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استان فارس

کازرون

طرح هایی که هفته دولت 
در کازرون به بهره برداری 

می رسند

اشاره  با  فارس  استانداری  امور عمرانی  معاون هماهنگی 
به نگاه ویژه دولت به شهرستان کازرون گفت: هم اینک 
در  شهرستان  این  در  مختلف  بخش های  در  پروژه هایی 
دست اجرا است که تعدادی از آنها در هفته دولت امسال 

به بهره برداری خواهد رسید.
این  افزود:  ایرنا  با  محمود رضایی کوچی در گفت وگو 
پروژه ها شامل دو پروژه درمانی، یک کلینیک تخصصی 

و یک پژوهشگاه سرطان شناسی است.
وی ادامه داد: تعدادی پروژه نیز حدفاصل هفته دولت تا 
فضاهای  به  می توان  که  رسید  خواهد  اتمام  به  فجر  دهه 
آموزشی و تصفیه خانه فاضالب شهر کازرون اشاره کرد.

اشاره  با  فارس  استانداری  امور عمرانی  معاون هماهنگی 
چهار  طی  کازرون  شهرستان  به  خود  اخیر  سفر  دو  به 
ماه آغازین فعالیت خود در این مسئولیت اظهار داشت: 
کتابخانه  شهرستان  این  در  اجرا  دست  در  دیگر  پروژه 

مرکزی است که روند اجرای آن سرعت گرفته است.
با اشاره به اهمیت تونل در حال احداث  رضایی کوچی 
محرم درراه های مواصالتی شهرستان کازرون، تالش های 
ازجمله  تونل  این  احداث  فعال سازی طرح  برای  گسترده 
خاتم االنبیا  قرارگاه  ظرفیت  از  بهره گیری  برای  تالش 

)ص( سپاه پاسداران در اجرای این طرح را یادآور شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با اشاره به 
سفر مردادماه جاری فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا به استان 
فارس و دیدار وی با مسئوالن ارشد استان گفت:  بر اساس 
دولت  پایان  تا  باید  قرارگاه  این  شده،  منعقد  تفاهم نامه 
تدبیر و امید ۱۰۰ پروژه بزرگ در کشور به بهره برداری 
است  فارس  استان  در حوزه  آن  مورد  هفت  برساند که 
این  زمره  در  نیز  محرم  تونل  که  است  این  بر  تالش  و 

طرح ها قرار گیرد.
ادامه داد: بر مبنای این تفاهم نامه، حدود ۲۰ پروژه  وی 
سری  یک  احداث  شامل  که  می شود  تعریف  هم  جدید 
بیمارستان های بزرگ، احداث و تکمیل بزرگراه، راه آهن 

و همچنین اجرای پروژه های آبرسانی می شود.
رضایی کوچی تصریح کرد: پروژه بزرگراه دشت ارژن- 
محسوب  استان  در  اثربخش  پروژه های  از  که  قائمیه 
می شود و چندین تونل در آن پیش بینی شده نیز هم اینک 
با حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجرا است.

درباره  فارس  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
دانشگاه آزاد  امام علی )ع(  بیمارستان در دست ساخت 
در کازرون نیز گفت: این پروژه تقریبًا به اتمام رسیده 
و تجهیز آن باقیمانده است که عالوه بر خدمات رسانی به 
آموزشی  مرکز  به عنوان یک  منطقه،  اهالی  و  شهروندان 
نیاز دانشجویان برای حضور در شیراز و گذراندن برخی 

دوره ها را مرتفع خواهد کرد.

