سالمت
موفقیت دانش آموزان بوشهری در
نهمینجشنوارهفنآوریهاینانو

نهمین جشنواره فناوریهای نانو یازدهم و دوازدهم مرداد
در کرج برگزار شد و دو تیم دانش آموزی از استان
بوشهر موفق شدند از میان  219طرحی که به جشنواره
ارسال شده ،طرح شان منتخب شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ،استاد
راهنمای این گروه گفت :کار پژوهشی دانش آموزان بر
روی سنتز نانو ذرات نقره با استفاده از جلبک قهوه ای
خلیج فارس بوده .خانم پارسایی افزود :یک محصول
تولیدی خاصیت آنتی باکتریال و محصول دیگر قدرت
جذب رنگ صنعتی را از آب دارد .وی گفت :از
محصول دانش بنیانی که خاصیت ضد باکتری دارد می
توان در کفپوش های اتاق عمل استفاده کرد.
استاد راهنمای گروه ویژگی این دو محصول تولیدی را
استفاده نکردن از مواد شیمیایی و جلوگیری از آلودگی
محیط زیست عنوان کرد .پارسایی افزود :با آنالیزهای
مختلف ،خلوص این محصوالت تأیید شده و آماده
ورود به بازار و صنعتی شدن است .کارشناس آزمایشگاه
نانو هم گفت :طرح های این دو گروه دانش آموزی به
مرحله نهایی جشنواره راه یافته است .جشنواره ای که
قرار است مهر ماه در تهران برگزار شود .خانم آفنداک
افزود :از اهداف مهم این جشنواره کشف استعداد و
توانایی دانش آموزان در زمینه علم نوین نانو و حرکت
در مسیر توسعه فنآوری است.
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 139760324001001420مورخ
1397/4/12هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي
حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات مالكانه و بالمعارض
متقاضي خانم گل اندام بهروزي زاده فرزند علي رضا صادره
از كازرون را نسبت به ششدانگ يك باب خانه به مساحت
 520/90متر مربع در قسمتي از پالك  917واقع در امامزاده گناوه
محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود
را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه
از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضايي
تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد
شد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/5/2:
تاريخ انتشار نوبت دوم97/5/17:
شماره /372:م الف
مجيداميري
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه
آگهي فقدان سندمالكيت پالك  3/5425كنگان
نظر به اينكه آقاي ايمان صفايي با تسليم استشهاد محلي مدعي
است كه يك جلد سندمالكيت به شماره سريال 451542مربوط
به ششدانگ پالك  3/5425به شماره دفتر امالك 60شماره ثبت
 7899صفحه  72به نام ايمان صفايي صادر و تسليم گرديده
مفقود گرديده و درخواست صدور سند المثني را نموده است.
لذا مراتب طبق اصالح تبصره يك اصالحي ماده 120آئيننامه
قانون ثبت اعالم ميشود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي
معامله اي نموده و يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد
تا ده روز پس از انتشار اين آگهي به اداره ثبت اسناد و امالك
شهرستان كنگان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند
مالكيت و يا سند معامله تسليم نمايد چنانچه ظرف مدت مقرر
اعتراضي نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود
المثني سند طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد.
تاريخ انتشار-97/05/17:شماره/237:م الف-
امير حسين شعباني-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كنگان
آگهي فقدان سند مالكيت پالك  5019/1واقع در قريه
گزبلند شهر برازجان بخش سه بوشهر
آقاي اصغر اميدي بموجب وكالتنامه شماره1388/8/5-157569
تنظيمي دفتر شماره  9دشتستان با ارائه دو برگ فرم استشهاديه
اعالم نموده اند كه يك فقره سندمالكيت دفترچه اي ششدانگ
يك بابخانه پالك  5019/1واقع در قريه گزبلند شهر برازجان
بخش سه بوشهر بنام آقاي ابراهيم حيدري بنادري در دفتر امالك
 354صفحه  202ذيل ثبت  61369صادر و تسليم گرديده
است و (آقاي اصغر اميدي) به موجب درخواست شماره
 1397/4/31-97/111/10760اعالم نموده است كه سندمالكيت
پالك مذكور به علت جابجايي مفقود گرديده است درخواست
صدور المثني سندمالكيت مذكور را نموده لذا مراتب طبق
اصالح تبصره يك اصالحي ماده 120آئيننامه قانون ثبت اعالم
ميشود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي نموده
و يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد تا ده روز پس از
انتشار اين آگهي به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان دشتستان
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت و يا
سند معامله تسليم نمايد چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي
نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند
طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد.
تاريخ انتشار-97/05/17:شماره/546:م الف-
محمدچهابدار-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دشتستان
آگهي فقدان سندمالكيت پالك  3768/751واقع در بخش
دو بوشهر
شركت گرگور بافي وليعصر گروه  360به شماره ثبت (1454نام
شركت به شركت تعاوني خدماتي وليعصر عج گروه  360تغيير
يافته است ).با تسليم استشهاد محلي مدعي است يك جلد
سندمالكيتششدانگپالك 3768/751واقعدربخشدوبوشهر
كه در صفحه  498دفتر  127به شماره ذيل  20604بنام شركت
گرگور بافي وليعصر گروه  360به شماره ثبت  1454صادر و
تسليم گرديده و طبق سندهاي شماره  1386/2/15-182555و
 1387/5/16-193424و  1387/8/11-195439و -197478
 1387/11/23و  1389/8/24-206535و 1390/5/9-209822
دفتر  4بوشهر و به موجب سند  1387/3/11-191901دفتر 2
بوشهر و اسناد  1391/3/23-7681و  1391/9/7-10263دفتر
 97بوشهر و سند  1392/3/8-2419دفتر  64بوشهر نزد بانك
سپه در رهن است و به علت جابجايي مفقود شده است و
درخواست صدورالمثني سند مالكيت را نموده لذا مراتب طبق
اصالح تبصره يك اصالحي ماده 120آئيننامه قانون ثبت اعالم
ميشود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي نموده
و يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد تا ده روز پس
از انتشار اين آگهي به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت و يا
سند معامله تسليم نمايد چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي
نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند
طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد.
تاريخ انتشار-97/05/17 :شماره/ 721:م الف-
سهراب خواجه-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بوشهر

