خبــــر

توسعهزیرساختهایمحلههای
جنوبیبوشهردراولویتاست

عباسجمشیدیدردیدارباشماریازشهروندانمحلههایجنوبی
شهربوشهر درمسجد حضرت زینب تنگک 1افزود :در این ارتباط
پنج میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل جاده توانیر در نظر گرفته شده
که انتظار می رود با این میزان اعتبار شهرداری اجرای آن را سرعت
بخش .د
وی بیان کرد :این راه جاده شهدای دریایی را به تنگک های  1و 2
(از محله های جنوبی شهر بوشهر) متصل می کند که می تواند نقش
شایانیدرتوسعهمحلههایجنوبیبوشهرایفاکند.
جمشیدی ادامه داد :برای توسعه زیرساخت ها یکی از اولویت های
ستادبازآفرینیمحالتهدفآسفالتتمامیکوچهومعابرمحالت
جنوبیشهربوشهراست.
وی گفت :طرح فاضالب بوشهر در بافت تاریخی شهر نیز دارای
پیشرفت قابل توجهی است ولی تکمیل آن اعتبار بسیار باالیی
نیازدارد.
فرماندار بوشهر افزود :در سفر دوم رئیس جمهوری به استان بوشهر
تالش می کنیم ادامه این طرح مصوبه دولت شود و طرح فاضالب
محالت جنوبی (تنگک های یک 2،و  ،3رونی ،امامزاده و ریشهر)
نیزعملیاتیشود.
وی افزود :امروز گرفتاریها و مشکالت بسیار وجود دارد که با کنار
هم بودن و وحدت همه مشکالت حل شدنی است.
جمشیدی تاکید کرد :مسئوالن باید به وعده های خود عمل کنند تا
مردم نیز به مسووالن اعتماد کنند.
وی اظهار داشت :مسئوالن باید متوجه باشند امنیت و اقتدار امروز
کشور ،مرهون رشادت ها و جانفشانی شهدا و جانبازان و ایثارگران
در جبهههای نبرد حق علیه باطل است.
جمشیدی افزود :اقتدارامروز ایران در منطقه و جهان ،به برکت
خون شهداست که برای حفظ این آب و خاک از همه هستی خود
گذشتند و امروز میراثدار این رسالت بزرگ هستیم.
ویاظهارداشت:درآستانهچهلمینسالگردپیروزیانقالباسالمی
وظیفه ما مسئوالن است تا کارها و خدمات بزرگی که نظام در این
 40سال انجام داده را بازگو کنیم.
295/44
جمشیدی بیان کرد :اختالفسلیقه همیشه بوده و نمیتوان انتظار
داشت همه مثل ه م فکر کنند ولی در این اختالف سلیقه باید منطق
همکاری و وحدت حرف نخست باشد.

