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طال  و لباس ابریشمی برای زنان امت من حالل و بر مردان امت، 
حرام است.

روزنامه

 کسب مقام سومی شهرستان قیروکارزین 
در جشنواره زیبایی ملی اسبان دره شوری

کسب چهار مقام سومی دوندگان فارس

حـــــــــوادث

واژگونی کامیون حامل چند تن سنگ

از  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  پلیس راه  رئیس 
این  جاده ای  تصادفات  تلفات  درصدی   8 افزایش 

استان طی 4 ماهه امسال خبر داد.
سرهنگ بهنام ویسی پور در گفت وگو با خبرنگار 
تلفات  افزود:  بویراحمد  و  کهگیلویه  منطقه  ایسنا 
تصادفات جاده ای استان در چهار ماه امسال نسبت 
به مدت مشابه سال قبل افزایش 8 درصدی یافت 
این مدت مصدومان تصادفات استان  همچنین طی 

کاهش حدود 2 درصدی داشت.
وی اظهار کرد: 70 درصد تصادفات منجر به فوت 
این استان ناشی از واژگونی و خروج از جاده است 
که به علت خستگی و خواب آلودگی و تخطی از 

سرعت مطمئن بود.
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  پلیس راه  رئیس 
در  استان  تصادفات  عمده  بخش  کرد:  خاطرنشان 

محورهای فرعی و روستایی رخ داده است.

سرهنگ ویسی پور با اشاره به کشته شدن بخش 
قابل توجه عابر پیاده در سطح استان تصریح کرد: 
11 درصد تلفات تصادفات جاده ای استان در 4 ماهه 
بیشتر  که  می دهند  تشکیل  پیاده  عابران  را  امسال 
شهرستان  در  مهریان  و  بلهزار  مناطق  در  تلفات 
دنا و کالیه در  دارشاهی در شهرستان  بویراحمد، 

شهرستان کهگیلویه بوده است.
وی بابیان اینکه بیشترین حوادث جاده ای استان در 
کهگیلویه و بویراحمد در شهرستان های بویراحمد 
و دنا بوده است، ادامه داد: با توجه به گردشگرپذیر 
جاده ای  حوادث  بیشترین  شهرستان ها  این  بودن 

استان را به خود اختصاص دادند.
رئیس پلیس راه استان کهگیلویه و بویراحمد عنوان 
استان،  روستای  جاده های  بودن  کم عرض  کرد: 
انسانی  خطای  و  هشداردهنده  عالئم  نبودن  کافی 

درزمینه وقوع حوادث جاده ای استان مؤثرند.

سپیدار  دوراهی  کرد:  تأکید  ویسی پور  سرهنگ 
و تونل گل زردی در محور یاسوج- بابامیدان پل 
تلگاه، دوراهی کریک در محور  تنگ سریز، پل 
گچساران-  محور  در  شاللدان  اصفهان،  یاسوج- 
بابامیدان و پیچ آب حیات در محور یاسوج- چرام 
به  منجر  حوادث  بیشترین  یاسوج  کمربندی  و 
نقاط  رفع  کرد:  بیان  وی  داشتند.  را  استان  فوت 
حادثه خیز، آشکارسازی نقاط حادثه خیز، تسریع در 
تجهیز محورهای  اجرا،  اتمام پروژه های در دست 
مواصالتی استان به تجهیزات کنترلی الکترونیکی 
در  می تواند  ترافیکی  فرهنگ  ارتقا  و  آموزش  و 
کاهش تصادفات و تلفات استان تأثیرگذار باشند. 
رئیس پلیس راه استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
 7 با  پراید  خودرو  دستگاه  یک  واژگونی  پی  در 
سرنشین در محور قدیم یاسوج –شیراز 2 کشته و 5 
مصدوم در جای گذاشت که از مردم انتظار داریم 
قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت 

کنند تا شاهد همچنین حوادثی نباشیم.
دارای  خودروهای  افزود:  ویسی پور  سرهنگ 
سرنشین مازاد بر ظرفیت در صورت که تصادف و 
حادثه برای آنها رخ دهد، منجر به افزایش تلفات 
می شود، قدرت مانور رانندگان را کاهش می دهد و 

از سوی  پرداخت خسارت  مازاد مشمول  سرنشین 
بیمه نمی شود. وی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از 
تلفات تصادفات جاده ای استان به علت پرتاب شدن 
از داخل خودرو و برخورد سر با بدنه خودرو و یا 
بوده  ایمنی  کمربند  نبستن  از  ناشی  بیرون  اجسام 
جهت  نیز  موتورسیکلت  راکبین  همچنین  است. 
کاهش تلفات جاده ای از کاله ایمنی استفاده کنند.

بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  پلیس راه  رئیس 
خاطرنشان کرد: در اکثر سرعت مجاز در جاده های 
دوطرفه استان 95 کیلومتر در روز و 85 کیلومتر 
در شب است و افزایش سرعت از حد مجاز منجر 

به افزایش تلفات و شدت تصادفات می شود.
تصادفات  درصد   92 کرد:  تصریح  ویسی پور 
به  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  فوت  به  منجر 
افزایش  با اشاره به  علت خطای استانی است. وی 
با  کرد:  بیان  شهریورماه  در  تلفات  و  تصادفات 
توجه به اینکه شهریورماه پایان تعطیالت تابستانی 
و  دانشگاه هاست  و  مدارس  ثبت نام  آغاز  است، 
سفرها افزایش می یابند که حجم ترافیک نیز بیشتر 
افزایش  ماه  این  در  تلفات  و  تصادفات  می شود 
می یابد که انتظار داریم قوانین راهنمایی و رانندگی 

را رعایت کنند. 

رئیس پلیس راه استان خبر داد:
افزایش 8 درصدی تلفات تصادفات جاده ای 

کهگیلویه و بویراحمد طی 4 ماه امسال

رئیس کل دادگستری هرمزگان:

انهدام بزرگ ترین باند 
 سازمان یافته مواد مخدر 

در جنوب کشور

کشور  مناطق  برخی  هرچند 
به واسطه حمایت شهرداری ها در 
بلندی  گام های  ورزش  عرصه 
در  موضوع  این  اما  برداشته اند 
استان فارس و به ویژه شهر شیراز 
ازاین رو،   و  شده  محقق  کمتر 
استاندار  معاون  استان  مسئوالن 
فارس، اهتمام شهرداری به مقوله 

ورزش را خواستار هستند.
امنیتی  سیاسی،   معاون  ایرنا- 
فارس  استانداری  اجتماعی  و 
مشارکت  اهمیت  بر  تأکید  با 
از  حمایت  در  شهرداری ها 
خبرنگار  به  ورزشی  فعالیت های 
نمونه،   به عنوان  گفت:   ایرنا 
شهرداری بوشهر به تیم شهرشان 
لیگ  به  تیم  این  و  کرد  کمک 

برتر راه یافت. 
ما  افزود:   احمدی زاده  احمد  سید 
با شهرداری  نیز در حال مذاکره 
کمک  با  بتوانیم  که  هستیم 
ظرفیت  از  شهر  اسالمی  شورای 
به  تا  کنیم  استفاده  نهاد  این 
درنهایت،  و  کنند  کمک  تیم ها 
حرف های خوبی برای گفتن در 

فوتبال داشته باشیم.
 وی با اشاره به اینکه اخیرًا حیدر 
شیراز  سابق  فرماندار  عالیشوندی 
به عنوان نایب رئیس هیئت فوتبال 
بیان  کارشده،  به  مشغول  شیراز 
با  شخص  این  ازآنجاکه  داشت: 
توجه به سوابق و  ارتباط خوبی 
امید  دارد  با بخش خصوصی  که 
بهتر  موجود  وضعیت    است 

شود.

