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فرمانده انتظامی استان خبر داد:

کاهش تولد و افزایش مرگ
و میر در استان بوشهر

دستگیری کالهربدار میلیاردی از
شهرونداندشتستانی

فرمانده انتظامی استان از دستگیری یک کالهبردار اینترنتی که بیش از
 6میلیارد ریال از شهروندان کالهبرداری کرده بود خبر داد.
سردار خلیل واعظی در بیان جزئیات این خبر گفت :با تالش و اقدامات
ویژه افسران سایبری در پلیس فتا شهرستان دشتستان ،شخصی که
اقدام به تبلیغ فروش ودرج آگهی درسایت دیوار با موضوعاتی نظیر
فروش کود شیمایی ،سموم کشاورزی ،برنج و غیره با قیمت مناسب
و مقدار زیاد را می کرد شناسایی و دستگیر شد .سردار واعظی عنوان
داشت :با مراجعه چند نفر مالباخته به پلیس فتا شهرستان دشتستان
در خصوص کالهبرداری اینترنتی ،موضوع به صورت ویژه در دستور کار
تیمی از افسران جرایم سایبری قرار گرفته و تحقیقات پلیسی و علمی
آغاز شد .واعظی تصریح کرد :پس از بررسی های فنی توسط تیم
کارشناسان پلیس فتا مشخص شد ،متهم پس از جلب نظر مشتری
اعالم می کرد که در صورت تمایل به خرید و نگهداشت اجناس ،می
بایست مبلغی بیعانه را به حسابش واریز نماید .در ادامه با موافقت
خریدار ،سریعا متهم شماره کارت یکی از صاحبان فروشگاه های
مختلف سطح استان را برای خریدار ارسال و با واسط قرار دادن حساب
مالک فروشگاه به اندازه مبلغ بیعانه واریزی ،از فروشگاه خرید می کرد.
فرمانده انتظامی استان بوشهر خاطرنشان کرد :متهم پس از دریافت
مبلغ بیعانه دیگر پاسخگوی خریدار نبوده و با این شیوه از آنان
کالهبرداری می کرد.این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه متهم از
روش های پنهان سازی هویت ،مشخصات واقعی خود را از دسترس
خارج کرده بود ،گفت :با روش های فنی هویت وی شناسایی و در یک
عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر شد.وی گفت :متهم ساکن
یکی از شهرستان های استان بوده که دارای حداقل  15سابقه کیفری
قبلی بوده و چندین مرحله توسط پلیس دستگیر و به مراجع قضائی
معرفی شده بود.سردار واعظی تاکید کرد :پس از بازرسی از محل اختفاء
متهم ،دو دستگاه رایانه ثابت و لپ تاپ و چند دستگاه گوشی تلفن
همراه هوشمند و ساده و چندین قطعه سیم کارت که در ارتکاب جرم
از آنها استفاده می کرد ،به همراه دو دستگاه خودرو سواری  206و جک
 ،s5یک قبضه سالح شکاری وینچستر و یک قبضه سالح جنگی و 34
فشنگ کشف شد .وی با بیان اینکه متهم حین بازجویی تاکنون به
مبلغ  6میلیارد ریال کالهبرداری اینترنتی اعتراف کرده ،افزود 21 :حساب
بانکی مربوط به نامبرده و افراد مرتبط با وی با هماهنگی مرجع قضائی
مسدود شد که با توجه به مدارک و شواهد موجود و استخراج شماره
کارت های متعدد از مخفیگاه متهم ،احتمال افزایش تعداد مالبختگان
از سراسر کشور با حجم مالی کالهبرداری های بیشتر وجود دارد.
سردار واعظی با توصیه به شهروندان در راستای پیشگیری از متضرر
شدن در کالهبرداری اینترنتی تاکید کرد :در هنگام انجام فعالیت های
اقتصادی اینترنتی،کاربران از رمز دوم یکبار مصرف یا پویا استفاده کنید.
قبل از رویت و تحویل کاال و اجناس مورد معامله در فضای مجازی،از
پرداخت هر وجهی تحت عناوین بیعانه و پیش پرداخت خودداری