طبخ و توزیع بیش از 7000 
 پرس غذای نذری غدیر 

در کازرون

به  گلچین:  علیرضا  و  گلچین  علی  خبری/  سرویس 
مناسبت فرارسیدن دهه والیت و امامت و خصوصًا روز 

عید غدیر خم شهروندان شهر کازرون و بخش های تابعه 
آئین های  برپایی  به  اقدام  مساجد  و  تکایا  و  حسینیه  در 

جشن و سرور همراه با ایستگاه صلواتی کردند.
بسیج شهید چمران مسجد  مقاومت  پایگاه  راستا  این  در 
ابن  علی  صندوق  همکاری  با  )ع(  ابیطالب  ابن  علی 
به  اقدام  علی  امام  بسیج  مقاومت  حوزه  و  )ع(  ابیطالب 
برپایی بیش از 10 ایستگاه صلواتی در سطح شهر کردند 
که بزرگ ترین ایستگاه صلواتی همراه با طبخ و توزیع 
بوستان رفیع  از 7000 پرس غذای نذری غدیر در  بیش 

بود.
گفت:  چمران  شهید  پایگاه  فرمانده  دهقان  رسول 
خوشبختانه امسال برای اولین سال موفق شدیم با همکاری 
صندوق  و  ابیطالب  ابن  علی  مسجد  و  خیرین  از  جمعی 
قرض الحسنه علی ابن ابیطالب )ع( اقدام به برپایی موکب 
غذا  پرس   7000 از  بیش  داد:  ادامه  وی  کنیم.  غدیریان 
وی  کردیم.  توزیع  شهروندان  میان  و  برنامه ریزی  را 
خاطرنشان کرد: همه چیز ما از والیت عهدی امیرالمؤمنین 
و  باشد  این ها  از  بیشتر  باید  ایستگاه هایی  چنین  و  است 
نقاط  در  را  ایستگاه ها  این  بعد  سال های  در  داریم  قصد 
مختلف برپا کنیم. فرمانده پایگاه مقاومت شهید چمران 
میزان هزینه این نذری بزرگ را بیش از 50 میلیون تومان 

اعالم کرد.

اعضای جدید شورای اسالمی 
شهر کازرون مشخص شدند

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شورا 
شهر  اسالمی  شورای  اعضای  حضور  با  کازرون  شهر 
شهر  اسالمی  شورای  هیئت رئیسه  تعیین  جلسه  کازرون 
کازرون در صحن علنی این تشکیل شد و اعضای جدید 

هیئت رئیسه مشخص شدند.
در این جلسه رضا آذین فر با 7 رأی به عنوان رئیس شورا 
انتخاب شد. راحله نامدارای با 6 رأی به عنوان نایب رئیس 
به عنوان  رأی   5 با  مهرورز  محمدامین  شد.  انتخاب  شورا 
سخنگوی شورا انتخاب شد.  علی اکبر کاظمینی با 6 رأی 
با 5  انتخاب شد. بهادر ریاضی  به عنوان منشی اول شورا 

رأی به عنوان منشی دوم شورا انتخاب شد.

 اقلید
جشنواره عشایری و روستایی 
در شهرستان اقلید برگزار شد

جشنواره روستایی و عشایری از طوایف شش بلوکی و 
کردشولی، همزمان با عید سعید غدیر خم با حضور مردم 
اقلید  شهرستان  خسرو  امیرآباد  روستای  در  مسئولین  و 

برگزار شد.
و گردشگری  فرهنگی، صنایع دستی  میراث  اداره  رئیس 
هدف  گفت:  ایرنا  به  مراسم  این  حاشیه  در  اقلید 
فرهنگ،  معرفی  جشنواره ها  این گونه  برگزاری  از 
معرفی  همچنین  و  عشایری  و  روستایی  آداب ورسوم 

ظرفیت های گردشگری مناطق روستایی عشایری است.
محمدرضا قلندری افزود: برگزاری جشنواره ها در توسعه 

گردشگری پایدار نیز مؤثر خواهد بود.
گفت:  جشنواره  این  داران  غرفه  از  اسدی،  معصومه 
جذب  با  کند  تالش  باید  گردشگری  حوزه  مسئولین 
گردشگر و سرمایه گذار، بازار فروش را برای کارآفرینان 

صنایع دستی و محصوالت آنها ایجاد کنند.
وی افزود: ایجاد یک بازارچه سنتی در شهرستان عالوه بر 
نمایشگاه و جشنواره های داخلی و ارائه محصوالت، سبب 

ایجاد انگیزه و اشتیاق کارآفرینان می شود.

