سالمت

سالسیزدهم شماره  1208چهارشنبه  19تیرماه 1398

یک متخصص دندانپزشکی کودکان عنوان کرد؛

اولین دیدار کودک با دندانپزشک
قبل از یک سالگی است

آگهي تبصره  3ماده 120آئين نامه قانون ثبت
آقايعبدالمحمدحراقي
نظر به اينكه آقاي غالمرضا حراقي احدي از ورثه مرحوم
چراغعلي حراقي بموجب نامه -139821724009005089
 98/3/13درخواست سهم االرث خود را در پالك  231واقع در
بخش دو بوشهر نموده و اعالم نموده كه اصل سند نزد جنابعالي
مي باشد لذا مراتب در اجراي تبصره  3ماده  120آئين نامه قانون
ثبت آگهي مي گردد مقتضي است ظرف مده ده روز از انتشار
آگهي سند مذكور را به اين اداره تسليم نمائيد در غير اينصورت
سندمالكيت موروثي به نام ورثه برابر مقررات صادر و تسليم
خواهد شد ./.تاريخ انتشار آگهي-98/4/19:
شماره/535:م الف-سهراب خواجه/رئيس اداره ثبت اسناد و
امالكشهرستانبوشهر
رونوشت آگهي حصروراثت
خانم طاهره عبدالرضايي داراي شناسنامه شماره 34485به
شرح دادخواست به كالسه 980209از اين شورا درخواست
گواهي حصروراثت را نموده و چنين توضيح داده كه شادروان
محمددژگاهينسببشناسنامه...درتاريخ1386/6/6دراقامتگاه
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به:
.1رجب دژگاهي نسب فرزند محمد به ش ش  41متولد
 1363/1/5صادره از دشتي
.2پيمان دژگاهي نسب فرزند محمد به ش ش 3540039503
متولد  1369/8/5صادره از دشتي (پسران متوفي)
.3فرشته دژگاهي نسب فرزند محمد به ش ملي3549907494
متولد  1365/9/1صادره از دشتي
.4فريبا دژگاهي نسب فرزند محمد به ش ملي 3540005706
متولد  1368/2/23صادره از كازرون
.5فريده دژگاهي نسب فرزند محمد به ش ملي 3540125493
متولد  1373/6/25صادره از دشتي
.6آزاده دژگاهي نسب فرزند محمد به ش ملي 3540143211
متولد  1375/2/2صادره از بوشهر
.7نسريندژگاهينسبفرزندمحمدبهشملي3549153511
متولد  1356/2/5صادره از دشتي(دختران متوفي)
.8طاهرهعبدالرضاييفرزندغالمعليبهشملي2370342099
متولد  1345/9/5صادره از كازرون(همسر دائمي متوفي)
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.
شماره /238:م الف-رئيس شعبه دوم شوراي حل اختالف
دشتي
آگهي مزايده نوبت دوم
در پرونده كالسه  980049اجراي احكام حقوقي دادگستري
شهرستان گناوه(ارجاعي از اجراي احكام حقوقي دادگاه بخش
ريگ) دادگستري گناوه در نظر دارد ششدانگ يك باب منزل
مسكوني بشماره پالك 1069/1ملكي سيدامراهلل موسوي واقع
در گناوه خيابان ملوان فرعي بن بست هفتم روبروي مسكن
مهر با عرصه  446مترمربع و اعياني  60متر مربع كه توسط
كارشناس به مبلغ پنج ميليارد و چهارصد و پنجاه و دو ميليون
ريال ارزيابي گرديده است در تاريخ  1398/05/09از ساعت
 10الي  12از طريق مزايده به فروش رساند كسانيكه تمايل
به شركت در مزايده و خريد ملك را دارند مي بايست در
وقت مقرر بدفتر اجراي احكام حقوقي مراجعه نمايند .برنده
مزايده بايد ده درصد بها را في المجلس بعنوان سپرده به قسمت
اجرا تسليم نموده و مابقي مبلغ را حداكثر ظرف مدت يك
ماه پرداخت نمايد .ضمنا ملك داراي اب و برق و ديوار و
ساير متعلقات مي باشد .ضمنا عمر مفيد ساختمان گذشته و
استحكام آن ضعيف مي باشد.شماره /142:م الف-
قاضي واحد اجراي احكام شعبه  1شهرستان گناوه-
احمدناصرزاده
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 139860324006000182هيأت اول موضوع
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك كنگان
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي سيد مهدي
هاشمي فرزند سيدمحمد بشماره شناسنامه 3560105791
صادره از كنگان در يك باب خانه به مساحت  209/25متر
مربع مفروز و مجزي شده از پالك  491فرعي از  3اصلي واقع
در كنگان خريداري از مالك رسمي بنياد مستضعفان محرز
گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت
بهصدورسندمالكيتمتقاضياعتراضيداشتهباشندميتوانند
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- 98/4/4:تاريخ انتشار نوبت
دوم-98/4/19:شماره /157:م الف-
امير حسين شعباني-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كنگان
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 139860324001000546مورخ1398/2/23
هيأت 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 سلطان پناهي فرزند حسين صادره از گناوه را نسبت به
ششدانگ يك بابخانه به مساحت  332متر 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- 98/4/4:
تاريخ انتشار نوبت دوم-98/4/19:شماره /122:م الف-
مجيد اميري-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