تأسف  جای  افزود:  زاده  احمدی 
فارس  استان  یک زمان  که  است 
فوتبال  برتر  لیگ  در  تیم  دو 
سالی  چند  هم اینک  اما  داشت 

است سهمیه ای نداریم.
وی بیان کرد: استان های هم جوار 
یک یا دو تیم در لیگ برتر دارند 
زمینه  این  در  می شود  معلوم  که 
استان  در  اما  کارکرده اند  خوب 
فارس، مسائل و مشکالت فوتبال 

زیاد است.
معاون استاندار فارس رهاوردهای 
در  استان  ورزشکاران  حضور 
را  کشور  یک  سطح  رقابت های 
خوب  باید  داد:  ادامه  و  برشمرد 
تیم  یک  اگر  که  کنیم  تبیین 
حداقل  باشیم  داشته  برتری  لیگ 
جلوگیری  تصادفات  از  می توان 
کرد چراکه هواداری برای دیدن 
شیراز  از  پرسپولیس  تیم  بازی 
راه  بین  در  و  رفته  اصفهان  به 
یا  و  است  ازدست داده  را  جانش 
اینکه برای دیدن بازی های لیگ 
بوشهر  درجه   ۵۰ گرمای  برتر 
آن که  حال  و  می کنند  تحمل  را 
داشته  برتر  لیگ  در  تیمی  اگر 

نیز  مطرح کشور  تیم های  باشیم،  
به فارس سفر می کنند.

به جز  قبولی ورزش فارس  نمره 
فوتبال

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
به جز  گفت:  فارس  استانداری 
عدیده ای  مشکالت  که  فوتبال 
دارد و بحث جداگانه ای دارد، در 
در  خوبی  ورزش کارهای  حوزه 
استان فارس صورت گرفته است 
عادالنه  توزیع  به  می توان  که 
اشاره  دوره  این  در   امکانات 

کرد.
از  ما  داد:  ادامه  زاده  احمدی 
و  داریم  رضایت  فارس  ورزش 
داشتم  بازدید  که  روستا  چند  در 
ازجمله  امکانات  عادالنه  توزیع 
سالن  و  چمن  زمین  احداث 
فعالیت  سال های  در  را  ورزشی 
دولت تدبیر و امید شاهد بوده ایم، 
امکاناتی که به گفته اهالی محل، 
آرزوی  آنها،   از  برخورداری 

دیرینه بوده است.
بخش  بیشتر  مشارکت  لزوم 

خصوصی در ورزش
جلسات  به  اشاره  با  احمدی زاده 

کار  دستور  با  فارس  استانداری 
داد:  ادامه  استان  ورزش  ارتقای 
اخیرًا جلسه ای  با دست اندرکاران 
و  سپاسی  شهید  فجر  باشگاه 
مدیرکل ورزش و جوانان فارس 
داشتیم که چند موضوع مطرح شد 
لزوم مشارکت  آنها  از  یکی  که 

بخش خصوصی بود.
تاکنون  داشت:   اظهار  وی 
خصوصی  بخش  که  به اندازه ای 
شهرسازی  سالمت،  حوزه  در 
نقش  ایفای  به  مدرسه سازی  و 
از  نتوانسته ایم  است،   پرداخته 
ظرفیت بخش غیردولتی در حوزه 

ورزش بهره گیریم. 
در  ما  اینکه  بابیان  زاده  احمدی 
داریم  ضعف  موضوعات،  تبیین 
چندین  بیاییم  اگر  داشت:  اظهار 
خصوصی  بخش  و  خیر  انسان 
بگوییم  و  کنیم  فوتبال  وارد  را 
نشاط  باعث  حضورشان  که 
می شود  جامعه  در  شادابی  و 
خوبی  دستاوردهای  چه  و 
خواهند  مشارکت  قطعًا   دارد، 

کرد.
معاون استاندار فارس گفت: اگر 
داشته  بانشاط  جامعه  می خواهیم 
بیشتر  ورزش  امر  در  باید  باشیم 
سرمایه گذاری کنیم و با شناخت 
خوبی که استاندار فارس نسبت به 
تمام حوزه ها دارد امیدواریم برای 
تمام  کمک  با  برنامه ها  اجرای 
موفقیت های  شاهد  دستگاه ها، 
بیشتر استان فارس در حوزه های 

مختلف باشیم.