سومین سکوی فاز ١٤تا پایان سال
آمادهنصبمیشود
مجری طرح توسعه فاز  ۱۴پارس جنوبی گفت :ساخت سومین
سکوی این فاز  ۹۲.۵درصد پیشرفت دارد و تا پایان امسال آماده
بارگیری و نصب در میدان پارس جنوبی میشود.
حمیدرضا مسعودی افزود :سکوی  ۱۴Bهم اکنون در بندرعباس
با  ۹۲.۵درصد پیشرفت در حال ساخت است و به محض پایان
عملیات تکمیلی چاهها و ترک دکل ،انتقال و نصب آن آغاز خواهد
شد.وی پیشرفت بخش حفاریطرح توسعه فاز ۱۴پاس جنوبی را
 ۸۳.۶درصد عنوان کرد و ادامه داد :عملیات حفاری بر روی موقعیت
سکوی  ۱۴Bبه پایان رسیده و با توجه به اینکه مشبک کاری و
تمیزکاری چاهها در جریان است ،انتظار داریم عملیات تکمیلی
حفاری در موقعیت این سکو تا پایان بهمن نهایی شود.
مجری فاز ۱۴پارس جنوبی با اشاره به پیشرفت ۹۳درصدی بخش
سکوهایتولیدیفاز ۱۴پارسجنوبیافزود:دومینسکویاقماری
این طرح با پیشرفت فیزیکی  ۸۸درصد در شرکت صدرا درحال
ساخت است و با توجه به اقداماتی که برای تامین کاال و تجهیزات
سکوی ۱۴Dصورت گرفته ،انتظار است این سکو هم تا پایان امسال
آماده نصب شود .مسعودی پیشرفت خطوط لوله طرح توسعه فاز
 ۱۴را ۹۱.۶ ،درصد اعالم کرد و با اشاره به تکمیل عملیات لوله
گذاری دو رشته خط لوله زیردریایی و خطوط درون میدانی این
طرح بطول  ۲۳۰کیلومتر و بهرهبرداری از خطوط لوله مرحله اول
زیر دریایی و درون میدانی  ۱۴Aو  ،۱۴Cگفت :پیش راه اندازی و راه
اندازیخطوطلولهدومطرحشاملخطلولهمیانیدوسکویاصلی
 ۱۴Bو اقماری  ۱۴Dو همچنین خط لوله دوم طرح به پاالیشگاه
خشکیدرحالاجراست.
وی بیان کرد :در طرح توسعه فاز  ۱۴پارس جنوبی ،هم اکنون دو
سکو هر کدام با ظرفیت برداشت ۱۴.۲میلیون مترمکعب ترش غنی
در مدار تولید است و نیمی از ظرفیت بخش فراساحل این طرح
شامل برداشت روزانه  ۲۸میلیون متر مکعب گاز به بهره برداری
رسیدهاست.
مجری فاز  ۱۴پارس جنوبی یادآور شد :فاز ١٤پارس جنوبی با
حمایت کارفرما و کار مجدانه نیروهای اجرایی به تولید رسیده و
عملیاتپیچیدهنصبوسکوهایتولیدیاینفازدروضعنامناسب
آب و هوایی و شرایط طوفانی دریا با بهره گیری از توان متخصصان
داخلی و با ثبت رکودهای بی نظیر در حال ساخت و راه اندازی
است .مسعودی ،طرح توسعه فاز  ١٤پارس جنوبی را یکی از
طرحهای گازی بزرگ این میدان عنوان کرد که حداکثر استفاده از
ساخت داخل را به خود اختصاص داده است.
ویباتاکیدبراعتمادکارفرمابه پیمانکارانوسازندگانداخلی،یادآور
شد :برآیند این همکاری باید محصوالتی باشد که ضمن رعایت
اصول و استانداردهای ایمنی ،قابل اعتماد باشد و کارفرما بتواند در
طرحهای آتی از آن استفاده کند.
مجری طرح توسعه فاز ١٤پارس جنوبی پیش بینی کرد :واحد
یوتیلیتی (پشتیبان) این فازاوایل زمستان و ساخت اولین ردیف
شیرین سازی نیز در پایان زمستان سال ٩٨به بهره برداری برسد.
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سرویس دهی اتوبوس های شهرداری بوشهر به حومه متوقف شد

عبداهلل کردگار روز سه شنبه درگفت و گو با ایرنا
افزود :از دهم دی ماه جاری خدمات دهی اتوبوس
های شهرداری بوشهر به مردم شهر چغادک و
روستاهای دویره ،احمدی و چاهکوتاه با نامه پلیس
راه استان بوشهر مبنی بر رعایت مصوبه سال 94هیات
وزیران انجام شد.
وی اضافه کرد :براساس مصوبه سال  94هیات وزیران
خدمات دهی اتوبوس های درون شهری به شهرهای
و روستاهای اطراف ممنوع است اما درصورتی که
شورای ترافیک استان انجام سرویس دهی اتوبوس
های شهرداری را به حومه تصویب کند ،انجام این
کار بالمانع است.
کردگار اظهارداشت :در این ارتباط از سرگیری
خدمات دهی  15دستگاه اتوبوس سازمان مدیریت
حمل و نقل و مسافر شهرداری بندر بوشهر به شهرها

و روستاهای حومه بوشهر در انتظار مصوبه شورای
ترافیک است.وی بیان کرد :با این وجود خدمات
دهی به شهر عالی شهر با مسئولیت سازمان مدیریت
حمل و نقل و مسافر شهرداری بندر بوشهر متوقف
نشده که در چند روز آینده در صورت صادر نشدن
مصوبه شورای ترافیک متوقف می شود.کردگار یادآور
شد :اکنون  15اتوبوس شهرداری بوشهر به شهرها و
روستاهای اطراف خدمات دهی دارند که از این شمار
هفت اتوبوس ویژه شهر عالی شهر ،پنج اتوبوس
چغادک و مابقی مربوط به روستاهای دویره ،احمدی
و چاهکوتاه است.
وی اظهار داشت :این شمار اتوبوس روزانه  2هزار
مسافر را بین مناطق یاد شده و شهر بوشهر جابه جا می
کنند که در بین آنها شمار قابل توجهی از دانش آموزان
و کارگران وجود دارند.