دبیراجراییهجدهمین
کنگره دندانپزشکی
گفت:
کودکان،
اولین دیدار کودک با
دندانپزشک پس از
رویش اولین دندان
و قبل از یک سالگی
است.
به گزارش پریسا
عارف ،هدف از
برگزاری هجدهمین
کنگره دندانپزشکی
کودکان را ارتقا سطح علمی و پژوهشی متخصصین این رشته عنوان کرد و اظهار داشت :در
این کنگره نگاه ویژه ای به آخرین تحقیقات و دستاوردهای بومی نیز شده است.
این متخصص دندانپزشکی کودکان ،محور اصلی کنگره را دندانپزشکی کودکان مبتنی بر
شواهد عنوان کرد و افزود :نیاز امروز دندانپزشکی ،ارتباط مؤثر بین تحقیقات و کارهای
بالینی است .دندانپزشکی مبتنی بر شواهد استفاده آگاهانه از آخرین تحقیقات در دسترس،
جهت درمان کودکان است .استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی ،گروههای
هدف را جامعه متخصصین دندانپزشکی کودکان ،و سایردندانپزشکان عالقمند و فعال در این
حیطه عنوان کرد و ادامه داد :در این همایش به زمینههای دیگری چون پیشگیری ،ارتودنسی،
صدمات دهان و دندان نیز پرداخته شده است.
وی ،وظایف دندانپزشک کوکان را برقراری سالمت دهان از بدو تولد تا دوران نوجوانی
عنوان کرد و گفت :این وظایف شامل همه کودکان از جمله کودکان نیازمند به مراقبت
خاص میشود و بهترین زمان مشاوره جهت درمان کودک پیش از تولد است در این زمان
آموزشهای مناسب در زمینه بهداشت و تغذیه به کودک داده میشود.
دبیر اجرایی کنگره ادامه داد :اولین دیدار کودک با دندانپزشک پس از رویش اولین دندان و
قبل از یک سالگی است و یک ارتباط مداوم و مؤثر بین دندانپزشک و کودک سبب پیشگیری
از بسیاری از بیماریهای دهان و دندان میشود چرا که در این مالقاتها ،دهان کودک
معاینه میشود و دندانپزشک درباره چگونگی تمیز کردن دهان کودک به خصوص در دوره
شیرخوارگی ،توضیح میدهد.
عارف اظهار داست :همچنین در مورد زمان شروع فلوراید ،به کارگیری خمیر دندان و نوع
آن ،مصرف قطره آهن و سایر دغدغههای مادران در این زمینه توضیح داده میشود
وی در پایان ،امتیاز بازآموزی کنگره را  ۲۰امتیاز برای تمامی دندانپزشکان کودکان عنوان کرد.
رونوشت آگهي حصروراثت
آقاي عباس زماني داراي شناسنامه شماره22به شرح
دادخواست به كالسه 980223از اين شورا درخواست گواهي
حصروراثت را نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مسعود
زماني خورموجي در تاريخ...دراقامتگاه دائمي خود بدرود
زندگيگفتهورثهآنمرحوممنحصراستبه:
.1عباس زماني به ش ملي  1356/1/1-3500904971صادره
از بوشهر
.2فيروز زماني به ش ملي 1359/6/20-3549183216
صادره از دشتي
.3حاصب زماني به ش ملي 1365/9/29-3549909632
صادره از دشتي

