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استانداربوشهر:

سخنگوی شوراي اسالمي شهر ّدير ؛

جاده وفاق ،آزمون مديران راه و شهرسازي
استان در سال پاياين دولت است

عضو شوراي اسالمي شهر ّدير با اشاره به اينكه طرح جاده
بندردير،
وفاق با هدف تسهيل شرايط آمد و شد جاده اي مردم
ّ
توسعه فعاليتها و مراودات تجاري و اقتصادي و تعامل بيشتر
مردم دو شهرستان ّدير و كنگان سالها قبل كلنگ خورده است
و متاسفانه اينروزها به دليل عدم توجه كافي مسولين استاني
در بالتكليفي بسر مي برد ،گفت؛ ساخت و اتمام جاده ساحلي
وفاق اينروزها و در سال پاياني دولت تدبير و اميد به عنوان
يكي از آزمون هاي مهم مديران دولتي مستقر در استان
بوشهر نزد مردم شهرستانهاي ّدير و كنگان محسوب مي شود.
مهران پوسه افزود :نگاه مردم شهرستانهاي ّدير و كنگان
به مديران است و قطعا جاده وفاق به عنوان يك عرصه
آزموني براي اين مديران است كه اميدواريم با توجه بيشتر
مسوالن راه و شهرسازي استان بوشهر به اين پروژه ما شاهد
رضايتمندي بيش از پيش مردم جنوب استان بوشهر باشيم.
وي تصريح كرد :زيبنده نيست در جمهوري اسالمي كلنگ
پروژه اي زمين زده شود و اميد بين مردم جوانه بزند و در ادامه
مسير بدليل برخي نظرهاي شخصي و بعضا سهل انگاري هاي
مديريتي پروژه به حال خود رها شود و تعيين تكليف نگردد.
عضو شوراي اسالمي شهر ّدير خاطرنشان ساخت ؛ مردم اين
شهرستان متاسفانه از كارنامه راه و شهرسازي استان بوشهر
رضايتمندي ندارند و پيش از اين همواره از ما در خصوص
جاده ساحلي ّدير  -بوشهر كه ميلياردها تومان بيت المال
صرف زيرسازي آن شد و نيمه كاره رها مانده بود سوال مي
پرسيدند و اين روزها از جاده ناتمام و نافرجام وفاق گاليه مي
كنند ،انتظار داريم مسولين راه و شهرسازي استان حداقل با
تصريح در احداث جاده وفاق ،بار ديگر اعتماد از دست رفته
مردم شهرستان ّدير را جلب كنند.

بیتوجهی به پروتکلهای بهداشتی سبب پلمب بانکها میشود
ستاندار بوشهر با بیان اینکه بانکهایی که به
پروتکل بهداشتی بیتوجهی میکنند پلمب
میشوند گفت :صنوف بازار ماهیفروشان و
میدان میوه و ترهبار در شهرستانهای استان
بوشهر نیز در صورت رعایتنکردن پروتکلها
چنین عاقبتی خواهند داشت.
عبدالکریم گراوند در جلسه ستاد مقابله و
مدیریت بیماری کرونا در استان بوشهر با
گرامیداشت سالروز عملیات مرصاد و تبریک
اعیاد قربان و غدیر از تالش مدافعان سالمت
و جهادگران در عرصه مقابله با بیماری کرونا
قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه از هفته گذشته تاکنون روند
ثابتی در عرصه بستریها ،فوتیها و بیماران
کرونایی پشت سرمیگذاریم خاطرنشان
کرد :چون وضعیت بیماری کرونا شکننده
است قابل اطیمنان نیست که این وضعیت
همچنان ادامه داشته باشد چراکه مبنای روند
ثابت نشان دهنده سیر نزولی بیماری کرونا
نیست.
استاندار بوشهر همکاری و مشارکت مردم در
مدیریت و سیر نزولی بیماری کرونا را بسیار
مهم و تاثیرگذار دانست و تاکید کرد :در کنترل
شیوع بیماری کرونا مردم بیشترین تاثیر
میتوانند داشته باشد که این مهم با رعایت
پروتکل بهداشتی ،استفاده از ماسک ،بهداشت
فردی و شستشوی مستمر دستها با آب و
صابون است.
گراوند با بیان اینکه در عرصه بیماری کرونا
روزهای سختی پشت سرگذاشته شده است
گفت:در مدت یکماه گذشته تعدادی از
عزیزان به سبب بیماری کرونا از دست رفتند
که این مهم هزینه سنگینی است و در این
راستا اگر پروتکلهای بهداشتی رعایت نشود
این مصیبتها همچنان ادامه دارد.
وی ،با بیان اینکه فعال دارو و واکسن برای
مقابله با کرونا وجود ندارد خاطرنشان کرد :با
کشف دارو و واکسن تا رسیدن به مرحله تولید
و قرار گرفتن در اختیار مردم زمانبر است و

