شهرستانها
 20تن مرغ منجمد سهم
دیلم شد

ایرنا -رئیس جهاد کشاورزی دیلم استان
بوشهر گفت 20 :تن مرغ منجمد در شهریور ماه
جاری به منظور تأمین نیاز اهالی این شهرستان
اختصاص یافته که با قیمت مصوب ستاد تنظیم
بازار در دست توزیع است .اعظم ناصری روز
سه شنبه درگفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:
همچنین یکهزار و 100کیلوگرم گوشت منجمد
گوساله و  500کیلوگرم گوشت گوسفندی
به این شهرستان اختصاص یافته است .وی
اظهارداشت :یکی از اهداف عرضه این اقالم
توسط دولت جلوگیری از افزایش قیمت با
هدف تنظیم بازار است .رئیس جهادکشاورزی
دیلم گفت :گوشت و مرغ منجمد برای نذرهای
ماه محرم به هیات های مذهبی نیز درنظر گرفته
شده که با نرخ دولتی توزیع می شود.

سال چهاردهم شماره  1012چهارشنبه  21شهریور 1397

سردار پاسدار علی رزمجو در گفتوگو با خبرنگار
تسنیم در شهرستان دشتی هدف از برگزاری رزمایش
سراسری بسیج سپاهیان محمد رسولاهلل (ص)را  ،خلق
اقتدار ،انسجام و اتحاد بسیجیان دانست و اظهار داشت:
سازماندهی و آموزشهای الزم گردانهای بیتالمقدس
از دیگر اهداف مهم رزمایش اقتدار عاشورائیان محمد
رسولاهلل است.
وی گفت :در سراسر شهرستانهای استان بوشهر همزمان
با برگزاری رزمایش اقتدار عاشورائیان محمد رسولاهلل،
بسیجیان عضو گردانهای بیتالمقدس فراخوانی و در
مراکز مختلف ستون کشی شد.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با بیان اینکه
الزمه کار این است که برای دفاع از انقالب اسالمی
و دستاوردهای نظام هر از چند مدتی مردمی بودن
انقالب به نمایشگاه تبدیل شود ،افزود :این نمایشگاه
در فراخوانی گردانها با تکرار آموزشها و اعالم
آمادگی بر توان بازدارندگی جمهوری اسالمی افزوده
میشود.
وی افزود :دستاورد دیگری که در این رزمایش در سراسر
کشور و استان بوشهر و شهرستان انجام میشود بحث
وحدت ،انسجام و پیشرفتی است که در عرصههای
مختلف در سطح کشور صورت میگیرد.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با بیان اینکه
این رزمایشها سبب وحدت و انسجام ملی بین اقشار
مختلف میشود اصریح کرد :در این راستا عالوه بر ارتقاء
توان بازدارندگی در امور دفاعی یکی از ویژگیهای
دیگر هم خدمترسانی به مردم بهویژه مناطق محروم و
دورافتاده در جامعه است.
وی افزود :در کنار آمادگیهای دفاعی ورزمی به مردم
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 ۲۰۰گروه جهادی به مناطق محروم استان
بوشهراعزامشدند

مستضعف ،نیازمند و دورافتادهترین روستاهای استان در
حوزه استحفاظی و سپاه در کل کشور است.
رزمجو بیان کرد :به فرموده حضرت امام (ره) انقالب
متعلق به کوخنشینان است که پس از چهل سال در
این مناطق بهخصوص صعبالعبور پشتکوه که دارای
روستاهای محروم زیادی است جهادگران حضور
یافتند و در ابعاد مختلف در حال ارائه خدمات در حوزه

ساخت مسکن ،اجرای طرح بهداشت و آموزش حرفهای،
کالسهایمهارتآموزیهستند.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) بوشهر گفت :همزمان با
رزمایش اقتدار عاشورائیان محمد رسولاهلل  200گروه
جهادی متشکل از بسیج دانشجویی ،بسیج دانشآموزی
و بسیج جامعه پزشکی سازماندهی و بهصورت داوطلبانه
به مناطق محروم استان اعزام شدند.