کنید .وی خاطرنشان کرد :به تبلیغات فروش کاالها و اجناس یا ارایه
خدمات با هزینه پایین به عنوان یک فرصت اقتصادی نگاه نکرده و
حتما به این موضوع شک کرده و با مطالعه کامل و توجه به توصیه
های پلیس فتا که از طریق رسانه ها در طول سال بصورت مستمر
اعالم می گردد توجه کنید .فرمانده انتظامی استان تاکید کرد :کاربران
هوشیاری الزم را داشته باشند و صرفا به علت اینکه فروشنده اطالعات
شخصی یا اطالعات حساب بانکی خود را ارایه کرد ،دلیل کافی برای
اعتماد ما به فروشنده نیست و ممکن است این اطالعات ارایه شده
متعلق به فروشنده نباشد و از سایت یا فروشگاه اینترنتی خرید نمایید
که سابقه خرید از آن برای خودشان یا بستگان و دوستان نزدیک به
صورت ایمن صورت گرفته باشد.
آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۲۴۰۰۲۰۰۱۷۷۷مورخه 1398/12/04هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی برازجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متعلق
به آقای اشکبوس بهزادی فرزند عطاءاله به شماره شناسنامه  ۱و شماره
ملی ۳۲۷۲۱۶۸۶۳۰صادره از خشت و کمارج در سه سهم از هفت سهم
سهام ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  15061/27مترمربع
پالک ۷۹۴۲اصلی واقع در بخش سه حوزه ثبت ملک برازجان اراضی
روستای جمیله خریداری شده از وراث اعطاءاله بهزادی به ایشان واگذار
گردیده است
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .صدور سند مالکیت مانع
مراجعه متضرر به مراجع ذیصالح قانونی(دادگاه) نیست.
شماره/33 :م .الف
تاریخ انتشار نوبت اول1399/02/16 :
99010479
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/02/ 31 :
مهرداد پرنیان خوی -رئیس واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک برازجان
..............................................................................
آگهی موضوع ماده  3قانون ماده  ۱3آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیتی ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر راي شماره  139960324001000096مورخ  99/1/27هيات موضوع
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان های فاقد سند
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات مالكانه
بالمعارض متقاضی صفورا خسرواني فرزند احمد به شماره شناسنامه
 3530146641کد ملی  3530146641صادره از گناوه را نسبت به ششدانگ
یک باب خانه به مساحت  168/90مترمربع در قسمتی از پالك  917اصلى
واقع در امامزاده گناوه خریداری مع الواسطه از آقای عبداهلل فرهنگي و
شركاء محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهي می شود در صورتی که 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 اداره تسليم و پس از اخذ
رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به
مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .صدور
سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح قضايي نمي باشد.
شماره/74 :م .الف
تاريخ انتشار نوبت اول1399/2/16 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1399/2/31 :
محمد چهابدار  -رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان گناوه