.4حسين زماني به ش ملي 1380/10/1-3540211731
صادره از دشتي
.5رويا زماني به ش ملي  1349/3/3-3549693486صادره
از بوشهر
.6زهرا زماني به ش ملي  1378/2/21-354181628صادره
از دشتي
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.شماره /236:م الف-
رئيس شعبه دوم شوراي حل اختالف دشتي

رونوشت آگهي حصروراثت
خانم سليمه زائري داراي شناسنامه شماره1943به شرح دادخواست به كالسه 980195از اين شورا درخواست گواهي
حصروراثت را نموده و چنين توضيح داده كه شادروان دلشاد ميرزايي جعفر بيگي بشناسنامه  183در تاريخ 97/9/11دراقامتگاه
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به:
.1سليمه زائري فرزند اسداله به ش ملي  2451031107متولد  1360/6/21صادره از فيروزآباد(همسر دائمي متوفي)
.2كرم ميرزايي فرزند علم به ش ملي  2450912576متولد  1336/11/10صادره از قشقائي(پدر متوفي)
.3زهرا دهرمي فرزند رضا به ش ش  2451024127متولد  1341/1/15صادره از فيروز اباد(مادر متوفي) 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.
شماره /234:م الف-رئيس شعبه دوم شوراي حل اختالف دشتي
دادنامه
پرونده كالسه  9509987710200589شعبه دوم دادگاه
عمومي حقوقي شهرستان بوشهر تصميم نهايي شماره
9609977710201273
خواهان:بانكمسكنمديريتشعباستانبوشهربانمايندگي
اقاي محمد اكخواه فرزند جمال به نشاني بوشهر-خيابان امام
خميني -روبروي خيابان فاطمه-كدپستي -7514973483
تلفن همراه 09171765069
خواندگان:
.1آقاي عبدالمحمد عبدالعلي پور سرتلي فرزند عباس به
نشانيبوشهر-مخبلند-نرسيدهبهميدانفوتبال
.2اقاي مصطفي عباسي فرزند حسينقلي به نشاني بوشهر-
خيابانعاشوري-كوچهبهارستان-18كوچهمسجدامامجعفر
صادق(ع) -واحد اپارتمان مصطفي عباسي
خواسته :دستور فروش ملك مشاع پالك ثبتي  1019 -9واقع
در بخش دو بوشهر
به تاريخ  96/11/17در وقت مقرر شعبه دوم دادگاه حقوقي
بوشهر به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است و پرونده
كالسه  950612تحت نظر است پس از بررسي محتويات
پرونده ختم دادرسي را اعالم و با استعانت از خداوند متعال
به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد« .راي دادگاه»
در خصوص دعوي بانك مسكن مديريت شعب استان
بوشهر به طرفيت.1مصطفي عباسي-2عبدالمحمد عبدالعلي
پور سرتلي دائر بر صدور دستور فروش ملك مشاع و الزام
خواندگان به فروش ملك مشاع به شماره پالك ثبتي 1019/9
واقع در بخش  2بوشهر به انضمام كليه خسارت دادرسي و
تكرار خواسته مزبور توسط نماينده محترم بانك (آقاي محمد

آگهيمزايده
در اجراي نيابت واصله از اجراي احكام حقوقي
بوشهر كه در جهت تامين مطالبات محكوم له آقاي
رامين ناصحي فر فرزند ناصر از آقاي نادر استوار
فرزند رضا يك يكباب مغازه واقع در برازجان خيابان
شريعتي چهارراه بازار باالي بانك سينا به مساحت
عرصه  153/53مترمربع كف سراميك داراي درب
سكوريت و عمر حدود  10سال در اختيار اجراي
احكام قرار گرفته است و از ناحيه كارشناس رسمي
دادگستري به مبلغ 1/700/000/000ريال يك ميليارد
و هفتصد ميليون ريال ارزيابي گرديده است در تاريخ
 1398/5/5از ساعت  9الي  12در محل اجراي احكام
حقوقي دادگستري برازجان به مزايده گذاشته ميشود.
طالبين مي توانند در مزايده شركت نموده در صورتيكه
برنده مزايده شوند  %10از قيمت فروش از وي اخذ و
پس از انجام تشريفات قانوني ملك پس از تائيد صحت
مزايده و دستور دادگاه به خريدار تحويل خواهد شد/.
شماره /2096:م الف-
مدير دفتر اجراي احكام حقوقي دادگستري شهرستان
دشتستان-بحريني