 بانوی شیرازی در مسابقات جهانی پیوند 
اعضا طالیی شد

معاون استاندار فارس:  
 شهرداری ها برای حمایت از ورزش به میدان 

بیایند

نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
و  ورزش  اداره  عمومی  روابط  از 
قیروکارزین  شهرستان  جوانان 
شهرستان  نماینده  صالحی  محمد 

زیبایی  جشنواره  در  قیروکارزین 
استان  در  شوری  دره  اسبان  ملی 
چهارمحال و بختیاری مقام سوم این 

جشنواره را به خود اختصاص داد. 

مسابقات  در  فارس  آزاد  دانشگاه 
از  کشور،  باشگاه های  دوومیدانی 

کسب عنوان بی نصیب ماند.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
خبری  پایگاه  و  عمومی  روابط  از 
ورزش  کل  اداره  اطالع رسانی  و 
پرتاب  ماده  در  فارس،  جوانان  و 
نخست  مرحله  دوم  روز  دیسک 
باشگاه های  دوومیدانی  مسابقات 
دانشگاه  از  روزگار  حسین  کشور، 
با رکورد ۵۰ متر و ۴۵  آزاد فارس 
این  ده گانه  در  شد.  سوم  سانتی متر 
مسابقات علی محبی دیگر ورزشکار 
و  گرفت  قرار  سوم  جای  در  فارس 
در ۴۰۰ متر با مانع دانیال بی باک با 

بر  ثانیه  صدم   ۵۷ و  ثانیه   ۵۳ زمان 
سکوی سوم ایستاد.

در روز نخست این مسابقات، عبداله 
پرتاب  ماده  در  فارس  از  جمشیدی 
ماده  در  و  شد  نایب قهرمان  وزنه 
و  مانع  با  متر   ۱۱۰ چکش،  پرتاب 
سید  احمدی،  شاهین  سه گام،  پرش 
مبین مداحی  مرتضی حسینی و سید 
به  موفق  فارس  آزاد  دانشگاه  از 
پایان  در  شدند.  سوم  جایگاه  کسب 
سومین  و  بیست  نخست  مرحله 
مردان  دوومیدانی  مسابقات  دوره 
میزبانی  به  که  کشور  باشگاه های 
آزاد  دانشگاه  شد،  برگزار  تهران 

فارس با ۸۶ امتیاز چهارم شد.

در  سنگ  تن   20 حامل  کامیون  واژگونی 
مصدومیت  الهاشمی،  حسین  کمربندی 
راننده کامیون و وارد شدن خسارت به یک 

خودرو سواری را در پی داشت.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه 
به   13:30 ساعت  حادثه  این   ،125 خبری 
سامانه 125 اطالع رسانی شد که در پی آن 
شیراز  آتش نشانی  سازمان  فرماندهی  ستاد 
را   8 ایستگاه  عملیات  نیروهای  به سرعت 
به کمربندی حسین الهاشمی، رهسپار کرد.

فرمانده آتش نشانان اعزامی به محل حادثه 
به محل حادثه  با رسیدن  دراین باره گفت: 
مشاهده شد که یک دستگاه کامیون پس از 
خارج شدن از مسیر اصلی و برخورد با یک 
و  واژگونی  دچار  دیگر،  سواری  خودرو 
نشتی سوخت شده بود و سرنشین خودروها 
قبل از رسیدن آتش نشانان از داخل خودرو 

خارج شده بود.

وی ادامه داد: آتش نشانان به محض رسیدن 
به محل حادثه با توجه به پراکنده شدن بار 
سنگ کامیون در سطح جاده، به سرعت به 
تأمین مسیر و ایمنی محل حادثه پرداختند.

تیم امدادی بالفاصله بعد از کنترل عبور و 
مرور، جریان برق خودروی ها را قطع و از 

نشتی آنها جلوگیری کردند.
راننده کامیون )مردی 39 ساله( و سرنشین 
خودروی سواری )زن 28 ساله( را که دچار 
اقدامات  برای  بودند  شده  آسیب دیدگی 
اورژانس  پزشکی  کادر  تحویل  درمانی 

دادند.
کرد:  خاطرنشان  آتش نشانان  فرمانده 
عملیات  یک  در  بالفاصله  آتش نشانان 
و  حادثه  محل  ایمن سازی  با  یک ساعته 
جلوگیری از بروز تصادفات احتمالی، سطح 
حالت  به  را  کامیون  و  پاکسازی  را  جاده 
اولیه بازگردانده و به محل امن انتقال دادند.