99010480

در نشست خبری مجازی رییس دانشگاه علوم پزشکی مطرح شد؛

 10درصد مردم استان درگیر کروان هستند
تعطیلی دادگستری گناوه به دلیل کرونا
رئیس دانشگاه علوم پزشکی در پاسخ به سوالی
درباره تعطیلی یکی از ادارات گناوه به دلیل
مبتال شدن برخی از کارکنان آن گفت :در مورد
دادگستری گناوه به دلیل ابتالی تعدادی از
کارمندان ،بنا بوده که تعطیل شود و این موضوع
را امروز پیگیری می کنیم.
به گفته وی ،براساس تصمیم ستاد استانی کرونا،
اداراتی که کارکنان مبتال داشته باشند ،باید از سایر
نیروها تست گرفته شود و درصورت اینکه به
درصد باالیی برسد ،آن اداره تعطیل و کارکنان به
قرنطینهخانگیبروند.
قول پرداخت مطالبات کادر درمان
کشمیری در پاسخ به سوالی درباره تاخیر  6ماهه
در کارانه پزشکان و اضافه کار پرستاران استان که
از زمان شیوع کرونا تالش زیادی کرده اند ،اظهار
داشت :در مراحل قبل ،اولویت وزارت بهداشت
در توزیع اعبتارات با استان هایی بوده که میزان
درگیری باالتری با این بیماری داشه اند ،اما قول
داده شده بزودی اعتباراتی اختصاص یابد تا
تاخیر در مطالبات پرستاران و پزشکان کمتر شود.
آمار بیماران حاد تنفسی در استان
رییس دانشگاه علوم پزشکی در پاسخ به سوالی
درباره آمار بیماران مزمن تنفسی استان و تفاوت
آن با کرونا هم اظهار داشت :طی سه ماه گذشته
از شیوع کرونا در استان 7 ،هزار نفر به دلیل
بیماری های حاد تنفسی به بیمارستان مراجعه
کرده دامنه این بیماران شامل انواع آنفولزا،
سل ،آلرژی و ...می شود ،اما براساس کارهای
تشخیصی مورد تایید وزارت بهداشت ،تا امروز
 543مبتال به کووید  19داشته ایم.
به گفته وی ،مجموع بیماران بستری کرونا یا حاد
تنفسی در استان امروز  60نفر است که در مقایسه
با کل بیماران عدد مطلوبی می باشد.
اگر دست من بود باید همه چیز تعطیل می شد،
ولی آیا جامعه تحمل دارد؟
دکتر کشمیری در پاسخ به پرسش «خلیج فارس»
مبنی بر اینکه برخی معتقدند بازگشایی تردد
بین استان ها و حذف محدودیت برای تجمع
ها در سطح کشور باید با تاخیر بیشتری رخ می
داد ،دیدگاه شما در این خصوص چیست؟ بیان
کرد :اگر دست من بود ،تمایل داشتم همه چیز
تعطیل و مردم در خانه می ماندند تا این میزان
شیوع بیماری نداشته باشیم ،ولی واقعیت های
جامعه را هم باید دید که با توجه به وضعیت
اقتصادی کشور ،جامعه تاب آوری بیشتری برای
محدودیت ها دارد یا خیر؟ از این رو ستاد ملی
مقابله با کرونا براساس مقتضیات اجتماعی
نسبت به رفع تدریجی محدودیت ها اقدام کرده
است.
به گفته وی ،یا توجه به اینکه واکسن و دارویی
برای کرونا کشف نشده ،تنها سالح در اختیار ما
رعایت فاصله گذاری ،بهداشت فردی و غربالگری
و تست برای شناسایی و جداسازی بیماران است
و ما نیز در همین مسیر مانند سایر نقاط کشور در
حال حرکت می باشیم .البته طبیعی است اگر آمار