آكخواه) با توجه به محتويات پرونده به نظر اين دادگاه اوالً:
مالكيت مشاعي طرفين به داللت اسناد ارائه شده و پاسخ
استعالم ثبتي محرز است ثاني ًا ملك به موجب تصميم قطعي
اداره ثبت غيرقابل افراز تشخيص داده شده است ثالث ًا :خوانده
دفاع موثري اقامه نكرده تا مورد امعان نظر واقع شود النهايه با
توجه به مراتب فوق دادگاه دعوي خواهان را وارد تشخيص
و مستندا ً به مواد  1و  4قانون فروش امالك مشاع مصوب
 1357و مواد  9و  10آئين نامه اجرايي آن و مواد  198و
 502و  519قانون آیین دادرسی مدنی دستور فروش ملک
مذبور و تقسم وجوه حاصله از فروش بین شرکا به نسبت
سهام آنان و همچنين محكوميت خواندگان به پرداخت هزينه
دادرسي جمع ًا به مبلغ  1/639/000ريال در حق خواهان (به
نحو بالسويه) صادر مي نمايد و اما راجع به مطالبه حق الوكاله
نظر به اينكه نماينده تعرفه شده از كارمندان بانك محسوب
مي شود و وكيل دادگستري محسوب نمي گردد كه مستحق
اخذ حق الوكاله باشد لذا در اين قسمت دعوي خواهان را وارد
ندانسته و مستندا ً به ماده  197قانون آئين دادرسي مدنی حکم
به بی حقی خواهان صادر می گردد .دستور صادره قطعی
است .اما دادنامه اصداری راجع به محکومیت به پرداخت
هزینه دادرسی نسبت به خواندگان غيابي محسوب و ظرف
مهلت  20روز قابل واخواهي در اين دادگاه و پس از آن ظرف
 20روز دیگر قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر
استان بوشهر مي باشد و راجع به بيحقي خواهان در خصوص
مطالبه حق الوكاله ظرف  20روز قابل تجديد نظر در محاكم
محترم تجديدنظر استان بوشهر مي باشد.
رئيس شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي بوشهر-فيض اله مرادي

قنبري-مدير دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقي بوشهر

مزايده نوبت اول
نظر به اينكه به موجب پرونده كالسه  227/98اين اجرا خانم
عاطفه رنجبر فرزند حسن علي محكوم هستند به پرداخت
مبلغ  210/986/550بابت اصل خواسته و مبلغ خسارت
تاخير تاديه و هزينه دادرسي در حق محكوم له محمدرضا
دشتي فرزند محمدعلي با توجه به عدم دسترسي به محكوم
عليه يك خودرو پرايد جي تي ايكس به شماره انتظامي 644
ب  71ايران  58مدل  1390به رنگ سفيد معرفي گرديده.
در اجراي تبصره ماده  34قانون اجراي احكام مدني از طرف
محمدرضا دشتي محكوم له در اختيار اجراي احكام قرار
گرفته است و از ناحيه كارشناس رسمي دادگستري به مبلغ
 140/000/000ريال ارزيابي گرديده است در تاريخ 98/4/30
ازساعت  9صبح در محل اجراي احكام حقوقي شوراهاي
حل ختالف شهر برازجان به مزايده گذاشته مي شود.طالبين
مي توانند در مزايده شركت نموده در صورتيكه برنده مزايده
شوند  %10از قيمت فروش از وي اخذ و پس از انجام
تشريفات قانوني ملك پس از تائيد جهت مزايده به خريدار
تحويل خواهد شد/.م-ر
شماره /2094:م الف-
احمد حسيني-قاضي شوراي حل اختالف شهر برازجان