اکنون تنها وسیلهای که میتواند انسان را از
ابتال به کرونا مصون نگه دارد رعایت پروتکل
بهداشتی و استفاده از ماسک است.
استاندار بوشهر وضعیت فعلی جامعه در عرصه
بیماری کرونا را نگران کننده دانست و تصریح
کرد :هرچند از پیک ابتال به بیماری کرونا
گذر کردهایم ولی این روند زمانی سیر نزولی
پیدا میکند که همه مردم دستورالعملهای
بهداشتی را کامل رعایت کنند و این نشان
میدهد که آرامش جامعه به رفتار انسانها در
مقابله با بیماری کرونا بستگی دارد.
گراوند بیشترین نگرانی شیوه کرونا را برای
فصل پاییز دانست و افزود :بر اساس پیش
بینی محققان و متخصصان علوم پزشکی
فصل پاییز بیشترین نگرانی در عرصه شیوع
بیماری کرونا و گرفتار شدن مردم به این
ویروس است که باید از هم اکنون تدابیر الزم
برای پیشگیری و گذر از این شرایط اندیشیده

شود.
وی ،با تاکید بر برخورد قاطع با صنوف و
اداراتی که نسبت به بیماری کرونا بیتوجهی
میکنند گفت :هر گونه کوتاهی و قصور
میتواند هزینهها و خسارت سنگینی بر جامعه
تحمیل کند که در این راستا ادارات ذیربط باید
با متخلفان برخورد قاطع کنند.
استاندار بوشهر تشکیل کمیته نظارت بر
عملکرد صنوف و ادارات را مورد اشاره قرار
داد و بیان کرد :الزم است این کمیته در همه
شهرستانهای  10گانه استان بوشهر تشکیل
شود و نظارت جدی بر رعایت پروتکلها از
جمله استفاده از ماسک داشته باشند.
گراوند با تاکید بر این نکته که با صنوف و
دستگاهی که پروتکل بهداشتی را رعایت
نمیکند بدون اغماض برخورد شود افزود:هر
بانک ،دفاتر پیشخوان ،صنوف و دیگر
دستگاهها که دستورالعملهای بهداشتی در

آلودگی  ۵۰درصد شناگاههای شهر بوشهر به میکروب

داد و بیان کرد :این شناگاهها به صورت مستمر از
سوی اداره کل حفاظت محیط زیست از لحاظ
میکروبی پایش میشود.رئیس حفاظت محیط
زیست شهرستان بوشهر با بیان اینکه این شناگاهها
در اعماق یک و  1.5متری نمونهبرداری میشود
گفت :این پایشها به صورت فصلی و در صورت
ضرورت ماهانه انجام و نتایج آن برای تفریح دریایی
و شنا کردن به صورت شفاف به اطالع عموم رسانده
میشود.پورسالم به آخرین آزمایشات نمونهبرداری از
آب دریا پرداخت و بیان کرد :در آخرین برآورد انجام
شده در مورد شش شناگاههای شهر بوشهر ،سه

رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان بوشهربا
بیان اینکه شش شناگا ه در طول ساحل خلیج فارس
شهر بوشهر وجود دارد گفت :با آزمایشات نمونهها
در اعماق دریا و انجام پایشها ،مشخص شد نیمی
از این شناگاهها از نظر میکروبی وضعیت مساعدی
ندارند.صادق پورسالم در گفتوگو با خبرنگار تسنیم
در بوشهر یکی از تفریحات مهم دریایی در استان
ساحلی بوشهر را شنا در دریا دانست و اظهار داشت:
شهرستان بوشهر دارای  33کیلومتر طول ساحل است
که از این سواحل استفادههای گوناگونی میشود.وی،
از وجود شش شناگاه در طول ساحل شهر بوشهر خبر

