرح تحول سالمت نیست.
وی تصریح کرد که بیش از  45درصد معادل حدود  300هزار نفر از جمعیت 713
هزار نفری استان در شهرستان بویراحمد است که باید شرایط ،امکانات و زیرساخت ها
از جمله در حوزه بهداشت و درمان با این میزان رشد جمعیت باشد.
مرادی یکی از زیرساخت های اساسی و مورد نیاز در بخش سالمت و در شهرستان
بویراحمد را توسعه اینترنت به ویژه در حاشیه شهر و روستاها دانست و گفت :هم اینک
کمتر از 40درصد این زیرساخت در شهرستان فراهم است.
وی بیان کرد :یکی از پیش نیازهای مهم در مراکز بهداشتی و خانه های بهداشت
با توجه به ارایه خدمات الکترونیک سالمت و سامانه سیب وجود اینترنت پرسرعت
است که هم اینک حتی برخی مراکز حاشیه شهر یاسوج با این معضل مواجه هستند.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد گفت :هم اینک پنج طرح بهداشتی در
سطح شهرستان آماده بهره برداری است که  2مورد از آنها شامل خانه های بهداشت
دلی رچ و جو بریز با مشارکت بسیج سازندگی و سه مورد نیز از محل اعتبارات داخلی
دانشگاه علوم پزشکی است.
مرادی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی  10طرح بهداشتی در شهرستان بویراحمد در
اوایل سال جاری نیز گفت :سه مورد از آنها با پیشرفت 100درصدی آماده بهره برداری
و مابقی نیز بین  40تا  80درصد در حال اجرا هستند.
وی ادامه داد :این تعداد طرح در مجموع ،افزون بر هفت هزار متر مربع مساحت دارند
و برای ساخت آنها بیش از  57میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته و یا هزینه شده است.

شهرستان بویراحمد با نزدیک به 300هزار نفر جمعیت بیشترین جمعیت کهگیلویه
و بویراحمد را در خود جای داده است.
این شهرستان با سیل مهاجرت از دیگرمناطق استان روبه رو است که همین موضوع
نگاه ویژه دولت بویژه در بخش زیرساخت های بهداشتی را می طلبد.
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متن آگهی
محکوم له:
محکوم علیه:
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به غضنفر احمد پیری
که مجهول المکان می باشد ابالغ میشود طبق اجرائیه صادره شعبه
هفتم در پرونده کالسه  960419به موجب دادنامه شماره 688*96
مورخ  96/8/20صادره از شعبه هفتم محکوم علیه محکوم به پرداخت
مبلغ 170.000.000ریال بابت اصل خواسته ونیز پرداخت خسارت تاخیر
تادیه مبلغ مذکور از تاریخ 89/5/20لغایت زمان اجرای حکم وپرداخت
مبلغ  4.315.000ریال بابت خسارت ناشی از هزینه دادرسی ونیز پرداخت
مبلغ***ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق محکوم له
می باشد.پرداخت نیم عشر حق اجرا ونیز هزینه های اجرائی برعهده
محکوم علیه می باشد.بدیهی است باتوجه به غیابی بودن حکم،اجرای
حکم منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له،یا
ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک
نوبت در اجرای ماده 73آ.د.م وماده 9قانون اجرای احکام مدنی در یکی
از جراید کثیراالنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی
نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد.درغیراینصورت واحد اجرای
احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه ووصول هزینه اجرایی
اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان یاسوج-حمیرا
محبوبی
اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم
نام :سلیمان نام خانوادگی:پناه نام پدر:محمد نشانی:استان کهگیلویه
وبویراحمد-شهرستانبویراحمد-شهریاسوج-امامت-13پالک41
مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم
نام:احمد نام خانوادگی:نصر اصفهانی نام پدر:حسن نشانی:مجهول
المکان
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/محکوم علیه
نام :ارسالن نام خانوادگی:خالوئی نام پدر:کاوس نشانی :استان
کهگیلویه وبویراحم-شهرستان بویراحمد-یاسوج-خیابان فردوسی-
روبروی بانک سپه –طبقه باالی پاساژ آفتاب نوع رابطه:وکیل محکوم
له/محکوم لهم:سلیمان پناه
محکوم به:
به موجب درخواست اجرای حکم وشماره دادنامه مربوطه
 9609977410500605محکوم علیه محکوم است به ضمن حکم به
اعالم فسخ قرارداد مورخ  1395/12/16مربوط به خودروی سواری
هیوندا آزرا به شماره انتظامی 49ایران582ج 44واسترداد آن بابت
اصل خواسته وپرداخت مبلغ  5.464.500ریال بابت هزینه دادرسی
وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان ونیم عشر حق االجرا
در حق صندوق دولت.
علی میرنسب رئیس شعبه پنجم دادگاه حقوقی یاسوج مدیر دفتر
شعبه 5دادگاه عمومی حقوقی یاسوج-علی علی پور دولت آباد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:
-1ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد(ماده 34قانون اجرای احکام
مدنی)-2ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد-3.مالی معرفی کند که
اجرا حکم واستیفا محکوم به از آن میسر باشد.چنانچه خود را قادر به
اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل
تعداد یا مقدار وقیمت همه اموال منقول وغیر منقول،به طور مشروح

مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها وموسسات مالی
واعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور
وکلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات او از
اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییر دیگر در اموال
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت
می شود(مواد8و 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی -4.)1394خودداری
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای
حکم،حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد(.ماده 34قانون اجرای
احکام مدنی وماده  20ق.م.ا وماده  16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی
-5)1394انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات
تعزیری درجه شش یا جای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات
میشود(.ماده 21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی-6.)1394چنانچه
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم
علیه خواهد بود(.تبصره 1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی )1394
نشانی:استان کهگیلویه وبویراحمد-یاسوج-ابتدای بلوار ابوذر-تقاطع
بلوار ابوذر وبلوار کاشانی-مجتمع دادسرا ودادگاه های عمومی وانقالب
یاسوج
سند ،شناسنامه وکارت ماشین وبرگ گمرکی سواری هیوندا آزرا 3300
مدل 2007به رنگ نقره ای متالیک به شماره پالک 258-17ق 46به شماره
موتور  G6DB6A691964وشماره شاسیKMHFC41DPVA152150
به نام حمید اصالن خدایی صومعه سفلی مفقود وفاقد اعتبار میباشد.
اگهی حصر وراثت خواهان رونوشت حصر وراثت امرال صادقی
فرزند خیراال به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه
 ۹۶۰۹۹۸۷۴۳۰۳۰۰۷۸۲از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان خیر اال صادقی در اقامتگاه
دائمی خود مورخه  ۲۳/۹/۱۳۹۵بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت ان
مرحوم منحصر است به  .۱جاوید صادقی فرزند خیراال به ش ش .۳۲۷۶
نسبت بامتوفی فرزند متوفی  .۲امر اال صادقی فرزند خیر اال به ش ش
 ۴۶۰نسبت بامتوفی ( فرزند متوفی)  .۳شهناز صادقی فرزند خیر اال به
ش ش  ۴۲۲۰۹۶۶۹۴۳نسبت با متوفی ( فرزند متوفی )  .۴نصرت سهراب
فرزند راه علی به ش ش  ۴۱نسبت با متوفی ( همسر متوفی ) اینک با
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مذبور یک نوبت اگهی میگردد تا
چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می
باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال
گواهی صادر خواهد شد .
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه سوم شورای حل اختالف
شهرستان یاسوج .زهرا بخشی
اگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مرتضی پورمند فرزند محراب به شماره
شناسنامه ۵۶صا دره از کهگیلویه مقطع کار شناسی رشته شیمی صادره
از واحد دانشگاهی گچساران به شماره۰۶۴۵۳۴۴مفقود گردیده است و
فاقد اعتبار می باشد
از یابنده تقا ضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه ازاد اسالمی واحد
گچساران به نشانی گچساران کوی مدرس مجتمع دانشگاهی ازاد اسالمی
واحد گچساران ارسال نماید.

آگهی مزایده عمومی نوبت اول اجاره جایگاه ومکان مورد استفاده صنف کافی شاپ ورستوران سنتی
واقع در پارک گمرک ساحلی (پارک آب) شهر یاسوج در سال  1396هجری وشمسی

شماره/2822 :ف
تاریخ1396 /10/3 :

سازمان سیما،منظر وفضای سبز شهرداری یاسوج در نظر دارد به استناد ماده  30آئین نامه معامالت شهرداری وهفتمین مصوبه شماره /2355ف مورخ 96/7/26هیأت مدیره خود از طریق آگهی مزایده عمومی ،جایگاه کافی شاپ ورستوران سنتی وآالچیق
در پارک گمرک ساحلی (پارک آب)را برای مدت تعیین شده در ستون مدت زمان اجاره جدول ذیل ،به شرح مشخصات و شرایط ذیل به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط که بیشترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار نماید .لذا متقاضیان محترم
می تواننداز روز یکشنبه مورخ96/10/3لغایت پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 1396/ 10/13با مراجعه به واحد امالک سازمان مستقر در ساختمان اداری مرکزی سازمان واقع در شهر یاسوج  ،تقاطع خیابان پاسداران وبلوار استقالل ،ضلع غربی فلکه
سنگی  ،جنب ساختمان شورای اسالمی شهر ،اسناد مزایده مورد نظر را خرید و دریافت ،مطالعه  ،تکمیل و در پاکت های مخصوص طراحی شده الف ،ب،ج گذاشته والک ومهر کرده و همه ی پاکات را در پاکت بزرگ لفاف گذاشته والک ومهر کرده به
دبیرخانه سازمان تحویل ورسید دریافت نمایند.
ردیف

نوع صنف

نام جایگاه (مکان )مورد اجاره

محل مورد اجاره

متراژ جایگاه(مکان)
مورد اجاره

نرخ ارائه خدمات برنده مزایده صنوف به
مشتریان به ريال

1

کافی شاپ
ورستوران سنتی
وآالچیق ساحلی

جایگاه کف سازی شد هزینه ساخت
جایگاه مطابق باطرح پیوست با برنده
مزایده می باشد ،جایگاه باید با چوب
ساخته شود وهیچگونه خساراتی به فضای
سبز اطراف آن وارد ننماید زیرا عواقب
آن به عهده برنده مزایده است ونمای
آن باید چوبی باشد.