تعطیلی دادگستری گناوه به دلیل کرونا /مراقب باشید دمای کولر گازی نباید کمتر از  24درجه
باشد /برخورد قهری با بیمارانی که قرنطینه خانگی را رعایت نکنند /اگر دست من بود باید همه
چیز تعطیل می شد ،ولی آیا جامعه تحمل دارد؟
خلیج فارس :اولین نشست خبری رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از زمان شیوع ویروس
کرونا بصورت مجازی برگزار شد و اهالی رسانه از محل کار ،پرسش های خود را مطرح کردند.
به گزارش خلیج فارس؛ مهمترین موارد مطرح شده در نشست خبری دکتر سعید کشمیری در
ادامه می خوانید:
روزانه کرونا به عدد مشخصی برسد ،نشان می
دهد شکست خورده ایم و باید به عقب برگشت
و محدودیت ها را تکرار کرد.
قرنطینه خانگی توصیه جهانی است
رییس دانشگاه علوم پزشکی درخصوص سوالی
مبنی بر اینکه احساس می شود مجموعه درمان
بیشتر به سمت ارجاع بیماران مثبت کرونا به
خانه تا قرنطینه هدفمند یا نگهداری در مرکز
درمانی می باشد ،بیان کرد :بیمارانی که ما به
خانه می فرستیم ،افرادی می باشند که عمدتا بی
عالمت هستند ،ولی در تست هایی که صورت
گرفته مشخص شده ناقل می باشند .این افراد
اگر  10روز در خانه بمانند و با تغذیه و استراحت
مناسب از سوی خانواده مراقبت شوند ،بهتر از
مراکز قرنطینه یا بیمارستان است که احتمال
انتقال آلودگی بیشتر به آنها یا کادر درمان می
باشد .ضمن اینکه تجربه جهانی است.
کشمیری با بیان اینکه با آموزش های صورت
گرفته به اعضای خانواده بیماران مثبت ،نگهداری
آنها در اتاق جدا که پنجره برای تهویه هوا داشته
باشد خطری ندارد ،اضافه کرد :کمتر از یک درصد
مبتالیان ناشی از ارتباط با فرد بیمار در قرنطینه
خانگی بوده که درصد باالیی نیست ،ضمن اینکه
با رعایت بهتر توصیه ها ،این عدد هم کاهش
می یابد .البته قطعا بیماران مثبت که دارای
بیماری زمینه ای مثل دیابت ،مشکل قلبی یا
نظایر آن هستند ،حتی اگر بدون عالمت باشند،
در بیمارستان بستری می شوند تا بدون عالمت
و خوب شوند.
برخورد قهری با بیمارانی که قرنطینه خانگی را
رعایتنکنند
وی در پاسخ به سوالی درباره عدم رعایت قرنطینه
خانگی توسط برخی بیماران و حضور در جامعه
قبل از مهلت تعیین شده ،تصریح کرد :اغلب
مردم استان فرهنگ شهروندی شان باالست و
این مشکل کمتر رخ می دهد ،اما مواردی هم
بوده که قرنطینه خانگی رعایت نشده و با کمک
دادستانی ،از اقدامات قهری برای انتقال بیمار به
قرنطینه یا گرفتن تست استفاده شده و قطعا
درباره افرادی که حقوق شهروندی را رعایت نکنند،
این موضوع دنبال می شود.
پاییز سختی در پیش داریم
رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر درخصوص
پیش بینی آینده این بیماری اظهار داشت :قطعا
چون دارو و واکسنی برای کرونا کشف نشده ،با
توجه به اینکه در پاییز هم همیشه آنفوالنزا داریم،
پیش بینی پاییز سختی داریم و از حاال تمهیداتی

آگهي تحدید حدود اختصاصي
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه واقع در بخش
 ۲بوشهر کوی تنگک ملکی آقای حمید ایمان فر پالک 3387/56
بمساحت  141/60مترمربع بعمل نیامده لذا حسب درخواست نامبرده
جهت انتشار آگهی اختصاصی وقت تحدید حدود مورخه 99/3/24
تعیین و عمليات تحديد از ساعت  ۸صبح در محل شروع و بعمل
خواهد آمد .اینك بوسیله این آگهی از متقاضی و کلیه مجاورین بر
طبق ماده  ۱۴قانون ثبت دعوت میشود که در وقت مقرر در محل وقوع
ملک حضور بهم رسانند واخواهي مجاورین نسبت به حدود و حقوق
ارتفاقی طبق ماده  ۲۰قانون ثبت از تاريخ تنظيم
صورتمجلس تحدیدی بمدت  ۳۰روز پذیرفته خواهد شد که بایستی
کتب ًا به اداره ثبت بوشهر تسلیم نماید معترض مكلف است طبق ماده
 ۷۴و  ۸۶آیین نامه قانون ثبت ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم
اعتراض به اداره ثبت دادخواست به مرجع قضایی ذیصالح تقدیم
نماید و اال حق او ساقط خواهد شد.