توصیهپلیسدرخصوصپیشگیری
رسقت از کودکان

 از قرار دادن اسباببازیهای گران قیمت و تلفن همراه در اختیار کودکاناجتنابشود.
 آموزش کودکان برای مراقبت از خود و پرهیز از صحبت و همراهی با افرادغریبه از بروز اتفاق جلوگیری کنید.
 از آویختن زیورآالت قیمتی به کودکان خودداری کنید. لوازم بازی گران قیمت کودکان را فقط در نقاط حفاظت شده و تحت نظارتخودتان به آنها بدهید.
نظارت رها نکنید.

 کودکان خود را بدون در کوچه ،معابر عمومی ،بوستانها و اماکن عمومی و مذهبی مراقب فرزندانخودباشید.
 در مجالس جشن یا سوگواری ،با اتکا به آشنا بودن حاضرین ،از نظارت برکودکان غافل نشوید.
بر کودکان ،در حالبازی در اماکن عمومی وبوستانها ،نظارت کامل داشتهباشید. به کودکان بیاموزید که در اماکن عمومی از مقابل چشم شما دور نشوند. به آنها بیاموزید اگر بخواهند در مکانی غیر از جایی که شما برایشان تعیینکردهاید ،بازی کنند ،شما را مطلع کنند.
 هیچ گونه خوراکی از افراد غریبه قبول نکنند. هنگام رفتن به مهدکودک یا مدرسه یا موقع برگشت ،فقط سوار سرویس خودشوند و در صورتی که راننده تغییر کرده است ،والدین یا مسؤلین مهد یا مدرسه
را در جریان بگذارند.
 همیشه نشانی و مشخصات دقیق خود و یکی از آشنایان مورد اطمینانتان راداخل جیب کودکان خردسال قرار دهید.
در صورت وقوع سرقت طالجات کودکان چه باید بکنید؟
 با پلیس  ۱۱۰تماس بگیرید (خودتان به کالنتری مراجعه نکنید؛ بلکه منتظرآمدنپلیسبمانید).
 هر گونه اطالعات مرتبط با سرقت را در اختیار ماموران پلیس بگذارید. اگر اموال دزدیده شده از نظر شما دارای ارزش مالی زیادی نیستند ،پلیس را درجریان قرار دهید تا از بروز چنین اتفاقاتی در آینده جلوگیری شود.

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم طيبه نوروزي فرد به شناسنامه شماره  1100به شرح دادخواست
به كالسه  97/757شعبه  5از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت
را نموده و چنين توضيح داده كه شادروان آزاد نوروزي فرد به شماره
شناسنامه بوشهر  64در تاريخ  1397/8/7اقامتگاه دائمي خود بدرود
زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
.1غالمرضا نوروزي فرد(ش م )3501557681پسر متوفي
.2رباب نوروزي فرد(ش م )3500894968دختر متوفي
.3طيبه نوروزي فرد(ش م )3501099479دختر متوفي
.4طاهره نوروزي فرد(ش م )3490278569دختر متوفي
.5زينب ستايس(ش م)3501299095همسر متوفي
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 شورا تقديم دارد واال گواهي
صادر خواهد شد.
شماره /1664:م الف-
رئيس شعبه پنجم شوراي حل اختالف بوشهر