payameasalooye@gmail.com

www. payameasalooye.ir

تأثیرمثبتسیا هدانهبرکبدچرب
نتایج یک تحقیق نشان داد مصرف روزانه
«سیاه دانه» باعث کاهش التهاب و کاهش
چربی رسوب شده در سلولهای کبدی
میشود.
با توجه به شیوع روز افزون کبد چرب
غیرالکلی نیاز به راهکارهایی برای پیشگیری و
درمان این بیماری روز به روز بیشتر احساس
میشود ،زیرا عدم درمان بیماری منجر به
پیشرفت آن به سمت سیروز کبدی میشود
که درمان آن تنها با روشهای پیچیدهای مانند
پیوند کبد امکان پذیر است.
دکتر آزیتا حکمت دوست ،مجری طرح
پژوهشی «بررسی اثر مکمل یاری با سیاه
دانه بر چربیهای خون-آنزیمهای کبدی-
فاکتورهای التهابی و میزان استیاتوز کبدی در
بیماران مبتال به کبد چرب غیرالکلی» در این
باره گفت :در حال حاضر تنها راهکار درمانی
تأیید شده برای درمان کبد چرب تغییر سبک
زندگی و کاهش وزن آهسته است.
عضو هیئت علمی دانشکده علوم تغذیه و
صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی درباره این طرح پژوهشی توضیح داد:
در این مطالعه ما به بررسی تأثیر مصرف دو
گرم سیاه دانه در روز به همراه رژیم کاهش
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وزن در مقایسه با کاهش وزن به تنهایی
پرداختیم.
وی ادامه داد :در این مطالعه  ۵۰نفر بیمار مبتال
به کبد چرب غیر الکلی شرکت داشتند که به
 ۲۵نفر از آنها به مدت دوازده هفته روزانه دو
گرم سیاه دانه داده شد نتایج این مطالعه نشان
داد که مصرف روزانه دو گرم سیاه دانه در کنار
رژیم کاهش وزن در مقایسه با کاهش وزن به
تنهایی باعث کاهش التهاب و درصد چربی
رسوب شده در سلو ل های کبدی میشود.
حکمت دوست در پایان گفت :توصیه
میشود مطالعات آینده با دوزهای بیشتر سیاه
دانه انجام شود زیرا به نظر میرسد دوزهای
باالتر ممکن است تأثیر بیشتری داشته باشند.

آگهي ابالغ اجرائيه كالسه 9800126به آقاي مسعود شمسي
بدين وسيله به آقاي مسعود شمسي فرزند :خدابخش به شماره
شناسنامه 1541:و شماره ملي 3501472676 :صادره از بوشهر-
خيابان هاللي-كوچه تالش-9سمت چپ-درب  7ابالغ مي
شود كه بانك آينده شعبه بوشهر به استناد قرارداد بانكي شماره
 6690001355234مورخ  1392/12/06جهت وصول مبلغ
 963/500/000ريال (نهصد و شصت و سه ميليون و پانصد هزار
ريال) تا تاريخ  1398/02/07به انضمام خسارت تاخير متعلقه و از
تاريخ  1398/02/07تا روز تسويه كامل بدهي طبق مقررات عليه
شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائي به كالسه  9800126در
اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ  1398/02/24مامور،
محل اقامت شما به شرح فوق الذكر 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 بيست روز از تاريخ اين آگهي كه روز ابالغ محسوب
مي گردد ،نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننماييد ،عمليات
اجرايي جريان خواهد يافت.شماره /534:م الف-
رئيس اداره اجراي اسناد رسمي بوشهر

فواید مصرف میوه های
خشک برای سالمت
به گفته محققان میوه های خشک منبع سالم تری از مواد
مغذی و کالری ها هستند.
به گزارشمحققان دانشکده پزشکی هاروارد عنوان می
کنند در برخی موارد مصرف برخی میوه های خشک
حتی از میوه تازه هم سالم تر است.
معموالً میوه های خشک در مقایسه با میوه های تازه،
فیبر و آنتی اکسیدان های بیشتری دارند .تحقیقات نشان
داده است که فیبر و آنتی اکسیدان ها با بیماری های
قلبی ،چاقی و سرطان مبارزه می کنند.
محققان دانشگاه هاروارد تاکید می کنند که توجه به
برچسب میوه های خشک از لحاظ میزان مغذی مهم
است و باید از مصرف میوه های خشک حاوی مواد
قندی خودداری نمود.