برای آن ایام درنظر گرفته شده ،مثال ده برابر سال
قبل واکسن آنفوالنزا در حال انبار در استان است

یا در تالشیم که ساختمان اورژانس هسته ای در
تابستان تکمیل شده و صرفا برای بیماران کرونا،
آنفوالنزا و حاد تنفسی جداسازی شود.
کولر گازی نباید کمتر از  24درجه باشد
دکتر کشمیری در پاسخ به سوالی پیرامون
ابهاماتی که درباره امکان شیوع کرونا از طریق
کولرهای گازی می باشد ،بیان کرد :در این
خصوص همه متخصصان توافق دارند که قرار
دادن دمای کولر در درجه خاصی و باز کردن
پنجره برای تهویه هوا مشکلی به وجود نمی
آورد .خواهشی که من از مردم دارم این است
که دمای کولر گازی پایین تر از  24درجه نیاید
چون خطرناک است ،هرچند دیده می شود در
برخی منازل استان ،دمای کولرها تا  14درجه هم
پایین می آید و درجه پایین تر از این نیست
وگرنه پایین تر هم می آوردند که قطعا سرمای
زیاد ،ریسک ابتال به کرونا را باال می برد.
ویروس کرونا ضعیف نشده
یکی از پرسش های این نشست خبری مجازی
هم درباره این بود که برخی معتقدند ویروس
کرونا ضعیف شده ،چرا که آمار مبتالیان در استان
باالتر می رود ولی فوتی ها همان  12نفر است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی تصریح کرد:
ویروس کرونا ضعیف نشده و اینکه فوتی ها
افزایش نداشته ،ناشی از فعال شدن فعالیت ما
برای بیماریابی بوده ،طوری که اغلب موارد مثبت
بدون عالمت هستند و در موقعی شناسایی می
شوند که انتقال بیماری خصوصا به افراد مستعد
مرگ که بیماری زمینه ای دارند کاهش می یابد.
 10درصد بوشهری ها ناقل کرونا هستند
وی در پاسخ به سوالی پیرامون نگرانی برخی

تاریخ انتشار1399/2/31:
شماره/ 113 :م .الف
مجید امیري  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر
............................................................
رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم تاجی ابراهیمی دارای شماره شناسنامه  ۵۴۸۴به شرح
دادخواست به كالسه /98/93ش 3/از این دادگاه درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان آقای حمد
یوسفی به شماره شناسنامه  ۳۲۷در تاریخ  1398/2/17اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به:
-1خانم تاجی ابراهیمی (همسر متوفی)  -۲على يوسفي (پسر متوفي).
مذهب هر دو شیعه اثنی عشری است .اینک با انجام تشریفات
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر
نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر

99010476

بیماران و خانواده شان به دلیل دور شدن از
اجتماع و نگاه منفی به آنها اظهار داشت :طبق
تحقیقات علمی 10 ،درصد جامعه ناقل کرونا
هستند و مثال در بوشهر یک میلیون نفری100 ،
هزار نفر این بیماری را دارند که بخشی از آنها در
تست های ما شناسایی و قرنطینه می شوند ،از
این رو نداشتن بیماری فخر نیست یا داشتن آن
مایه سرافکندگی کسی نباشد.
وی با اشاره به اینکه کارشناسان اعتقاد دارند
کرونا خودش را به جهان تحمیل خواهد کرد،
افزود :به سمتی می رویم که کرونا مانند آنفوالنزا
و سرماخوردگی با ما وجود دارد ،ولی االن
چون دارو و واکسنی ندارد یا منشا و انتهای آن
مشخص نیست باید اکنون با آن مدارا کرد تا
ویژگی هایش بیشتر روشن شود.
دکتر کشمیری تصریح کرد :قطعا فرد مبتال به
کرونا تا آخر عمر این ویروس را با خود ندارد و
پس از دو هفته استراحت ویروس در بدن وی
نیست .از این رو باید انگ زدایی کرد تا اگر در
آینده نیاز به تست های بیشتری از مردم باشد؛
مقاومتی صورت نگیرد ،مشابه مشکلی که در
استان همجوار شاهدیم و نگاه به بیماری طوری
است که برای تست کرونا مقاومت وجود دارد
و از طرفی روز به روز بر تعداد بیماران اضافه می
شود.
صنعت از کووید  19سربلند بیرون آمده
رییس دانشگاه علوم پزشکی درباره اینکه باید
سهم صنعت نفت در افزایش بیماران کرونا در
جنوب استان مشخص تا امکان رایزنی برای
جذب اعتبارات فراهم شود ،تصریح کرد :واقعیت
این است که صنعت نفت در جنوب استان برای
مقابله با بیماری سربلند بیرون آمد ،طوری که با
تهیه وسایل حفاظتی ،تست ها و رعایت پروتکل
های بهداشتی ،از میان  71هزار نیروی شاغل در
صنعت ،مبتالیان کرونا کمتر از انگشتان دست
بوده است.
 10نفر از کادر درمان استان درگیر کرونا شدند
وی درباره آمار افرادی که در کادر درمان استان
درگیر بیماری کرونا شده اند گفت :تا امروز کمتر از10
نفراز کادر درمان بیمارستان های استان درگیر این
بیماری شده اند و بعضان برخی از آنها نیز بدون
عالمت و صرفا ناقل بودند که کشف شدند .البته
با توجه به اینکه  10درصد جامعه در حالت عادی
درگیر کرونا می باشند ،به همین تناسب کارکنان ما
هم درگیر می باشند ،خصوصا اینکه به دلیل ارتباط
با بیماران ،احتمال ابتال در آنها بیشتر می باشد.
بزودی پاالسمای بیماران بهبود یافته در بوشهر
آغاز می شود
دکتر کشمیری در پاسخ به سوال «خلیج فارس»
درباره اینکه چه زمانی گرفتن پاالسمای خون
بیماران بهبود یافته کرونا در استان جهت مداوای
سایر بیماران مثبت آغاز می شود ،اظهار داشت:
مراحل اولیه این اقدام مثثل خرید و سفارش
تجهیزات در دست انجام است و در آینده نزدیک
از این مزیت برای بیماران درگیر کرونا در استان
بهره خواهیم برد.

خواهد شد .شماره/ ۷۰ :م.الف
تاريخ انتشار1399/02/31 :
کنگان
شهرستان
دوم
شورای حل اختالف شعبه
99010477
............................................................
آگهي وقت اجراي اقرار تحريه تركه
بدين وسيله اعالم مي نمايد به موجب درخواست خواهان شهين
فوالدي به طرفيت خواندگان عبداله – ستاره – رقيه – طاهره –
زيور -نساء همگي فوالدي و سكينه جمالي نيا تصوير تركه كه مرحوم
عبدعلي فوالدي طي شماره  99/52مورخه  99/02/24يقين گرديده
است لذا از ورثه يا نماينده قانوني بستانكاران و مديونين به متوفي و
كساني ديگري كه حقي بر تركه متوفي دارند دعوت مي شود در موعد
چهارشنبه  99/4/4ساعت  16/30در محل شوراي حل اختالف شعبه
يك حاضر شوند عدم حضور مدعوين مانع اجراي حكم نخواهد شد.
شماره/ 39 :م .الف
مسعودي  -رئيس شعبه اول شوراي حل اختالف 99010478