سال چهاردهم شماره  988چهارشنبه  17مردادماه 1397

بخش داخلی بینی ،گلو و دستگاه گوارش با مخاط
پوشش داده شده است که از خشک شدن بافت زیرین
خود پیشگیری می کند .همچنین ،مخاط یکی از ابزارهای
دفاعی انسان در برابر عوامل بیماریزا و آالینده هاست.
به گزارش گروه سالمت عصر ایران به نقل از «ریدرز
دایجست» ،مخاط با به دام انداختن باکتری ها و ذرات
ناخواسته دیگر ،به ویژه در مسیرهای هوایی حساس ،از
سالمت ما محافظت می کند .در همین راستا ،رنگ و
بافت مخاط می تواند سرنخ هایی درباره سالمت کلی
ما ارائه کند.
رنگ سیاه یا خاکستری مخاط
رنگ سیاه یا خاکستری مخاط احتماال به واسطه فرو بردن
ذراتی با رنگ تیره مانند دود ناشی از آتش یا خروجی
اگزوز شکل گرفته است .افراد سیگاری نیز می توانند
به واسطه استنشاق قیر و دیگر محصوالت جانبی سمی
سیگار با مخاط تیره مواجه شوند .اگر سیگار نمی کشید،
مخاط سیاه می تواند به معنای یک عفونت قارچی جدی،
به ویژه در افرادی با سیستم ایمنی ضعیف باشد.
مخاط بسیار غلیظ و چسبنده در گلو
این شرایط می تواند به واسطه کم آبی بدن شکل گرفته
باشد .کم آبی بدن می تواند موجب غلیظ شدن مخاط و
پوشش گلو با آن شود که احساس چسبندگی و خشکی
را در این بخش از بدن ایجاد می کند .با مصرف آب به
میزان کافی مخاط باید بار دیگر رقیق شود.
رنگ زرد یا سبز مخاط
این شرایط می تواند به سینه پهلو ،عفونت سینوس
یا گلو ،یا دیگر عفونت های دستگاه تنفسی و تالش
سخت سیستم ایمنی برای مقابله با آنها اشاره داشته باشد.
رنگ سبز مخاط از فعالیت چشمگیر گلبول های سفید
در مبارزه با عفونت سرچشمه می گیرد .احتماال عالئم
دیگری مانند سرفه یا گرفتگی بینی را نیز در این شرایط
تجربه خواهید کرد.
رنگ صورتی یا قرمز مخاط
این شرایط به خونریزی اشاره دارد .بافت بینی می تواند
به واسطه خشکی ،ضربه ،یا برخی محرک های دیگر
پاره شود .رنگ صورتی به طور معمول به خون قدیمیتر
اشاره دارد ،در شرایطی که رنگ قرمز روشن نشانه ای از
خونریزی فعال است .اگر به صورت مداوم خون در مخاط
مشاهده می کنید یا با سرفه های خونی مواجه هستید ،باید
برای بررسی دقیق شرایط به پزشک مراجعه کنید.