شناگاه توصیه میشود به سبب میکروبی مردم از آن
استفاده نکنند که شامل شناگاه جفره ،پارک دانشجو
و ریشهر است.
وی ،با بیان اینکه این شناگاهها که نیمی از
شناگاههای شهر بوشهر را تشکیل میدهد برای شنا
مساعد نیست گفت:شناگاه پارک سیادت ،بندرگاه و
پارک لیان برای شنا مساعد و پاک است.
رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان بوشهربا
اشاره به آلوده بودن  50درصد شناگاههای شهر بوشهر
تصریح کرد:برای مشخص شدن وضعیت شناگاهها
بهزودی پرچمگذاری میشود.

شهرستانهای  10گانه استان بوشهر را رعایت
نکند پلمب میشود و عواقب آن به مدیر
دستگاه و بانک بر میگردد.
وی ،از تعطیلی میادین میوه و ترهبار در
صورت بی توجهی به پروتکل بهداشتی خبر
داد و تاکید کرد:در عرصه سالمت مردم از
هیچ کوششی فروگذاری نمیشود در صورتی
که موارد بهداشتی و استفاده از ماسک در
میادین میوه و ترهبار و بازار ماهیفروشی
شهرستانهای مختلف استان بوشهر رعایت
نشود بدون اغماض تعطیل و پلمب و با
خاطیان برخورد قانونی میشود.
استاندار بوشهر ،یکی از مهمترین عوامل انتشار
ویروس کرونا را دورهمیها از جمله مراسم
عروسی و عزا دانست و بیان کرد :بسیاری
از شیوع بیماری کرونا به سبب تجمعات و
اجتماعات است که در این راستا باید نظارت
جدی صورت بگیرد تا شاهد بروز این مشکل
نباشیم.
گراوند برگزاری مراسم دعای عرفه را مورد
اشاره قرار داد و افزود :با توجه به شرایط آب
و هوایی و وضعیتی که در استان حاکم است
برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا و شکل
نگرفتن اجتماع الزم است مراسم دعای عرفه
در استان بوشهر به صورت فضای مجازی
برگزار شود.
وی ،برنامههای ماه محرم را مورد اشاره قرار
داد و خاطرنشان کرد :در این راستا الزم است
کارگروهی تشکیل شود و راهکارهای الزم برای
برگزاری مراسم ماه محرم در استان بوشهر
تدوین کند.
استاندار بوشهر از تمدید شدن محدودیتها
در استان خبر داد و بیان کرد :محدودیتهای
کرونایی یک هفته دیگر در استان بوشهر
تمدید میشود.
گراوند با تاکید بر همکاری مردم برای ادامه
سیر نزولی بیماری کرونا در استان تصریح کرد:
تا رسیدن به وضعیت عادی باید این روند
نزولی ادامه داشته باشد.

آگهي دعوت اعضاء به مجمع عمومي عادي بطور
فوق العاده مؤسسه فرهنگي ورزشي
ايران جوان بوشهر

مردم در جفره ،اپرک دانشجو و ریهشر شنا نکنند

شماره ثبت١٥٨:

شناسه ملي10320016133:

بدينوسيله از كليه اعضاي محترم مؤسسه فرهنگي ورزشي ايران جوان
بوشهر جهت حضور در مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده با دستور
جلسه بشرح ذيل دعوت ميگردد كه حضور بهم رسانند.

دستورجلسه:

«انتخاب هر ایرانی ،یک تلویزیون اینرتنتی»
تقدیم منوده است .شام میتوانید برای دریافت آن ،به سایت IcTGifts.ir
مراجعه و ثبت نام منایید.

ایــن تلویزیونهــا هــم اکنــون بیــش از  ۴۰۰۰۰فیلــم و رسیــال روز ایــران و
جهــان را میزبانــی میکننــد .ترافیــک مرصفــی ایــن تلویزیــون هــا در مــدت
اج ـرای ایــن طــرح ،رایــگان خواهــد بــود.