توسعهپتروشیمیایرانساحلمحورشد
مجوز ساخت  25طرح پتروشیمی در سواحل جنوب صادر شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس
دور جدید توسعه صنعت پتروشیمی ایران با
محوریت خط ساحلی خلیج فارس و دریای
عمان و با هدف تکمیل زنجیره ارزش متان ،اتان
و پروپان با صدور مجوز  25طرح پتروشیمی
کلیدخورد.
کاهش منابع آب کشور توسعه صنعت
پتروشیمی ایران را ساحل محور کرده ،به
طوری که در قالب اجرای برنامه ششم توسعه
مجوز ساخت دست کم  25طرح جدید
پتروشیمی در جزایر و سواحل حاشیه خلیج
فارس و دریای عمان صادر شده است.
به عبارت دیگر برای ایجاد دو هاب تولید
محصوالت پتروشیمی ،مرحله جدید توسعه
صنعت پتروشیمی این بار عالوه بر ماهشهر
و عسلویه ،با صدور مجوز ساخت طرحهایی
در چابهار ،قشم ،جاسک ،بندر دیلم (بندر امام
حسن) ،کنگان ،عسلویه ،خرمشهر (اروند)
کلید خورده است.
بر این اساس در قالب ساخت و بهره برداری
 25طرح جدید پتروشیمی پیش بینی میشود
در مجموع بیش از  56میلیون تن ظرفیت
جدید تولید محصوالت پتروشیمی در حاشیه
سواحل جنوب کشور ایجاد شود که ساخت

دعوتنامه حل اختالف
طرفين –نام و نام خانوادگي /شركت –
نشاني
خواهان -علي بنده رضائي فر به نشاني
اردل
خوانده -شركت آئين تالش تبريز به نشاني
تبريز
خواسته دعوي –مطالبات كارگري
محل و وقت حضور -منطقه ويژه
اقتصادي انرژي پارس – جنب فرودگاه
قديم -روبروي دانشگاه پيام نور -مديريت
كار و خدمات اشتغال ساعت  11.30مورخ
 1397/07/28 :شعبه  4مرجع حل اختالف
روابط كار
 -1حتی المقدور الیحه خود را قبل از
جلسهارسالنمائید.
 -2کلیه مورد استناد خود را اعم از اصل
قرارداد کار ،فیش حقوقی ،صورت کارکرد،
تسویه حساب و هرگونه مدارک دیگر را
پیوستنمائید.
 -3چنانچه نماینده طرفین در جلسه
شرکت نمایند ،همراه داشتن معرفی
نامه کتبی نمایندگی تام االختیار و کارت
شناسایی معتبر الزامی می باشد.
 -4در صورت عدم وضوح بطالن دعوای
خواهان ،عدم حضور ودفاع خوانده
موجب محکومیت وی خواهد شد.
 -5رونوشتی از کلیه اسناد و مدارک
مربوطه در جلسه مقرر ارائه گردد.
اسماعيل پارسا مهر/رئيس روابط كار
شماره م الف286/

و بهره برداری از این طرحهای ساحل محور
عالوه بر تامین منابع آب مورد نیاز به دلیل
نزدیکی به مبادی تامین خوراک به ویژه میدان
پارس جنوبی و کاهش هزینههای صادراتی،
توجیه اقتصادی احداث این طرحها را هم
دوچندان کرده است.
تکمیل زنجیره پروپان و اتان در عسلویه و
کنگان
پس از شتاب در بهره برداری فازهای جدید
پارس جنوبی و افزایش ظرفیت تولید گاز
متان از این میدان مشترک به حدود 570
میلیون مترمکعب در روز و پیش بینی افزایش
این ظرفیت تولید با بهرهبرداری از چهار فاز
جدید پارس جنوبی تا پایان سال جاری به
حدوده  650تا  670میلیون مترمکعب ،مجوز
احداث سه طرح با هدف تولید اتیلن و تکمیل
زنجیره ارزش اتیلن در عسلویه و کنگان صادر
شده است.
بنابراین پیشبینیمیشود ازمحل افزایش تولید
اتان پارس جنوبی ،سه طرح جدید تکمیل
کننده زنجیره ارزش اتیلن با محوریت تولید
محصوالتیهمچونانواعپلیاتیلنها،پروپیلن،
اتیلن گالیکولها ،آکریالتها و  ...در مجاورت
هاب بزرگ تولید گاز ایران احداث شوند.