دادنامه

به تاريخ 97/5/2در وقت فوق العاده جلسه شعبه دوم شوراي
حل اختالف كنگان به تصدي اينجانب امضاء كننده ذيل تشكيل
است.شورا با عنايت به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم
و با استعانت از پرودگار متعال بشرح ذيل مبادرت بصدور راي
مي نمايد«.راي شورا» در خصوص دعوي آقاي اكبر عبدالهي
فرزند حسين بطرفيت آقاي اسماعيل عوض پور فرزند ابراهيم به
خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000ريال به انضمام هزينه دادرسي
و خسارت تاخير تاديه با عنايت به كپي مصدق قرارداد اجاره
في ما بين خواهان و خوانده كه به امضاي طرفين رسيده و اينكه
خوانده به جهت مجهول المكان بودن در وقت رسيدگي از طريق
آگهي به وي ابالغ گرديده و دليلي دائر بر پرداخت ما في الذمه
خود ارائه ننموده است لذا شورا با مالحظه اوراق پرونده ادعاي
خواهان را ثابت تشخيص و مستدا به مواد  9قانون شوراهاي
حل اختالف مصوب  1394و مواد  198و 519و 522قانون آئين
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني مصوب
 1379خوانده را به پرداخت مبلغ  200/000/000ريال بابت
اصل خواسته و مبلغ  5/065/000ريال بابت هزينه دادرسي و نيز
خسارت تاخير تاديه نسبت به خواسته از تاريخ تقديم دادخواست
 97/3/2تا زمان اجراي حكم بر مبناي نرخ اعالمي تورم بانك
مركزي در حق خواهان محكوم مي نمايد .راي صادره غيابي
است ظرف  20روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه و
پس از ان ظرف  20روز قابل تجديدنظر در دادگاه محترم عمومي
حقوقي كنگان مي باشد.شماره /239:م الف-
قاضي شعبه دوم شوراي حل اختالف كنگان
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آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 139760324001001366مورخ 1397/4/10هيأت
موضوعقانونتعيينتكليفوضعيتثبتياراضيوساختمانهايفاقدسند
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات مالكانه
و بالمعارض متقاضي آقاي هوشنگ مرادپور فرزند غالمحسين صادره از
گناوه را نسبت به ششدانگ يك باب خانه به مساحت  221/18متر مربع
در قسمتي از پالك  917واقع در امامزاده گناوه محرز گرديده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از
تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول- 97/5/2:تاريخ انتشار نوبت دوم97/5/17:
شماره /373:م الف
مجيداميري
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

سرنخهای مخاطی درباره شرایط سالمت
مخاطشفاف
غلظت و قوام متوسط مخاط (نه بیش از حد رقیق و نه
بیش از حد غلیظ) شرایطی عادی در نظر گرفته می شود.
ورود مخاط به پشت گلو یا ریزش از بینی می تواند نشانه
ای از آلرژی ها باشد ،به عنوان مثال ،در نتیجه استنشاق
گرد و غبار ،یا اگر با سردرد یا صورت درد همراه است
می تواند نشانه ای از سینوزیت باشد.
مخاط سفید و غلیظ
این شرایط می تواند نشانه ابتال به بیماری باشد .در این
حالت احتماال با احساس گرفتگی بینی مواجه هستید و
بیشتر از حالت عادی فین می کنید .سیستم ایمنی بدن ما
برای مبارزه با عفونت گلبول های سفید بیشتری تولید
می کند که سفید و غلیظ شدن مخاط را به همراه دارد.
زمانی که بیمار هستید بافت بینی متورم و ملتهب می
شود که جریان مخاط را کند کرده و موجب احساس
گرفتگی می شود.
روان بودن بیش از حد مخاط
شرایطی بسیار نادر به نام نشت مایع مغزی نخاعی