شرکتمخابراتایران
(سهامیعام)

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر گفت :مراسم
دعای عرفه در هیچ نقطهای از استان بوشهر به صورت
تجمعی برگزار نمیشود و از طریق فضاهای مجازی،
شبکههای اجتماعی و صدا و سیمای بوشهر پخش
میشود.
حجتاالسالم محمدرضا اسماعیلپور در گفتوگو با
خبرنگار تسنیم در بوشهر با بیان اینکه دعای عرفه در
استان بوشهر به صورت تجمعی برگزار نمیشود اظهار
داشت :بر اساس مصوبه ستاد مقابله با کرونای استان
بوشهر دعای عرفه در هیچ نقطهای به صورت تجمعی
برگزار نمیشود.
مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان بوشهر با بیان اینکه
دعای عرفه از طریق فضای مجازی پخش میشود
گفت :دعای عرفه از طریق فضای مجازی ،شبکههای
اجتماعی و صدا و سیمای بوشهر پخش میشود.
وی ،با بیان اینکه دعای عرفه در یکی از امامزادههای
بوشهر به صورت زنده پخش میشود خاطرنشان کرد:
با هماهنگی با صدا و سیمای مرکز بوشهر دعای عرفه
در یکی از بقاع متبرکه از جمله امامزاده عبدالمهیمن(ع)
بوشهر برگزار و با هماهنگی صدا و سیما پخش زنده
میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر از تعطیلی
امامزادههای استان خبر داد و بیان کرد :در راستای
مقابله با کرونا و جلوگیری از تجمع ،اکثر امامزادههای
استان بوشهر تعطیل است و تنها درب امامزادههای
درجه اول با رعایت اصول بهداشتی در ساعاتی از روز
باز است.
اسماعیلپور از قربانی کردن دام در مراکز افق استان
بوشهر خبر داد و خاطرنشان کرد :در روز عید سعید
قربان  14راس گوسفند از محل درآمد موقوفات قربانی
و بین خانوادههای نیازمند تحت پوشش اداره کل
اوقاف و امور خیریه استان بوشهر توزیع میشود.
وی ،به توزیع بستههای معیشتی پرداخت و تصریح
کرد :در اجرای مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه در
روز عید غدیرخم  500بسته معیشتی به ارزش هرکدام
 250هزار تومان بین نیازمندان توزیع شامل برنج ،مواد
پروتئینی ،ماکارونی ،روغن ،حبوبات و دیگر مواد غذایی
بین نیازمندان توزیع میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر با اشاره به
اینکه تاکنون  7هزار بسته معیشتی از سوی اوقاف
میان نیازمندان استان بوشهر توزیع شده است گفت:
ارزش هر کدام از بستههای معیشتی که بین نیازمندان
توزیع شده بین  100تا  350هزار تومان است و این
کمکها همچنان ادامه دارد.

آگهي دعوت اعضاء به مجمع فوق العاده
موسسه فرهنگي ورزشي ايران جوان بوشهر

شماره ثبت١٥٨:

شناسه ملي10320016133:

ساعت ١٠ :صبح

مكان:بزرگراه طالقاني،روبروي نمايندگي سايپا،ساختمان اداري كارخانه
يخسازي وزيري
علي وزيري
عضو هيئت مديره و مدير عامل مؤسسه فرهنگي ورزشي
ايران جوان بوشهر

علي وزيري
عضو هيئت مديره و مدير عامل مؤسسه فرهنگي
ورزشي ايران جوان بوشهر

تاريخ99/٥/18:

99011022

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،برای شام یک اشرتاک رایگان
«تلویزیون اینرتنتی» در طرح

دعای عرفه استان بوشهر از طریق فضای
مجازی و صداوسیام پخش میشود

 :١تعيين تكليف امالك متعلق به مؤسسه ايران جوان جهت
خودكفا كردن رده هاي مختلف تيم فوتبال باشگاه فرهنگي ورزشي
ايران جوان بوشهر از ُبعد اقتصادي :٢انتخاب نماينده هاي اعضاي
موسسه جهت گزينش پيمانكاران اصلح براي تبديل به احسن
امالك ،مذاكره و عقد قرارداد با پيمانكار و امضاء ذيل قراردادها،
 :٣تصميم در مورد انتخاب عضو يا اعضاء جهت بر عهده گرفتن
تعهد مالي در مورد قراردادهاي منعقده مختص امالك در صورت
داشتن اختيارات :٤.انتخاب روزنامه براي نشر آگهي جهت شركت
اعضاء در مجامع و نشر كليه اخبار موسسه  :٥انتخاب مديران