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر از سیرکاهشی
والدت و افزایش مرگ و میر در استان در سال
گذشته خبر داد .
اسکندر پاساالر ،در تشریح آمار وقایع استان
در سال  ،98از والدت  16هزار و  355نوزاد در
استان در این مدت خبر داد و گفت :از این تعداد
 8هزارو  542نوزاد پسر و  7هزارو  813نوزاد
دختر هستند که این تعداد نسبت به مدت
مشابه سال گذشته با تولد  19هزار و  694نوزاد،
حدود  17درصد کاهش داشته است.
وی نسبت جنسی از ثبت رویداد والدت در
سال گذشته را  109پسر به ازای تولد هر صد
دختر اعالم و تصریح کرد :این شاخص در سال
 97صد و ده بوده است.پاساالر اشارهای هم به
اسامی منتخب نوزادان در سال گذشته داشت
و افزود :اسامی محمد ،حسین ،علی ،امیرعلی و
علیرضا به ترتیب پنج نام منتخب نوزادان پسر و
اسامی فاطمه ،زهرا ،زینب ،رقیه و حلما به ترتیب
پنج نام منتخب نوزادان دختر استان بوده است.
وی در ادامه آمار وفات استان در سال نود و
هشت را  4هزارو  480نفر اعالم کرد و گفت :از
این تعداد دو هزارو  541نفر مرد و هزارو  919نفر
زن بودهاند که این تعداد نسبت به مدت مشابه
سال پیش از آن با فوت چهار هزارو  162نفر،
حدود هفت و شش دهم درصد افزایش داشته
است .پاساالر اشاره ای به میزان مرگ و میر
در فصول سال گذشته داشت و افزود :در سال
گذشته در فصل های بهار ،تابستان و پاییز شاهد
رشد افزایشی مرگ و میر در استان بودیم که
این روند در زمستان کاهش دو و شش دهم
درصدی داشته است.

پروندهکشتیهایرافائل
و پرسپولیس برای ثبت ملی
تکمیلشد

مدیرکلمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگری
استان بوشهر گفت :پرونده  ۲کشتی رافائل و
پرسپولیس موجود در این استان برای ثبت در
فهرستآثارملیتکمیلشدهاست.
محمدحسین ارسطو زاده روز سه شنبه به رسانهها
اعالم کرد :کشتی رافائل با ۶۰متر طول در سال۱۹۷۶
میالدی از کشور ایتالیا خریداری و برای نخستین
بار در بندر بوشهر پهلو گرفت و مردم آن را به نام
تایتانیک ایران میشناختند.وی ادامه داد :این
کشتی اقیانوس پیما دارای  ۶استخر برای کودکان
و  ۷۵۰سوییت برای اسکان مسافران بود و با
ظرفیت یکهزار و ۸۰۰نفر به دریانوردی میپرداخت.
مدیرکلمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگری
استان بوشهر اضافه کرد :در دوران دفاع مقدس و
سال  ۶۲کشتی رافائل با چند موشک رژیم بعث
صدام حسین مورد اصابت قرار گرفت و بخش
عمدهای از تاسیسات این کشتی آسیب دید و
برای همیشه به زیر آب رفت و اکنون به عنوان
زیستگاه آبزیان در عمق آبهای ساحلی بندر
بوشهر زمینگیر است .ارسطو زاده افزود :کشتی
پرسپولیس یا آنچنان که در دوره قاجار مصطلح بود
«جهاز پرسپولیس» نیزبهعنواننخستینناوجنگی
مدرن نیروی دریایی ایران در دوره ناصرالدین شاه
از بندر برمر آلمان خریداری و راهی بندر بوشهر شد.
وی بیان کرد :در زمان حاضر کشتی پرسپولیس در
محوطه پیرامون موزه منطقهای خلیج فارس قرار
دارد و برنامهریزی مرمت این کشتی در سال جاری
در دستور کار است.
ارسطوزاده ادامه داد :ثبت آثار و ایجاد پشتوانه
قانونی این امکان را میدهد تا بهتر برای حفاظت
آثارتصمیمگیریشود.
استان بوشهر هماکنون ۴۰۶اثر تاریخی فرهنگی در
فهرست آثار ملی به ثبت رسانده که از شمار  ۶۹اثر
ناملموس و معنوی و هفت اثر طبیعی است.

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