دادنامه

به تاريخ 97/4/13در وقت فوق العاده جلسه شعبه دوم شوراي
حل اختالف كنگان به تصدي اينجانب امضاء كننده ذيل تشكيل
است.شورا با عنايت به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و
با استعانت از پرودگار متعال بشرح ذيل مبادرت بصدور راي مي
نمايد«.راي شورا» در خصوص دعوي آقاي اكبر عبدالهي فرزند
حسين بطرفيت آقاي امين اله نيك روش فرزند محمدجعفر به
خواسته مطالبه مبلغ  13/000/000ريال به انضمام هزينه دادرسي
و خسارت تاخير تاديه به ميزان روزانه  500/000ريال از تاريخ
 96/5/1لغايت اجراي حكم با عنايت به كپي قرارداد اجاره في
ما بين خواهان و خوانده كه به امضاي طرفين رسيده و اينكه
خوانده به جهت مجهول المكان بودن در وقت رسيدگي از طريق
آگهي به وي ابالغ گرديده و دليلي دائر بر پرداخت ما في الذمه
خود ارائه ننموده است لذا شورا با مالحظه اوراق پرونده ادعاي
خواهان را ثابت تشخيص و مستدا به مواد  9قانون شوراهاي
حل اختالف مصوب  1394و مواد  198و 519و 522قانون آئين
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني مصوب
 1379خوانده را به پرداخت مبلغ  13/000/000ريال بابت اصل
خواسته و مبلغ 390/000ريال بابت هزينه دادرسي و نيز خسارت
تاخير تاديه به ازاي روزي  500/000ريال از تاريخ  96/5/1تا زمان
اجراي حكم محكوم مي نمايد .راي صادره غيابي است ظرف 20
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه و پس از ان ظرف
 20روز قابل تجديدنظر در دادگاه محترم عمومي حقوقي كنگان
مي باشد.شماره /240:م الف-
قاضي شعبه دوم شوراي حل اختالف كنگان-حبيب زارع

( )CSFمی تواند در پس بروز این حالت قرار داشته
باشد .این شرایط به واسطه نشت مایع نخاعی از حفره
ای در استخوان جمجمه و ورود به بینی یا گوش رخ می
دهد .اگر مخاط مزه ای شور دارد و همانند آب جاری
است ،اغلب با یک واکنش آلرژیک یا آلرژی های فصلی
اشتباه گرفته می شود ،اما در حقیقت با نشت مایع اطراف
مغز مواجه هستید .نیازی نیست دچار هراس شوید .در
شرایطی که نشت مایع مغزی نخاعی می تواند خود به
خود رخ دهد ،اما به طور معمول در نتیجه یک آسیب یا
عمل جراحی شکل می گیرد.
بوی بد مخاط
این شرایط می تواند نشانه ای از ابتال به عفونت باشد.
بوی نامطبوع مخاط به احتمال زیاد نشانه ای از یک
عفونت سینوسی یا یک عفونت قسمت باالیی دستگاه
تنفسی است .همچنین ،اگر مخاط بد بو با درد در
ناحیه گونه همراه است ،این می تواند نشانه ای از
عفونت دندان باشد که به سینوس گونه گسترش یافته
است.

دادنامه

به تاريخ 97/4/13در وقت فوق العاده جلسه شعبه دوم شوراي
حل اختالف كنگان به تصدي اينجانب امضاء كننده ذيل تشكيل
است.شورا با عنايت به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و
با استعانت از پرودگار متعال بشرح ذيل مبادرت بصدور راي مي
نمايد«.راي شورا» در خصوص دعوي آقاي اكبر عبدالهي فرزند
حسين بطرفيت آقاي رضا ايزدي گارماسه فرزند ابوالقاسم به
خواسته مطالبه مبلغ  15/000/000ريال به انضمام هزينه دادرسي
و خسارت تاخير تاديه با عنايت به كپي مصدق قرارداد اجاره
في ما بين خواهان و خوانده كه به امضاي طرفين رسيده و اينكه
خوانده به جهت مجهول المكان بودن در وقت رسيدگي از طريق
آگهي به وي ابالغ گرديده و دليلي دائر بر پرداخت ما في الذمه
خود ارائه ننموده است لذا شورا با مالحظه اوراق پرونده ادعاي
خواهان را ثابت تشخيص و مستدا به مواد  9قانون شوراهاي
حل اختالف مصوب  1394و مواد  198و 519و 522قانون آئين
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني مصوب
 1379خوانده را به پرداخت مبلغ  15/000/000ريال بابت اصل
خواسته و مبلغ 440/000ريال بابت هزينه دادرسي و نيز خسارت
تاخير تاديه نسبت به خواسته از تاريخ تقديم دادخواست 97/3/2
تا زمان اجراي حكم بر مبناي نرخ اعالمي تورم بانك مركزي در
حق خواهان محكوم مي نمايد .راي صادره غيابي است ظرف 20
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه و پس از ان ظرف
 20روز قابل تجديدنظر در دادگاه محترم عمومي حقوقي كنگان
مي باشد.شماره /241:م الف-
قاضي شعبه دوم شوراي حل اختالف كنگان/حبيب زارع