ساعت ١١:٣٠ :صبح

رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان خیری مکی منفرد فرزند سید محمد با شماره
شناسنامه  ۹۱۹درخواست گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شادروان گرگعلی حسینی به شماره
شناسنامه  ۲۳متولد  ۱۳۱۰در تاریخ  97/06/29در اقامتگاه
دائمی خود بدرود حیات گفته است که ورثه حين الفوت
ایشان عبارت است از:
 -1سجاد حسینی فرزند گرگعلی به شماره شناسنامه
 ۳۵۷۰۰۹۲۵۴متولد  ۱۳۶۸صادره از دیر (پسر متوفی)
 -2ساجد حسینی فرزند گرگعلی به شماره شناسنامه
 ۳۵۷۰۰۳۷۷۳۸متولد  ۱۳۷۰صادره از دیر (پسر متوفی)
 -3فاطمه حسینی فرزند گرگعلی به شماره شناسنامه
 ۳۵۷۰۰۹۶۴۱۶متولد  ۱۳۷۵صادره از دیر (دختر متوفی)
 -4خیری مکی منفرد فرزند سید محمد به شماره شناسنامه
 ۹۱۹متولد  ۱۳۵۲صادره از انارستان (همسر متوفی)
و الغير...
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در
یک نوبت یک مرتبه آگاهی می نماید تا هر که اعتراضی
دارد و يا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ
نشر آگاهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد و اال
گواهی صادر خواهد شد.
شماره/ 106:م .الف
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف دیر
مسعودي
99011017
........................................................................

7

رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان محمد شریفی پور فرزند عبداله با شماره
شناسنامه  ۸۷۶درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شادروان عبداله شریفی پور به
شماره شناسنامه  ۶۳۰متولد  ۱۳۱۶در تاریخ 95/10/03در
اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته است که ورثه
حين الفوت ایشان عبارت است از:
ا -محمد شریفی پور فرزند عبداله به شماره شناسنامه ۸۷۶
متولد  ۱۳۵۴صادره از دیر(پسر متوفی)
 -2حسن شریفی پور فرزند عبداله به شماره شناسنامه ۹۶۴
متولد  ۱۳۵۵صادره از دیر (پسر متوفی)
 -3حسین شریفی پور فرزند عبداله به شماره شناسنامه
 ۹۶۵متولد ۱۳۵۶صادره از دیر (پسر متوفی)
-4علی شریفی پور فرزند عبداله به شماره شناسنامه ۶
متولد ۱۳۵۹صادره از دیر (پسرمتوفی)
 -5زهره شریفی پور فرزند عبداله به شماره شناسنامه ۷۳۶
متولد  ۴۵صادره از دیر (دختر متوفي)
 -6صغری شریفی پور فرزند عبداله به شماره شناسنامه
 ۷۵۶متولد  ۱۳۴۷صادره از دیر (دختر متوفی)
 -7زینب شریفی پور فرزند عبداله به شماره شناسنامه ۹۵۷
متولد  ۱۳۶۲صادره از کنگان (دختر متوفی)
 -8فاطمه شریفی پور فرزند عبداله به شماره شناسنامه ۱۱
متولد  ۱۳۶۴صادره از دیر (دختر متوفی)
 -9زهرا شریفی پور فرزند عبداله به شماره شناسنامه ۶۷
متولد  ۱۳۶۶صادره از دیر (دختر متوفی)