و  خانگی  مشاغل  ایجاد  همچنین  داد:  ادامه  غرفه دار  این 
کارگاه های تولیدی در روستاها و برگزاری کالس های 
آموزشی و بازاریابی و آشنا شدن با صنعت گردشگری 
در پیشرفت این صنعت مؤثر است. کارشناس جغرافیا و 
برنامه ریزی روستایی نیز گفت: پیشنهاد برگزاری چنین 
بسیار  عشایر  رسوم  و  رسم  شناخت  برای  جشنواره هایی 
دیدن  همچنین  داد:  ادامه  ساالری  فاطمه  است.  سودمند 
می تواند  جشنواره  برپایی  همانند  قشقایی  عروسی  جشن 
شناخت خوبی از رسوم ایل نشان دهد. ایل قشقایی از پنج 
طایفه، عمله، کشکولی بزرگ و کوچک، شش بلوکی، 
دره شوری، فارسیمدان و ایل خمسه از طوایف باصری، 
نفر، بهارلو و اینانلو تشکیل شده است که شهرستان اقلید 

ییالق بعضی از این طوایف است.

استان بوشهر

گناوه
در هفته دولت؛

۵۲ طرح در شهرستان گناوه 
افتتاح یا اجرایی می شود

دولت  هفته  مناسبت  به  امسال  گفت:  گناوه  فرماندار 
در شهرستان گناوه ۵۲ طرح به مبلغ ۹۵ میلیارد تومان 

افتتاح یا عملیات اجرایی آن آغاز می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، سید علی پاک نژاد در نشست 
شورای اداری شهرستان گناوه با تبریک دهه امامت و 
والیت و عید غدیر اظهار داشت: همه مردم و مسئوالن 
در آیین ها و برنامه های ویژه این ایام خجسته حضوری 

پرشور و گسترده داشته باشند.
آزادگان  ورود  سالروز  به  اشاره  با  گناوه  فرماندار 
امنیت  آسایش،  شد:  یادآور  اسالمی  میهن  به  سرافراز 
ایثارگری  امروز جامعه مرهون خون شهدا،  و آرامش 
ایثارگران و استقامت و پایداری آزادگان سرافراز میهن 
ایثارگری  و  شهدا  خون  مدیون  همه  و  است  اسالمی 

ایثارگران هستیم.
پاک نژاد گفت: به مناسبت بازگشت آزادگان سرافراز 

برنامه های بسیار خوبی در سطح شهرستان برگزار شد.
و  هفته دولت   به قرار گرفتن در آستانه  اشاره  با  وی 
نام گذاری دوم تا هشتم شهریورماه به عنوان هفته دولت 
اضافه کرد: اتحاد، همدلی، وحدت و هم افزایی و ایجاد 
امید در جامعه در دستور کار همه ادارات و دستگاه های 

شهرستان قرار داشته باشد.
امید  و  تدبیر  دولت  در  اینکه  به  اشاره  با  پاک نژاد 
اتفاقات خوبی در کشور و به تبع آن در  برنامه های و 
شهرستان گناوه انجام شده است  تصریح کرد: ادارات 
و دستگاه ها با ارتباط و تعامل بیشتر با رسانه ها خدمات 

انجام شده را به مردم اطالع رسانی کنند.
وی ادامه داد: دولت تدبیر و امید در سخت ترین شرایط 
ساله  دوران ۴۰  در  دولتی  هیچ  و  قرارگرفته  اقتصادی 
باوجوداین  ولی  است  نبوده  شرایط  این  در  انقالب 
کشور  مختلف  مناطق  در  مهمی  طرح های  شرایط  
ازجمله شهرستان گناوه در هفته دولت و در طول سال 

پیش بینی شده است.
فرماندار گناوه خاطرنشان کرد: امسال به مناسبت هفته 
دولت در شهرستان گناوه  ۵۲ طرح به مبلغ ۹۵ میلیارد 