فراخوان تجديد مناقصه عمومي
همزمان با ارزيابي كيفي(فشرده) يك مرحله اي
واگذاري خدمات نظافت و باربري
اداره كل پست استان بوشهر در نظر دارد مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي(فشرده) واگذاري
خدمات نظافت و باربري به شماره  97/26را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد .كليه
مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكتها از طريق
درگاه سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) به آدرس  www.satadiran.itانجام خواهد شد و الزم
است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاء
الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .تاريخ انتشار مناقصه در سامانه  97/5/17مي باشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :ساعت  8صبح روز چهارشنبه 97/5/17
مهلت زماني ارسال پيشنهاد :ساعت  14روز جمعه 97/6/2
زمان بازگشايي پاكتها :ساعت  9صبح روز شنبه 97/6/3
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه
پاكتهاي الف :آدرس بوشهر -بلوار رئيسعلي دلواري -اداره كل پست استان -طبقه اول -دبيرخانه و تلفن
 33328891اطالعات تماس 021-41934 :دفتر ثبت نام 88969373 :و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها ،در سايت سامانه  www.satadiran.itبخش ثبت نام ،پرفايل
تأمين كننده ،مناقصه گر موجود است.

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 139660324001002919مورخ 1396/8/14هيأت
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات
مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي ولي اهلل غالمي فرزند محمد صادره
از گناوه را نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين كشاورزي به مساحت
 71511/26متر مربع در قسمتي از پالك  904واقع در قريه مال محمود
گناوه محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور
سندمالكيتمتقاضياعتراضيداشتهباشندميتوانندازتاريخانتشاراولين
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ
رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به
مرجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول- 97/5/2:تاريخ انتشار نوبت دوم97/5/17:
شماره /350:م الف
مجيد اميري/رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

آگهي موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئين نامه قانون تعيين
تكليفوضعيتثبتيواراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي

برابر رأي شماره 139760324001000554مورخ 1397/2/23هيأت
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات
مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي ناصر حيات داودي فرزند حيدر
صادره از گناوه را نسبت به ششدانگ يك باب خانه به مساحت
 289/30متر مربع در قسمتي از پالك  917واقع در امامزاده گناوه محرز
گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ
رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود
را به مرجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد
شد .شماره /380:م الف
تاريخ انتشار نوبت اول97/5/2:
تاريخ انتشار نوبت دوم97/5/17:
مجيداميري
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

آگهي موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139760324001001352مورخ 1397/4/9هيأت موضوع
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات مالكانه و
بالمعارض متقاضي آقاي امين زارعي فرزند ناصر صادره از گناوه را نسبت
به ششدانگ يك باب خانه به مساحت  333/88متر مربع در قسمتي از پالك
 915/60واقع در عبدامام گناوه محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و
پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست
خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/5/2:
تاريخ انتشار نوبت دوم97/5/17:
شماره /377:م الف
مجيد اميري /رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

آگهي ابالغ وقت دادرسي
كالسه پرونده970177:ش-2وقت رسيدگي97/07/08:
ساعت-9خواهان:اصغرنامجوزاده-خوانده:فرزادفرخسرشت-
خواسته:فك پالك خودرو-خواهان دادخواستي به طرفيت
خوانده تقديم دادگاه نموده كه به علت مجهول المكان بودن
خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده  73قانون آئين
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور
دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي
شود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و
ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در اين
شعبهحاضرگردند.
شماره  /238م الف-
دادگاهعموميشعبهكنگان

روزنامه پیام عسلویه
به صورت نیم بهاء اشرتاک می گیرد
07733534872