 -10معصومه شریفی پور فرزند عبداله به شماره شناسنامه
 ۳۵۷۰۰۲۲۵۴۴متولد  ۱۳۶۹صادره از دیر (دختر متوفی)
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در
یک نوبت یک مرتبه آگاهی می نماید تا هرکه اعتراضی
دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ
نشر آگاهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال
گواهی صادر خواهد شد.
99011018
شماره/107 :م.الف
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف دیر
........................................................................
رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي محمد ابراهيمي مطلق درخواست گواهي انحصار
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عالي
ابراهيمي فرزند محمد به شماره شناسنامه 610متولد1287
در تاريخ  1347/03/07در اقامتگاه دائمي خود بدرود
حيات گفته كه ورثه حين الفوت عبارتند از:
-1علي ابراهيمي فرزند عالي به شماره شناسنامه  4متولد
 1329صادره از دير (پسر متوفي)
 -2محمد ابراهيمي مطلق فرزند عالي به شماره شناسنامه
 474متولد  1327صادره از دير (پسر متوفي)
 -3حسين ابراهيمي فرزند عالي به شماره شناسنامه 183
متولد  1315صادره از دير (پسر متوفي)
 -4عباس ابراهيمي واحد فرزند عالي به شماره شناسنامه
 414متولد  1320صادره از دير (پسر متوفي)
 -5حسن ابراهيمي فرزند عالي به شماره شناسنامه 415

بدينوسيله از كليه اعضاي محترم مؤسسه
فرهنگي ورزشي ايران جوان بوشهر جهت
حضور در مجمع عمومي فوق العاده با دستور
جلسه بشرح ذيل دعوت ميگردد كه حضور
بهم رسانند.
دستورجلسه:
)١تصميم در عزل و خروج برخي از اعضاي
مؤسسه

تاريخ99/٥/18 :

مكان :بزرگراه طالقاني ،روبروي نمايندگي
سايپا ،ساختمان اداري كارخانه يخسازي
وزيري

متولد  1329صادره از دير (پسر متوفي
 -6كلثوم ابراهيمي فرزند عالي به شماره شناسنامه 181
متولد  1311صادره از دير (دختر متوفي)
 -7شهربانو ابراهيمي مفرد فرزند عالي به شماره شناسنامه
 5071متولد  1322صادره از دير (دختر متوفي)
 -8ماه زر ابراهيمي فرزند عالي به شماره شناسنامه 368
متولد  1335صادره از دير (دختر متوفي)
 -9ملكي فرخي پور فرزند عالي به شماره شناسنامه
 3570025047متولد  1371صادره از دير (دختر متوفي)
 -10بي بي ابراهيمي فرزند جمال به شماره شناسنامه 178
متولد1281صادره از دير (همسر متوفي)
و الغير.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در
یک نوبت یک مرتبه آگاهی می نماید تا هرکه اعتراضی
دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ
نشر آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال
گواهی صادر خواهد شد.
99011019
شماره/64:م .الف
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف دیر /مسعودي
........................................................................
آگهی مزایده نوبت :اول
نظر به اینکه در پرونده اجرائی تحت کالسه 970199شعبه
اول اجرای احکام مدنی دشتستان (برازجان) محکوم
له شرکت طرح نخست بوشهر تقاضای فروش اموال
توقیفی که نوع و مشخصات آن به شرح ذیل میباشد

99011023

بابت مطالبات خود از آقای محمد برزگر دهنوی را که
عبارت از یک باب منزل مسکونی به مالكيت احمد برزگر
دهنوئي تحت پالک ثبتی  4584/1واقع در قریه عیسوند
به مساحت  44998متر مربع میباشد را از طریق انجام
مزایده و انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار
محلی استان بوشهر را نموده است به همین علت
مزایده در روز چهارشنبه مورخه  1399/5/22از ساعت 9
الی  12ظهر در محل این اجرا برگزار خواهد شد .قیمتی
که مزایده از آن شروع میشود بر اساس نظریه کارشناس
رسمی دادگستری مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال
بوده و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را
پیشنهاد و ده درصد بهای آن را في المجلس به عنوان
سپرده به شعبه اجرای احکام تسليم و بقيه بهای اموال
را ظرف مدت  30روز از تاریخ مزایده پرداخت نماید در
صورت عدم پرداخت مابقی ،وجه سپرده تودیعی پس
از کسر هزينه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد .لذا
متقاضیان میتوانند در مدت پنج روز قبل از برگزاری تاریخ
مزایده اموال را مالحظه نمایند .شرکت کنندگان باید ده
درصد مبلغ ذکر شده را بصورت چک تضمینی یا واریز
به حساب سپرده دادگستری استان بوشهر همراه داشته
باشند.
99011020
شماره/344 :م .الف
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دشتستان -علی مراد
بحرینی
........................................................................