تومان افتتاح  یا  عملیات اجرایی آن آغاز می شود.
وی گفت: از این طرح ها، ۴۴ طرح برای افتتاح  به مبلغ 
۷۰ میلیارد تومان و هشت پروژه آغاز عملیات اجرایی 
و کلنگ زنی  به مبلغ ۲۵ میلیارد تومان در شهرستان 

گناوه آماده شده است.
افتتاحی، ۱۷ پروژه  فرماندار گناوه افزود: از ۴۴ طرح 

ملی، ۱۰ پروژه استانی، ۵ پروژه اقتصادی و ۱۲ پروژه 
و  استانی  مسئوالن  با حضور  که  است  منابع   سایر  از 

شهرستانی افتتاح خواهند شد.
وی ادامه داد: از هشت طرح های آغاز عملیات اجرایی 

۵ پروژه استانی و ۳ پروژه  سایر موارد هستند.
اجرایی  دستگاه های  مدیران  اینکه   بر  تأکید  با  وی 
در برنامه های هفته دولت حضور پررنگ داشته باشند 
افزود: با توجه به اینکه بیشتر مراجعه مردم در ساعات 
اداری  به ادارات و لزوم توجه و رسیدگی به امورات 
در  پروژه ای  هیچ  مردم  حال  رفاه  و  مراجعه کنندگان 
عملیات  آغاز  یا  افتتاح  اداری  ساعات  در  دولت  هفته 
طرح های  برنامه های  عمده  و  داشت  نخواهند  اجرایی 
از ساعات کار  بعد  اجرایی در هفته دولت  و  افتتاحی 
اداری  و عصرها  و به صورت تجمیعی برگزار خواهد 

شد.
به در پیش بودن  با توجه  فرماندار گناوه اضافه کرد: 
را  خود  نمونه  کارمندان  مختلف  ادارات  کارمند  روز 
ادارات  نمونه  کارمندان  این  از  بتوان  تا  کنند  معرفی 

تجلیل کرد.
و  کاغذ  مصرف  در  صرفه جویی  به منظور  گفت:  وی 
کاهش هزینه ها دفترچه هفته دولت به صورت کاغذی 
چاپ نخواهد شد و به صورت فایل و در فضای مجازی 

در اختیار همگان قرار می گیرد.
وی پیرامون ضرورت پوشش خبری مناسب برنامه های 
هفته دولت گفت: ادارات عملکردها و برنامه های خود 
عملکرد  و  کنند  اطالع رسانی  رسانه ها  با  تعامل  با  را 
ارزیابی  مورد  عملکرد  ارزیابی  کمیته   توسط  مدیران 

قرار خواهد گرفت.

استان کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج
 رئیس حوزه هنری 

کهگیلویه و بویراحمد:
معضالت فرهنگی و اجتماعی 

جامعه تنها با فرهنگ و هنر 
قابل درمان است

رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد گفت: معضالت 
فرهنگی و اجتماعی تنها بافرهنگ و هنر که ابزار تعالی 

فرهنگی است، قابل درمان هستند.
جمع  در  اسالمی  شریف  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران افزود: بسیاری از مشکالت و معضالت کنونی 
شناسی  مسئله  با  ابتدا  باید  و  دارند  فرهنگی  ریشه  جامعه 
مقابله  آن  با  سپس  و  شناسایی  را  آسیب ها  این  فرهنگی 
فرهنگی کرد. اسالمی تصریح کرد: به جز درمان فرهنگی 
نیستند و نمی توان  سایر درمان ها مقطعی و مسکنی بیش 
مسائلی که ریشه فرهنگی و اجتماعی دارند را به شیوه ای 
غیرازاین درمان کرد. اسالمی گفت: هنر به دلیل ماهیت 
مانایی و اثرگذاری و ظرفیت باالی ارتباطی که با مخاطب 
دارد، می تواند زبانی رسا و تأثیرگذار برای انتقال یک پیام 