باند  بزرگ ترین  انهدام  اعالم جزئیات  با  دادگستری هرمزگان  رئیس کل 
خانوادگی مواد مخدر در جنوب کشور به سرکردگی چهار برادر شرور از 

گردش مالی ۱۰ هزار میلیارد ریالی این باند خبر داد.
داشت:  بیان  خبرنگاران  در جمع  علی صالحی  مهر،  خبرنگار  به گزارش 
در جریان عملیات ضربتی سربازان گمنام امام زمان )عج(، حافظان امنیت 
باند سازمان یافته  با رصد اطالعاتی دقیق، بزرگ ترین  کشور موفق شدند 
از  نفر   ۱۳ و  منهدم  را  کشور  جنوب  منطقه  در  مخدر  مواد  بین المللی  و 

سوداگران مرگ را دستگیر کنند.

سازمان یافته  باند  این  کرد:  خاطرنشان  هرمزگان  دادگستری  رئیس کل 
می شد  اداره  برادر  چهار  سرکردگی  به  خانوادگی  و  مسلحانه  به صورت 
از طریق کشور  مواد مخدر  انتقال ساالنه حدود دویست تن  به  نسبت  و 

پاکستان به استان سیستان و بلوچستان مبادرت می کرد.
وی با اعالم اینکه اعضای این باند، مواد مخدر را از طریق دریا به وسیله 
در  سپس  و  نموده  منتقل  هرمزگان  سواحل  به  تندرو   قایق های  و  لنج 
سراسر کشور توزیع می کردند، بیان داشت: تمامی مبادالت مالی حاصل از 
اقدامات مجرمانه این افراد درزمینه حمل و نگهداری مواد مخدر از طریق 

کارت های بانکی اعضای خانواده آنها انجام می شد.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان با اعالم اینکه گردش مالی این باند 
مواد مخدر ۱۰ هزار میلیارد ریال بوده است، تصریح کرد: باهدف ضربه به 
بنیه مالی و اقتصادی قاچاقچیان مواد مخدر،  ۴۹ واحد مسکونی و تجاری  
آنها پلمپ گردیده و دویست و پنجاه نفر شتر از آنها توقیف شده است.

صالحی در ادامه افزود: همچنین ۱۵ کیلوگرم طال از این سوداگران مرگ 
ضبط شده و  مبلغ ۶ و نیم  میلیارد تومان وجه نقد موجود در حساب های 

بانکی  این افراد نیز توقیف شده  است.

ورزشکار  بانوی  رضایی  معصومه 
پتانگ  رقابت های  در  شیرازی 
پیوند  ورزشکاران  جهانی  بازی های 
در  که  خاص  بیماران  و  اعضا 
نیوکاسل انگلستان برگزار شد، نشان 

طال را بر گردن آویخت.
مسئول روابط عمومی هیئت ورزش 
بیماران خاص و پیوند اعضای استان 
فارس در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 
بیان داشت: رضایی در این پیکارها  
آمریکا،  کشورهای  از  حریفانی 
استرالیا،  فرانسه،  بلژیک،  تایلند، 
داد  شکست  را   انگلیس  و  آلمان 
و  رسید  قهرمانی  مقام  به  بااقتدار  و 
مدال ارزشمند طال را برای فارس و 

کشورمان به ارمغان آورد.
این  در  داد:  ادامه  بالغی  احمدرضا 
رضایی  معصومه  پس ازاینکه  رشته 
کرد،  کسب  را  نخست  عنوان 
و  شد  دوم  ایران  از  محمدی  الهام 
ورزشکاران آلمان و تایلند به صورت 
مشترک عنوان سوم را کسب کردند.