عالوه بر این با توجه به افزایش ظرفیت تولید
گازمایع شامل پروپان و بوتان پارس جنوبی
به حدود  7.5میلیون تن و پیش بینی افزایش
حدود دو میلیون تنی تولید گازمایع در این
حوزه مشترک با بهره برداری از چهار فاز
جدید ،در کنار طرحهای تکمیل کننده زنجیره
ارزش اتیلن ،مجوز ساخت چهار طرح تبدیل
پروپان به پروپیلن و پلی پروپیلن هم صادر
شده که وضعیت توسعه صنعت پتروشیمی در
عسلویه را پلیپروپیلن محور در قالب اجرای
برنامه ششم توسعه خواهد کرد.
توسعه متان محور پتروشیمی در چابهار،
جاسک و قشم
اخیرا روابط عمومی شرکت ملی صنایع
پتروشیمی اعالم کرده است ،افزایش ظرفیت
تولید متان در پارس جنوبی و توسعه شبکه
انتقال گاز به فرصتی برای تکمیل زنجیره ارزش
متان و متانول در سه قطب جدید صنعت
پتروشیمی ایران در قشم ،چابهار و بندر جاسک
تبدیل شده است.
بر این اساس در این سه منطقه طرحهایی
در قالب  GTPP، GTXو  PVCصادر شده که
امکان تکمیل زنجیره ارزش متان به متانول و
سپس تولید محصوالتی با ارزش افزوده ای

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون
تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
برابر رأی شماره 139760324001001640مورخ 1397/5/9هیأت
موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك بندر گناوه
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی آقای مرتضی علیشاهی
فرزند عبدالرسول صادره از گچساران را نسبت به ششدانگ یك
باب خانه به مساحت  259/24متر مربع در قسمتی از پالك 917
واقع در امامزاده گناوه محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی كه
اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یك ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول97/6/6:
تاریخ انتشار نوبت دوم-97/6/21:شماره /462:م الف-
مجید امیری-رئیس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

همچون پروپیلن ،پلی پروپیلن ،اسید استیک،
فرمالدئید ،پارا فرمالدئید و  ...فراهم میشود
و در مجموع در این سه منطقه ساحل محور
مجوز ساخت  10طرح برای تکمیل زنجیره
متان صادر شده است.
در جزیره قشم هم با توجه به بهره برداری از
طرح پاالیش گاز میدان نفتی هنگام و جمع
آوری روزانه  70تا  80میلیون فوت مکعب
و توسعه میدان گازی گورزین عمال ظرفیت
قابل قبول خوراک متان برای توسعه صنایع
پتروشیمی و اجرای طرحهای  GTPPفراهم
شده است.
از سوی دیگر در دو منطقه اروند و بندر دیلم
(بندر امام حسن) هم دو مجوز برای ساخت

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین
نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 139760324001001667مورخ1397/5/13
هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملك بندر گناوه تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی خانم
صغرا خدری فرزند اسداهلل صادره از گناوه را نسبت به ششدانگ
یك باب خانه به مساحت  185/90متر مربع در قسمتی از پالك
 917واقع در امامزاده گناوه محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود
در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول97/6/6:
تاریخ انتشار نوبت دوم-97/6/21:شماره /469:م الف

شرکت کيمياي پارس خاورميانه (سهامي خاص)
مزايده فروش اقالم ضايعاتي (آهن آالت و چوب)
اين شرکت در نظر دارد اقالم ضايعاتي خود شامل حدود70تن آهن آالت و
150تن چوب را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند  .از کليه متقاضيان شرکت
در مزايده دعوت مي گردد از تاريخ نشر اين آگهي به مدت ده ( )10روز با در دست
داشتن معرفي نامه معتبر ،به محل کارگاه شرکت واقع در عسلويه ،منطقه ويژه اقتصادي
انرژي پارس ،فاز 2پتروشيمي ،خيابان جي  2مراجعه و نسبت به بازديد از اقالم و
دريافت اسناد مزايده اقدام نمايند .آخرين مهلت تحويل پيش نهادهاي قيمت و تضمين
شرکت در مزايده ساعت  ،12يازده ( )11روز پس از نشر اين آگهي خواهد بود.
هزينه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مزايده مي باشد.
شماره تماس  021-22382170 :داخلي  701و 710