آگهي ابالغ اجرائيه كالسه 9800126به آقاي عبدالرسول
رمضاني
بدين وسيله به آقاي عبدالرسول رمضاني فرزند :جابر به شماره
شناسنامه 37:و شماره ملي 3501345240 :صادره از بوشهر
ابالغ مي شود كه بانك آينده شعبه بوشهر به استناد قرارداد
بانكي شماره  6690001355234مورخ  1392/12/06جهت
وصول مبلغ  963/500/000ريال (نهصد و شصت و سه
ميليون و پانصد هزار ريال) تا تاريخ  1398/02/07به انضمام
خسارت تاخير متعلقه و از تاريخ  1398/02/07تا روز تسويه
كامل بدهي طبق مقررات عليه شما اجرائيه صادر نموده و
پرونده اجرائي به كالسه  9800126در اين اداره تشكيل شده
و طبق گزارش مورخ  1398/02/24مامور ،محل اقامت شما
به شرح فوق الذكر 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 بيست روز از تاريخ اين آگهي كه روز
ابالغ محسوب مي گردد ،نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام
ننماييد ،عمليات اجرايي جريان خواهد يافت.
شماره /533:م الف-
رئيس اداره اجراي اسناد رسمي بوشهر

انتشارات شروع
چاپ کتاب های شما از یک
نسخه تا صد هزار نسخه
صفحه آرایی و طراحی کتاب،
مجله و نشریات
بروشور و  ...پذیرفته می شود

تلفن:
077 33534872
09391899871

شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي (سهامي خاص)
نوبت اول

شركت پایانهها و مخازن پتروشیمی

شركت پايانهها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه خريد ملزومات اداري را با اطالعات ذيل
انجام دهد:
نام دستگاه مناقصه گزار :شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي
نام مناقصه :خريد ملزومات اداري (يك مرحله اي توأم با ارزيابي ساده)
نشاني دستگاه مناقصه گزار :عسلويه ،منطقه ويژه اقتصادي ،سايت مجتمع هاي پتروشيمي فاز يك،
شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي ،ساختمان اداري ،كميسيون مناقصات،
تلفن  021-42579205يا تلفكس .0773-7295664
شرح مختصري از كار :خريد ملزومات اداري شامل ميز و صندلي كارمندي و مديريتي  ،ميز
كنفرانس ،صندلي ثابت و ارباب رجوع ،فايل بايگاني ،چوب لباسي ،صندلي فلزي فرودگاهي،
زيرپايي و ...
نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه :ضمانتنامه بانكي به مبلغ  200،000،000ريال يا واريز همين
مبلغ به حساب  2643044733نزد بانك تجارت در وجه شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي .
مدارك مورد نياز :ارائه پروانه كسب مرتبط با موضوع مناقصه.
هزينه خريد اسناد مناقصه:واريز مبلغ ( 500،000پانصد هزار) ريال به شماره حساب مندرج در بند
 5آگهي.
نحوه دريافت اسناد:مناقصه گران عالقه مند به شركت در مناقصه مي توانند با در دست داشتن معرفي
نامه ممهور به مهر شركت ،از تاريخ  98/04/22لغايت ساعت  14:00مورخ 98/04/27
جهت دريافت اسناد به آدرس مندرج در بند  3آگهي مراجعه نمايند.
جهت تحويل پاكات پيشنهادي،مناقصه گران محترم مي بايست پاكات پيشنهادي خودرا را بههمراه
ساير مدارك خواسته شده در اسناد مناقصه ،حداكثر تا ساعت  12:00مورخ ،98/05/09
توسط نماينده خود و با ارائه معرفي نامه معتبر ،به همان آدرس تحويل و رسيد دريافت دارند.
ـ ساير اطالعات مناقصه و جزئيات شرح كار در اسناد مناقصه قيد گرديده است.
ـ ارائه معرفي نامه و همراه داشتن مهر شركت جهت دريافت اسناد و شركت در جلسات الزامي است.
ـ هزينه چاپ آگهي بهعهده برنده مناقصه مي باشد.
شركتپايانههاومخازنپتروشيمي(سهاميخاص)