مرتضی  همچنین  کرد:  اضافه  وی 
دیگر ورزشکار شرکت کننده  فنایی 
کیلومتر  پنج  دو  در  فارس  استان  از 

جاده موفق به کسب مدال برنز شد.
خلیفه  موسی  داشت:  اظهار  بالغی 
صفایی  امین  صمد  )دوومیدانی( 
فنایی  مرتضی  پتانگ(  و  )بولینگ 
)دوومیدانی( میثم همتی )دوومیدانی( 
و  )دوومیدانی  ابراهیمی  کلثوم 
)بدمینتون(  موالیی  مریم  بولینگ( 
)دوومیدانی(  پور  مهدوی  سحر 
و  )دوومیدانی  رضایی  معصومه 
پتانک( فاطمه رمضانی زاده )پتانگ 

و بولینگ( رها رضایی فرد )دارت( 
ورزشکار   ۱۱ بی طرف،  محمد  و 
استان فارس در این رقابت ها هستند.

بازیکنان  که  است  ورزشی  پتانگ 
توپ فلزی توخالی را که جز اصلی 
چوبی  توپ  به  است  بازی  این 
هم  به  توپشان  اگر  و  بزنند  )جک( 
که  کنند  تالش  باید  نکرد،  اصابت 
توپ در فاصله بسیار نزدیکی از آن 

قرار گیرد. 
حالی  در  را  کار  این  باید  بازیکنان 
انجام دهند که پاهایشان داخل دایره 
شروع قرار دارد. این بازی در خاک 
می شود  اجرا  سخت  ماسه  و  شن  یا 
اما می توان آن را در داخل چمن نیز 

برگزار کرد. 
هر  اعضا  پیوند  جهانی  مسابقات 
و  می شود  برگزار  یک بار  سال  دو 
این  قبل  دوره  دو  در  ایران  کاروان 
اسپانیا  و  آرژانتین  در  که  مسابقات 
قرار  ششم  جایگاه  در  شد  برگزار 

گرفت. 
مسابقات  دوره  دومین  و  بیست 
بیماری های  و  اعضا  پیوند  جهانی 
خاص از ۲۶ مردادماه آغازشده و تا 
دوم شهریور ۹۸ در ۱۸ رشته ورزشی 

در نیوکاسل انگلیس ادامه دارد.

آگهی ابالغ اجراییه پرونده کالسه 139704011174000082
بدینوسیله به آقای حسن محمدی فرزند جعفر به شناسنامه 11621 و کدملی 
2372549200 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 و روزانه مبلغ 54312 ریال به بدهی فوق افزوده 
می شود به انضمام حقوق اجرایی متعلقه 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 که تاریخ ابالغ اجراییه محسوب است فقط یک 
نوبت در روزنامه طلوع 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      368/م الف       8/532
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آگهی ابالغ اجراییه پرونده کالسه 139704011174000084
و   2634 شناسنامه  به  کرم  علی  فرزند  دهقانی  شیرین  خانم  به  بدینوسیله 
کدملی 5479660497 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 42/ش / 97 – 1397/9/5 بانک صادرات شعبه کنارتخته 
مبلغ 117740085 ریال که روزانه مبلغ 71279 ریال به بدهی فوق افزوده 
می شود به انضمام حقوق اجرایی متعلقه 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 که تاریخ ابالغ اجراییه محسوب است فقط یک 
نوبت در روزنامه طلوع 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         365/م الف      8/532 
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آگهی ابالغ اجراییه پرونده کالسه 139704011174000083
و   25 شناسنامه  به  غالمحسین  فرزند  کمانکشی  آقای حسین  به  بدینوسیله 
کدملی 5479937601 ضامن پرونده کالسه 139704011174000083/1 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 
اثر عدم  بر  باشید که  می  بدهکار  ریال  مبلغ 422292111  شعبه کنارتخته 
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 که تاریخ ابالغ اجراییه محسوب است فقط یک 
نوبت در روزنامه طلوع 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          364/م الف         8/532
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آگهی ابالغ اجراییه پرونده کالسه 139704011174000085
کدملی  و   1 شناسنامه  به  علی  فرزند  دیهیم  سیروس  آقای  به  بدینوسیله 
5479983131 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 40/ش / 97 – 1397/9/5 بانک صادرات شعبه کنارتخته مبلغ 
75073505 ریال بدهکار و روزانه مبلغ 51162 ریال به بدهی فوق افزوده 
می شود 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 که تاریخ ابالغ اجراییه 
محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه طلوع 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  363/م الف      8/532
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