جوانانمستقردرسکونتگاههای
غیررسمیاستانبوشهر
مهارتافزاییشدند

کردگار افزود :با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی
بدون شک این قشر برای رفت و آمد خود به بوشهر
متحمل هزینه های گزافی می شوند که برای از
سرگیری خدمات دهی اتوبوس ها باید روند صدور
مصوبه شورای ترافیک استان در این زمینه تسریع
شود.وی گفت :اکنون با توقف فعالیت  15اتوبوس
نزدیک به  2هزار مسافر رو به استفاده از سرویس های
خصوصی آورده اند که تردد این شمار خودروهای
شخصی در سطح جاده های ورودی بوشهر حجم
قابل توجهی بار ترافیکی ایجاد کرده است.
کردگار بیان کرد :در این زمینه پیگیری های مختلفی
با استانداری بوشهر ،پلیس راه ،فرمانداری آغاز شده
است که انتظار داریم منجر به نتیجه مطلوبی برای
ساکنان شهرها و روستاهای اطراف بوشهر در موضوع
استفاده از خدمات اتوبوس ها شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر با اشاره به تدوین
ظرفیت مهارتآموزی درسکونتگاههای غیررسمی استان
گفت :تاکنون  ۳۵۰نفر از جوانان مستقر در سکونتگاههی
غیررسمیشهرهایاستانبوشهرمهارتافزاییشدهاند.
عبدالمجید دراهکی در نشست بررسی آموزشهای مهارتی
درسکونتگاههای غیررسمی استان با بیان اینکه در سال
گذشته بیش از  350نفر در سکونتگاههای غیررسمی
مهارتافزایی شدهاند اظهار داشت :آموزشهای مهارتی در 9
حرفه مهارتی و  12دوره آموزشی امسال در محالت تنگک
بوشهر و اکبرآباد دشتستان ارائه شده است.
وی با بیان اینکه توسعه آموزشهای مهارتی نقش مهمی
درافزایش رفاه اجتماعی در سکونتگاههای غیررسمی دارد
افزود :بیش از  150نفر از مهارتآموزان در سکونتگاههای
غیررسمی استان در حوزه خیاطی و برق صنعتی در راستای
مشاغل خانگی و صنایع مستقر در استان مشغول بهکار شدهاند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر با بیان اینکه در
راستای ایجاد عدالت آموزشی و امکان بهرهمندی تمام اقشار
جامعه آموزشهای مهارتی در سکونتگاههای غیررسمی
ارائه میشود خاطرنشان کرد :این آموزشها توسط تیمهای
سیار در حال انجام و پیگیری است اما باید برای دستیابی به
آموزشهای مهارتی با کیفیت و اثربخشی باال ،نیازسنجی و
برنامهریزی دقیق و هدفمند صورت گیرد و این مهم تنها با
تعامل و همکاری دو سویه دفاتر تسهیلگری و این ادارهکل
میسرمیشود.
دراهکی با اشاره به مزیتهای نسبی آموزشهای مهارتی و
فراگیری این آموزشها توسط افراد ساکن در سکونتگاههای
غیررسمیتصریحکرد:آموزشهایمهارتیمیتوانددروجود
افراد اعتماد به نفس ایجاد کند و این افراد با فراگیری تخصص
الزم بهتر و در زمان کمتر جذب بازار کار خواهند شد و
اشتغال افراد ساکن در این حوزهها میتواند در افزایش رفاه
اجتماعی نقش مهم و تأثیرگذاری را ایفاء کند.

شناسه آگهي341075 :

آگهي تحديد حدود امالك واقع در بخش 5بوشهر -خورموج

سـازمان ثبــت اسـناد و امــاک کشــور
اداره کل ثبــت اسـناد و امــاک اسـتان بوشـهر