پارک گمرک
ساحلی (پارک
آب)

 300مترمربع

قرار داد منعقده فی مابین سازمان ومستأجر
بصورت  12ماهه بوده لیکن درصورت
رضایت سازمان از مستأجر درخصوص
پرداخت به موقع اجاره بها وهزینه آبونمان
مصرفی برق ،آب وگاز ،قراردادموصوف
با افزایش 20درصد قیمت اجاره کل به
مدت چهارسال دیگر قابل تمدیداست  .ضمن ًا
سرمایه گذارمتعهد خواهد بود حداقل مبلغ
2/000/000/000ريال با نظر وتأییدسازمان
در این طرح سرمایه گذاری نماید مازاد
بر این مبلغ دراختیار سرمایه گذار بوده
وهیچگونه حقی مازادبر این قراردادبرای
سرمایه گذار ایجاد نمی کند.

مبلغ تضمین شرکت در مزایده
مدت زمان وقیمت پایه جایگاه ( مکان) مورد اجاره
(صرف ًا بصورت ضمانت نامه بانکی یا
بریال
چک تضمین شده بانکی) بریال معادل
قیمت اجاره قیمت کامل مدت
مدت زمان
10درصد درصدقیمت اجاره کامل
زمان اجاره
هرماهه
اجاره
12ماه باضافه
48ماه قابل
تمدید با رعایت
شرایطمطروحه
درستون نرخ
ارائه خدمات
برنده مزایده به
مشتریان

30/000/000

360/000/000

36/000/000

مدارک مورد نیاز:

فقط بصورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی بوده که باید صرف ًابه اسم شرکت کننده در مزایده ودروجه سازمان

 -1برای اشخاص حقیقی دو قطعه عکس 3×4و یک برگ کپی صفحه اول شناسنامه ویک برگ فتوکپی پشت ورو کارت ملی .

سیما ،منظر وفضای سبز شهرداری یاسوج صادرشود .

 -2برای اشخاص حقوقی ( شرکت ،موسسه  ،سازمان و ) ....فتوکپی تمام صفحات اساسنامه مربوطه .
شرایط مزایده:
 -1زمان دریافت وتحویل اسناد مزایده از روز یکشنبه مورخ  1396/10/3لغایت روز چهارشنبه مورخ 96/10/13می باشد .
 -2هزینه هرچند بار درج آگهی مزایده عمومی در روزنامه های کثیر االنتشار کشوری ومحلی ( استانی ) هرجایگاه( مکان )
مورد اجاره به عهده برنده آن مزایده است .
 -3طبق هفتمین مصوبه شماره /2355ف مورخ  96/7/26هیأت مدیره سازمان  ،هر شخص حقیقی وحقوقی شرکت کننده در

 -5هرشخص حقیقی وحقوقی می تواند بمنظور باال بردن شانس برنده شدن خود،در همه مزایده های موصوف شرکت نماید
ولی در صورت برنده شدن در چند مزایده  ،فقط دریک مزایده با وی قرارداد منعقد خواهد شد .
 -6پاکات پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان درمزایده رأس ساعت 17عصر چهار شنبه مورخ 96/10/13دردفتر مدیر عامل

سازمان به آدرس مذکور توسط کمیسیون مزایده گشایش وتصمیم گیری می شود  .ضمن ًا حضور شرکت کنندگان در مزایده
بال مانع است .
 -6بقیه شرایط مزایده بصورت مفصل ومشروح در اسناد مزایده درج شده است .

مزایده می بایست به اسم خود مبلغ 500/000ريال بابت خرید اسناد مزایده و پاکات الف،ب،ج ،ولفاف طراحی شده مخصوص

 -7نتیجه گشایش پاکات متعاقب ًا به اطالع شرکت کنندگان در مزایده خواهد رسید .

مربوطه  ،به حسا ب  1001689440102بنام شهرداری یاسوج نزد بانک شهرشعبه یاسوج به آدرس یا سوج ،خیابان سیزده آبان

مراجعه نمایند  www.yasuij .ir.متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعت بیشتر به آدرس الکترونیکی

(عمده فروشان) روبروی داروخانه دکتر حکمتی واریز ورسید بانکی مربوطه را به واحد امالک ارائه نماید .

آدرس :تقاطع خیابان پاسداران و بلوار استقالل  ،ضلع غربی فلکه سنگی  ،جنب شورای اسالمی شهر یاسوج  ،سازمان سیما،

 -4مبلغ تضمین شرکت در مزایده هر جایگاه (مکان)بشرح ستون مبلغ تضمین شرکت در مزایده مندرج جدول فوق وآنهم

منظر وفضای سبز تلفن074-33229302 :

فرشاد صادقی مدیرعامل سازمان سیما ،منظروفضای سبز شهرداری یاسوج