فرهنگی و اجتماعی به جامعه هدف باشد.
اشاره  استان   در  اجتماعی  آسیب های  رشد  به شتاب  وی 
کرد و عنوان داشت: مسئولیت نسبت به جامعه جزء ذات 
هنر متعهد و مردمی است و براین اساس حوزه هنری در 
هرجایی که نیاز باشد ورود می کند و با ابزار هنر و ظرفیت 
باالی هنرمندان در راستای تعالی جامعه تالش خواهد کرد. 
خیابانی  تئاترهای  اجرای  به  اشاره  با  هنری  رئیس حوزه 
هنرمندان  گفت:  استان،  در  مبتالبه  آسیب های  با  مرتبط 
فرهنگی  و  اجتماعی  آسیب های  رشد  با  مقابله  درزمینه 
گروه  دو  دلیل  همین  به  و  دارند  اجتماعی  مسئولیت 
نمایشی اقدام به تولید نمایش هایی در این رابطه و اجرا در 

مناطق هدف کردند. اسالمی بیان داشت: در پی افزایش 
برخی آسیب های اجتماعی در استان  و وقوع چند فقره 
خودکشی در منطقه دیشموک، ادارات و نهادهای مربوطه 
بنا به رسالت ذاتی خود اقداماتی را به منظور کاهش این 
آسیب های اجتماعی انجام دادند و حوزه هنری کهگیلویه 

و بویراحمد نیز با ابزار هنر به این مقوله مهم پرداخت.
حوزه  هنرمندان  سوی  از  خیابانی  نمایش  دو  افزود:  وی 
و  لنده  دیشموک،  در  موضوع خودکشی  با  استان  هنری 

بهمئی اجرا شد که موردتوجه عالقه مندان قرار گرفتند.
واحد  از  »کاری  ُزرو  تئاتر  کرد:  خاطرنشان  اسالمی 
نمایش حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد به کارگردانی 
شیما  منش،  عدالت  آرزو  هنرمندی  و  خانبازی  بهنام 
خیابانی«  نمایش  و  شجاعی  بهفر  کیوان،  کیان  شاکری، 
یاسر  کارگردانی  و  نویسندگی  به  ممنوع«  خودکشی 
و حمید  خالقی  یاسر  باقری،  فضل اهلل  هنرمندی  و  خالقی 
ویسی مردادماه سال جاری در دو نوبت صبح و عصر در 
دیشموک، لنده و بهمئی اجرا و با استقبال مخاطبان مواجه 
با  تفاهم نامه ای  انعقاد  به  اشاره  با  همچنین  اسالمی  شدند. 
معاونت فرهنگی دادگستری اظهار کرد: قطعًا با همکاری 
آسیب های  با  مقابله  متولی  دستگاه های  با  هماهنگی  و 
راستای  در  متعددی  برنامه های  سال  طول  در  اجتماعی 
آگاهی بخشی به جامعه و فرهنگ سازی اجرا خواهند شد.

استان خوزستان

آبادان
عملیات اجرایی شبکه ریلی 
شلمچه- بصره بزودی آغاز 

می شود
با  ایران  اسالمی  جمهوری  راه آهن  شرکت  مدیرعامل 
اشاره به اهمیت توسعه خطوط ریلی با کاربرد تجاری و 
حمل ونقل، گفت: به همین منظور عملیات اجرایی مسیر 