برابرمقرراتمواد 14و 15قانونثبت،امالكواقعدربخش 5بوشهر-خورموجدرروزوساعتذيلالذكربهعملخواهدآمد.
قطعه 1
پالك -524آقاي هادي دژگاهي ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي و نخيالت در آن به مساحت 28906/03مترمربع واقع در شهر خورموج
بخش 5بوشهر
پالك - 1040/5992آقاي عيسي نجفي ششدانگ يك باب كارگاه صنعتي به مساحت  599/54مترمربع واقع در شهر خورموج بخش
 5بوشهر
پالك  -1040/9536آقاي احمد قايدي ششدانگ يك قطعه زمين متروكه به مساحت  7مترمربع واقع در شهر خورموج بخش  5بوشهر
پالك-1040/9559آقايهاديهنگاميششدانگيكقطعهزمينمحصوربهمساحت 938/91مترمربعواقعدرشهرخورموجبخش 5بوشهر
قطعه3
پالك  -1648/65آقاي سجاد زائري ششدانگ يك باب خانه به مساحت  499/50مترمربع واقع در روستاي منقل بخش  5بوشهر.
قطعه12
پالك -2264/2آقاي محمدمهدي فقيهي ششدانگ يك باب خانه به مساحت 560/70مترمربع واقع در روستاي حيدري بخش 5بوشهر.
تاريخ تحديد حدود روز :چهارشنبه مورخه1397/11/10
عمليات تحديد حدود امالك فوق الذكر از ساعت  8صبح در تاريخ تعيين شده در محل هاي مذكور به عمل خواهد آمد .لذا به موجب ماده
 14قانون ثبت بدين وسيله به صاحبان امالك مجاور و امالك مورد اين آگهي اعالم مي گردد در روز و ساعت تعيين شده در محل حضور
بهم رسانند.چنانچه هر يك از صاحبان امالك در موقع تحديد حدود حاضر نباشند ،مطابق ماده  15قانون ثبت امالك آنها با حدود اظهار
شده از طرف مجاورين تحديد حدود خواهد شد .و مطابق ماده  20قانون ثبت مجاورين امالك مورد تحديد حدود از تاريخ شروع عمليات
تحديدي تا  30روز مي توانند اعتراض خود را نسبت به حدود اربعه و حدود ارتفاقي به اداره ثبت محل تحويل و رسيد اخذ نمايند.
تاريخ انتشار1397/10/19:
علي زنگنه/رئيس واحد ثبتي شهرستان دشتي

اداره آموزش همگانی معاونت اجتماعی پلیس .بوشهر

آگهي ابالغ اجراييه به اقاي محمد حسن مالئي
بدين وسيله به آقاي محمد حسن مالئي فرزند علي ش ملي 3520452510
ساكن :برازجان –خيابان سازماني پشت مدرسه امام ابالغ مي شود كه بانك
كشاورزي شعبه برازجان به استناد سند رهني شماره  1391/03/16- 2013دفتر
خانه  84برازجان جهت وصول مبلغ  500/268/789ريال تا تاريخ 1396/08/25
به انضمام خسارت تاخير متعلقه و از تاريخ مذكور تا روز تسويه كامل بدهي طبق
مقررات عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائي به كالسه  9600639در
اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ  1396/12/15مامور پست ،محل
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده ،لذا بنا به تقاضاي بستانكار طبق ماده
 18آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار
محلي آگهي مي شود و چنانچه ظرف مدت  20روز از تاريخ چاپ اين آگهي كه
روز ابالغ محسوب مي گردد ،نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننماييد ،مورد
وثيقه مندرج در سند رهني فوق با تقاضاي بستانكار پس از ارزيابي از طريق مزايده
فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانكار و حقوق دولتي استيفا خواهد
شد.شماره /1660:م الف-مسئول واحد اجراي اسناد رسمي دشتستان
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آگهي ابالغ وقت رسيدگي
خواهان:موسسهاعتباريملل
دادخواستي به طرفيت خوانده.1:محمد عادلي فرد.2
ابوالحسنغالمي
به خواسته:مطالبه وجه و به كالسه  97/253ثبت گرديده
كه وقت رسيدگي آن  97/11/24و ساعت  15تعيين شده
است .به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست
خواهان و به تجويز ماده  73قانون آيين 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
حاضر گردد/.خ شماره /237:م الف-شوراي حل اختالف
شعبه 1شهرستان دير

آگهي ابالغ وقت رسيدگي
خواهان:موسسهاعتباريملل
دادخواستيبهطرفيتخوانده:نصرالههاشمي
به خواسته:مطالبه وجه و به كالسه 96/640ثبت گرديده
كه وقت رسيدگي آن  97/11/24و ساعت 15:30
تعيين شده است .به علت مجهول المكان بودن خوانده
و درخواست خواهان و به تجويز ماده  73قانون آيين
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 حاضر
گردد/.خ شماره /239:م الف-شوراي حل اختالف
شعبه 1شهرستان دير