شرکت کيمياي پارس خاورميانه

طرحهای الکیل بنزن خطی و  GTXصادر شده
است.
در مجموع در صورت بهره برداری از تمامی
طرحهای جدید پتروشیمی ،پیش بینی میشود،
در ماهشهر با اجرای سه طرح حدود 4.7
میلیون تن ،عسلویه و کنگان با اجرای  9طرح
حدود  17.4میلیون تن ،جاسک با اجرای دو
طرح  6.6میلیون تن ،قشم با اجرای  4طرح
حدود  10میلیون تن ،بندر چابهار با اجرای
 5طرح حدود  13.3میلیون تن ،بندر دیلم با
اجرای یک طرح حدود سه میلیون تن و در
منطقه آزاد تجاری اروند با اجرای یک طرح
 1.1میلیون تن به ظرفیت تولید محصوالت
پتروشیمی کشور افزوده شود.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون
تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
برابر رأی شماره 139760324001001639مورخ 1397/5/9هیأت
موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات
مالكانه و بالمعارض متقاضی آقای مرتضی علیشاهی فرزند عبدالرسول
صادره از گچساران را نسبت به ششدانگ یك باب خانه به مساحت
 142متر مربع در قسمتی از پالك  917واقع در امامزاده گناوه محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند
مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به
مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول97/6/6:
تاریخ انتشار نوبت دوم-97/6/21:
شماره /461:م الف
مجید امیری-رئیس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي محمد عنبري داراي شناسنامه شماره  22866به شرح دادخواست به كالسه
 500/97ش ح  3از اين دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين
توضيح داده كه شادروان هاجر قرباني نژاد بشناسنامه  7463در تاريخ 97/5/16
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر
است به:
-1فرشته عنبري فرزند قاسم و هاجر به ش ش  99متولد ( 1341/4/2دختر متوفي)
-2مدينه عنبري فرزند قاسم و هاجر به ش ش 110متولد( 1335/4/9دختر متوفي)
-3محمدعنبريفرزندقاسموهاجربهشش 22866متولد( 1331/3/20پسرمتوفي)
-4عباس عنبري فرزند قاسم و هاجر به ش ش  99متولد ( 1330/5/22پسر متوفي)
-5يداله عنبري فرزند قاسم و هاجر به ش ش  185متولد ( 1338/7/1پسر متوفي)
والغير...
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد
تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين
آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم نمايد واال گواهي صادر خواهد شد.
رئيس شعبه سوم شوراي حل اختالف دادگاه عمومي برازجان/عبدالحسين
صفدري
شماره م الف689/