ریلی شلمچه- بصره طی ماه های آینده آغاز می شود.
بررسی  نشست  در  رسولی  سعید  ایرنا  گزارش  به 
بندر خرمشهر اظهار داشت: طول  ظرفیت های ریلی در 
در  که  است  کیلومتر   ۳۳ بصره  به  شلمچه  ریلی  مسیر 
این مسیر باید یک پل ۷۰۰ متری نیز ساخته شود. وی 
به  سال  یک  مدت  در  اجرایی  عملیات  این  داد:  ادامه 
اتمام خواهد رسید و مقصد نهایی این خط آهن اتصال 
به شهر الذقیه در کشور سوریه است. معاون وزیر راه 
عراق  ایران،  سه جانبه  اجالس  به  اشاره  با  شهرسازی  و 
در  و گفت:  کرد  اشاره  حوزه حمل ونقل  در  سوریه  و 
راستای تکمیل این مسیر، خط راه آهن بندر امام خمینی 
کریدور  یک  نقش  تا  شده  متصل  خرمشهر  به  )ره( 
استراتژیک را در منطقه داشته باشد. رسولی بابیان اینکه 
خمینی  امام  بندر  ریلی  اتصال  شدن  اجرایی  از  پیش 
خرمشهر-  مسیر  شدن  دوخطه  طرح  خرمشهر،  به  )ره( 
اهواز در اولویت استان قرار داشت، گفت: درنهایت با 
توافقی که در استان صورت گرفت قرار شد خط دوم 
خرمشهر- اهواز با طرح اتصال بندر امام جابه جا شود تا 
به تکمیل هرچه بیشتر ظرفیت های ریلی استان خوزستان 
جمهوری  راه آهن  در  مسئول  مقام  این  کند.   کمک 
تابع  قانون  اساس  بر  شرکت  این  افزود:  ایران  اسالمی 
تقسیمات کشوری نبوده و به همین دلیل به جهت وجود 
اداره کل راه آهن  بسیار زیاد خوزستان، ۲  ظرفیت های 
در این استان وجود دارد و شریان های اصلی ریلی آن 
۲ خطه هستند که شامل مسیرهای بندر امام به اهواز و 

اهواز- اندیمشک است. 
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه به جهت 
وجود ظرفیت های متعدد ریلی خوزستان مشکلی در این 
شد  گرفته  تصمیم  که  زمانی  آن  گفت:  ندارد،  حوزه 
اولویت ۲ خطه کردن خرمشهر _ اهواز به مسیر ریلی 
بندر امام_ خرمشهر داده شود برای اتصال شلمچه_ بصره 
پروژه  است.  برخوردار  ویژه ای  استراتژیک  اهمیت  از 
اتصال راه آهن خرمشهر به شلمچه )به طول ۱۷ کیلومتر( 
در سال ۹۰ به بهره برداری رسید و ادامه آن تا شهر بصره 
به طول ۳۳ کیلومتر در خاک عراق باقی مانده است که 
به دالیل مختلف ازجمله یورش داعش به عراق در سال 
۲۰۱۴ میالدی، این پروژه در داخل عراق با وقفه همراه 

بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد از مقاوم سازی پایه های پل سوم بشار یاسوج خبر داد.
عبدالمجید نژاد صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: به دلیل برداشت های بی رویه مصالح در پایین دست پل 

سوم بشار درگذشته، افزایش سرعت حرکت آب و آب شستگی در مسیر رقم خورد.
نژاد صفوی تصریح کرد: باهدف مقاوم سازی و جلوگیری از آب شستگی بیشتر پایه ها، اداره کل راه و شهرسازی 
ایجاد دیوار در پایین دست پل و سنگ ریزی سنگین در راستای کنترل سرعت با مدل اسکله را عملیاتی می کند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان از اجرای این مدل در پل های اول و دوم بشار یاسوج خبر داد و اظهار کرد: 
جلوگیری از آب شستگی بیشتر از خروجی های اجرای طرح بوده است.

وی افزود: اجرای دیوار باالدست نیز باهدف کنترل خسارت به پل های اول و دوم ضروری است.

مقاوم سازی پایه های پل سوم بشار کهگیلویه و بویراحمد

آگهی ابالغ اجراییه پرونده کالسه 139704011174000082
کدملی  و  شناسنامه  به  جعفر  فرزند  محمدی  حسین  آقای  به  بدینوسیله 
5470010406 ضامن پرونده کالسه فوق الذکر که برابر نامه شماره 97/12-
1397/10/15 پست کنارتخته شناخته نگردیده اید ابالغ میگردد که برابر 
نامه شماره 37/ش / 97 – 1397/9/5 بانک صادرات شعبه کنارتخته مبلغ 
98948010 ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
درخواست صدور اجراییه نموده پس از تشریفات قانونی اجراییه صادر و به 
کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 و 19 آیین نامه 
اجرایی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی 
طلوع  روزنامه  در  نوبت  فقط یک  است  محسوب  اجراییه  ابالغ  تاریخ  که 
چاپ کازرون درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات 

اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1398/5/31         367/م الف         8/532

علیرضا کشوری – رییس اداره ثبت اسناد و امالک خشت و 
کمارج

آگهی حصر وراثت
آقای حسن آذرپور فرزند مرحوم عوض به شرح درخواستی که به کالسه 98106 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور 
گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که مرحوم عوض آذرنیور فرزند مرحوم لطفعلی به شماره ملی 2370186828 – 
1308 صادره از کازرون در تاریخ 1398/2/9 در اقامتگاه دایمی خود شهرستان کازرون فوت نموده و وارثین حین الفوت 
وی عبارتند از: 1- عزیزه درستی به شماره ملی 2370174358 – 1312 کازرون زوجه متوفی 2- حسن آذرپور به شماره 
ملی 2370383909 – 1350 کازرون پسر متوفی 3- حمیدرضا آذرنیور به شماره ملی 2371878235 – 1346 کازرون پسر 
متوفی 4- غالمرضا آذرنیور به شماره ملی 2370347007 – 1344 کازرون پسر متوفی 5- عبدالناصر آذرپور به شماره 
ملی 2371908037 – 1352 کازرون پسر متوفی 6- شکراله سجادی فرد به شماره ملی 2370264004 – 1334 کازرون 
پسر متوفی 7- فرج اله آذرپور به شماره ملی 2370264012 – 1336 کازرون پسر متوفی 8- آمنه آذرنیور به شماره ملی 
2370306157 – 1341 کازرون دختر متوفی 9- پروین آذرپور به شماره ملی 2371748412 – 1329 کازرون دختر متوفی 

10- طاهره آذرنیپور به شماره ملی 2370302410 – 1339 کازرون دختر متوفی والغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او می باشد از تاریخ درج آگهی به مدت یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد 

شد.        8/538                  375/م الف
زمانی بخش – رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون

آگهي ابالغ اجراییه مهریه به ورثه مرحوم احسان گودرزی
نام پدر: احسان، شماره شناسنامه:  با والیت قهری آقای عباس گودرزی،  به خانم مریم گودرزی  بدین وسیله 
شماره  عبدالحسین،  پدر:  نام  گودرزی،  جان  گل  و   2380676127 ملی:  شناسه  شماره/   ،2380676127
شناسنامه: 309، شماره/ شناسه ملی: 2391004982، به آدرس شهرستان رستم و مهدی گودرزی با والیت قهری 
آقای عباس گودرزی، نام پدر: احسان، شماره شناسنامه: 7420016151، شماره/ شناسه ملی: 7420016151، 
نام پدر: محمدعلی، شماره شناسنامه: 311، شماره/ شناسه ملی:  نشانی: شهرستان رستم و عباس گودرزی،  به 
2391005008 به نشانی: شهرستان رستم و احسان گودرزی، نام پدر: عباس، شماره شناسنامه: 2143، شماره/

شناسه ملی: 2391275846، به نشانی: شهرستان رستم روستای شهرک منگودرز ابالغ می شود که خانم زینب 
دالکی جهت   : نشانی  به   ، ملی: 3521111970  شناسه  شناسنامه: 49، شماره/  پدر: محمد، شماره  نام  شبانی، 
وصول تعداد سیصد سکه عدد سکه به استناد سند ازدواج شماره 7000-91/08/22 دفترخانه 17 وحدتیه علیه 
مورث شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9700934 در این اداره تشکیل شده لیکن ابالغ 
واقعی به ورثه مقدور نگردیده، لذا بنا به تقاضای وکیل زوجه طبق ماده 18 و 19 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه 
فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت 20 روز از 
تاریخ چاپ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی مورث خود اقدام ننمایید، 

عملیات اجرائی جرایان خواهد یافت. 59/ م الف              31385/191163           
مسئول واحد اجرایی اسناد رسمی رستم- موسی کشاورز