بسمهتعالي
در اجراي نيابت شماره  960640شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري
شهرستان كرج يك دستگاه خودرو وانت دوكابين مزدا بي  2000مدل 1388
به رنگ نقره اي متاليك شماره شاسي  19836شماره موتور  543889به
شماره پالك  58ايران  576ب  51بنام محكوم عليه علي دهداري فرزند
اهلل كرم جهت وصول مطالبات محكوم له خانم مرجان بنانيري كه از ناحيه
اين اجرا توقيف شده است و به موجب نظر كارشناس رسمي دادگستري
 350/000/000ريال قيمت گذاري گرديده است در تاريخ  1397/11/9روز
سه شنبه ساعت  12الي  13در محل شعبه اجراي احكام دادگاه عمومي
سعدآباد به مزايده گذاشته مي شود طالبين مي توانند يك هفته قبل از تاريخ
مزايده با مراجعه به اجراي احكام دادگاه عمومي سعدآباد از مال توقيفي ديدن
و بازديد نموده در جلسه مزايده شركت نمايند.مبلغ ده درصد به عنوان وديعه
از متقاضيان اخذ ميشود و در جلسه مزايده شركت داده خواهند شد كسي كه
باالترين رقم پيشنهادي را ارائه دهد برنده مزايده خواهد بود مال توقيفي پس
از پرداخت بهاي كامل ان و تصويب دادگاه در مورد صحت مزايده به برنده
مزايده تحويل خواهد شد.شماره /1278:م الف-
قاضي اجراي احكام دادگاه عمومي سعدآباد-علي بهي نيا

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم زهره هاشمي داراي شناسنامه شماره  2678به شرح دادخواست به كالسه  97/915از اين
دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت را نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيد مرتضي
جعفري بشناسنامه  8در تاريخ  1397/10/3اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين
الفوت ان مرحوم منحصر است به:
.1زهره هاشمي فرزند سيد مرتضي به ش ش  2678متولد  1353همسر متوفي
.2ملكي حياتي فرزند محمود به ش ش  24متولد  1328مادر متوفي
.3سيد محمد جعفري فرزند سيد مرتضي به ش ملي  351026178متولد  1372پسر متوفي
.4سيده محبت جعفري فرزند سيد مرتضي به ش ملي  3510192532متولد  1371دختر متوفي
.5سيده فاطمه جعفري فرزند سيد مرتضي به ش ملي  3510441567متولد  1379دختر متوفي
.6سيد احمد جعفري فرزند سيد مرتضي به ش ملي  3510372085متولد  1377پسر 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 دارد واال گواهي صادر خواهد شد.شماره /1285:م الف-
رئيس شعبه اول شوراي حل اختالف شهرستان دشتستان/امراله بنازاده

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 139760324001002618مورخ 1397/9/18هيأت
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 محمدرضا ابراهيمي فرزند ناصر
صادره از گناوه را نسبت به شش دانگ يك بابخانه به مساحت  220متر
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- 97/10/4:تاريخ انتشار نوبت دوم-97/10/19:
شماره /703:م الف-مجيد اميري-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

آگهيمزايده
در اجراي دادنامه شماره  8909977714400811شعبه  101دادگاه
كيفري  2دشتستان ،به جهت وصول مطالبات از خانم خديجه نادرپور
فرزند علي به شماره ملي  3520389770كه قرار قبولي وثيقه صادر و
جهت ضمانت يك باب منزل مسكوني واقع در شهرستان دشتستان
روستاي زيارت بمساحت 398/5مترمربع و داراي حدود 120مترمربع
زيربنا به شماره ثبت  6478/13كه در اجراي تبصره ماده  34قانون
اجراي احكام ،در اختيار اجراي احكام قرار گرفته است و از ناحيه
كارشناس رسمي دادگستري به مبلغ  500/000/000ريال ارزيابي
گرديده است در تاريخ  1397/11/10از ساعت  8الي  10در محل
اجراي احكام كيفري دادگستري برازجان به مزايده گذاشته مي شود.
طالبين مي توانند در مزايده شركت نموده و در صورتيكه برنده مزايده
گردند  10درصد از قيمت فروش از وي اخذ و پس از انجام تشريفات
قانوني ملك و پس از تاييد صحت مزايده و دستور دادگاه به خريدار
تحويل خواهد شد.
شماره /1276:م الف-
داديار شعبه اول اجراي احكام كيفري دادسراي دشتستان