7
رزمایشعاشورائیانموجبتقویت
امید در جامعه می شود

حجت االسالم عبدالحسین مصلح روز دوشنبه در جمع شرکت
کنندگان رزمایش عاشورائیان شهرستان دشتی افزود :برگزاری این
رزمایش ها ضمن ایجاد حرکت و پویایی در جامعه باعث نا امیدی
دشمن می شود.
وی بیان کرد :جوانان این سرزمین درسخوانده مکتب عاشورا،
تربیتشده مجلس امام حسین (ع) و اهل بیت هستند و هیچ
تهدیدی باعث تضعیف آنان نمی شود.
مصلح بر تحکیم وحدت و انسجام مردم ،مسئوالن ،احزاب
و گروهها برای مقابله با تهاجم گسترده و تحریم های اقتصادی
دشمن تاکید کرد.
وی بیان کرد :انجام کارهای جهادی ،خدمت رسانی به مناطق
محروم و کمک به دولت برای سازندگی روستاها و مناطق محروم
از جمله اقدام های مثبت جوانان بسیجی است.
فرمانده سپاه امام رضا(ع) شهرستان دشتی گفت :در همایش
عاشورائیان  440نفر از بسیجیان این شهرستان در قالب  20گروه
جهادی به مدت  20روز در مناطق محروم مشغول به خدمات
رسانیهستند.
سرهنگ پاسدار علی غضنفری افزود :رزمایش اقتدار عاشورائیان
محمد رسولاهلل (ص)  2با شرکت بسیجیان گردان بیتالمقدس با
شعار وحدت ،ایستادگی و پیشرفت در منطقه منقل در 15کیلومتری
جنوب خورموج برگزار شد.
وی اظهار داشت :در این رزمایش برنامه انفجار ،تاکتیکهای رزم
شبانه ،آمادگی جسمانی و کارهای رزمی با موفیقت انجام شد.
شهرستان دشتی با  86هزار نفر جمعیت در  86کیلومتری جنوب
بوشهر برگزار شد.
رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي غالمحسين دهقان داراي شناسنامه شماره1332به شرح دادخواست
به كالسه  97/301از اين دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده
و چنين توضيح داده كه شادروان محمد دهقان بشناسنامه  284در تاريخ
 94/11/1اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر
است به :
-1غالمحسين دهقان فرزند محمد دهقان به شماره شناسنامه 1332
به كد ملي  3549596774تاريخ تولد  1353/9/8صادره از دشتي (پسر
متوفي)
-2موسي دهقان فرزند محمد دهقان به شماره شناسنامه  145كد ملي
 3549597967تاريخ تولد  57/12/20صادره از دشتي (پسر متوفي)
-3زهرا دهقان فرزند محمد دهقان به شماره ش  1266كد ملي
 3549596121تاريخ تولد  51/11/1صادره از دشتي (دخترمتوفي)
-4آمنه دهقان فرزندمحمد دهقان به شماره ش 93كد ملي3549869657
تاريخ تولد  1362/4/30صادره از دشتي ( دختر متوفي)
-5رقيه اكبري فرزند كمال اكبري به شماره ش 574كد ملي3549588992
تاريخ تولد  1330/7/5صادره از دشتي (همسر دائمي متوفي
والغير...
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي
مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از
تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم نمايد واال گواهي
صادر خواهد شد.
شعبه  5حوزه قضايي دشتي
شماره م الف273/
((رونوشت آگهي حصر وراثت))
آقاي حسين تميزي فرزند محمد علي داراي شماره شناسنامه 124
 351/5/1برازجان به شرح دادخواست به كالسه  97/6/17-476ش 4ح از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح
داده كه شادروان محمد علي تميزي فرزند ابراهيم بشناسنامه شماره-288
 1317/8/29برازجان در تاريخ  97/5/1در اقامتگاه دائمي خود بدرود
زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :
-1هاجر تميزي فرزند حسن به شماره شناسنامه 2سمل متولد1330/5/2
سملهمسرمتوفي
-2حسن تميزي فرزند محمد علي به شماره شناسنامه  9برازجان متولد
 1349/1/1كنگان پسر متوفي
-3حسين تميزي فرزند محمد علي به شماره شناسنامه  124برازجان
متولد 1351/5/1برازجان پسر متوفي
-4ابراهيم تميزي فرزند محمد علي به شماره شناسنامه  462برازجان
متولد 1353/7/1برازجان پسر متوفي
-5مسلم تميزي فرزند محمد علي به شماره شناسنامه  1287برازجان
متولد 1363/6/1برازجان پسر متوفي
-6نرگس تميزي فرزند محمد علي به شماره شناسنامه  19369برازجان
متولد 1357/10/4برازجان دختر متوفي
-7فاطمه تميزي فرزند محمد علي به شماره شناسنامه 401برازجان متولد
1360/1/1برازجاندخترمتوفي
والغير.....
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي
مي گردد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از
تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايد واال گواهي
صادر خواهد شد
محمد علي حياتي/رئيس شعبه 4شوراي حل اختالف دادگستري
برازجان
شماره م الف684/

