خبـــر

تصادف در بردخون  5کشته و  3مصدوم داشت

شام خونین بردخون

سال چهاردهم شماره   1858شنبه  2بهمن ماه 1400

payameasalooye@gmail.com

امام جمعه موقت دیر:

بستری شدگان کرونایی در بوشهر
افزایش یافت

اگرچه یک روز دیگر به روزهای بدون فوتی کرونا در بوشهر افزوده
شد ،اما تعداد بستری شدگان در بخشهای کرونایی نسبت به دیروز
 ۱۰نفر افزایش یافت .در حالی که روز پنجشنبه تعداد افراد بستری در
بخشهای کرونایی بیمارستانهای استان  ۳۵نفر اعالم شده بود اما
روز جمعه این تعداد به  ۴۵نفر رسیده است .به گفته دبیر ستاد مقابله
با کرونا در استان بوشهر ،با بستری شدن  ۱۴نفر در شبانه روز گذشته،
تعداد بیماران بستری در بخشهای کرونایی بیمارستانهای استان ،به
 ۴۵نفر رسید .سعید کشمیری گفت :اکنون  ۶نفر در بخش مراقبتهای
ویژه بستری هستند .او همچنین گفت :در  ۲۴ساعت گذشته ۴ ،نفر
از بیمارستانهای استان ترخیص شدهاند .دبیر ستاد مقابله با کرونا در
استان بوشهر میگوید :امروز نیز موردی از فوتی کرونا نداشتیم و تعداد
قربانیان این بیماری همان  ۲هزار و  ۳۵نفر باقی ماند.
به گفته کشمیری ،تاکنون  ۸۹هزار و  ۸۹۶مبتال به کرونا در استان بوشهر
شناسایی شدهاند.
..........................................................................................

مردی که با مرگش به دیگران
جان بخشید
 ۳عضو بدن مهندسی  ۵۰ساله که در عسلویه شاغل بود پس از تایید
مرگ مغزی ،به بیماران نیازمند اهدا شد.
مسئول مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی
بوشهر گفت :مهندس سیاوش حیدری شمسآبادی  ۵۰ساله شاغل در
عسلویه به علت سکته مغزی در بیمارستان امام خمینی کنگان بستری
بود که با وجود  ۲۰روز تالش پزشکان ،دچار مرگ مغزی شد .به دنبال
این اتفاق خانواد ه او با اهدای اعضایش موافقت کردند.
علیرضا باقری گفت :دکتر علیخانی عمل جراحی برای خارج کردن
کبد و هر دو کلیه این بیمار را انجام داد و اعضای اهدایی برای پیوند
به بیماران ،به بیمارستان ابوعلی سینا شیراز فرستاده شد .به گفته او،
این دومین عمل اهدای عضو در شهرستان کنگان است .مسئول مرکز
فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت :این
مورد ،دهمین اهدای عضو امسال در استان است .باقری میگوید:
تاکنون  ۹۰مورد اهدای عضو در استان بوشهر انجام گرفته است.

نوبت دوم

آگهی پیدا شدن طفل ناشناس ( مجهول الهویه )
در تاریخ  1400/10/11کودک پسر  1ماهه رها
شده در توسط اورژانـــــس اجتماعی
شهرستان دشتستان  ،تحویل شیرخوارگاه
شهید ناجی بهزیستی شهرستان بوشهر شد و
با نام مستعار فرزاد پذیرش گردید .رنگ چشم
و موی کودک مشکی و رنگ پوست گندمی
است  .کودک فاقد مدارک هویتی و شناسایی
بوده و طبق بررسی های انجام شده کودک رها
گردیده و از زمان پذیرش تاکنون هیچ فردی
برای تحویل گرفتن وی به بهزیستی مراجعه
نکرده است .کسانی که اطالعی از والدین طفل
دارند می توانند مراتب را به بهزیستی شهرستان
بوشهر ،شیرخوار گاه شهید ناجی اطالع دهند .بدیهی است پس از دو بار نشر
آگهی و عدم مراجعه والدین اقدامــــات قانـــونی برای فرزند خواندگی کودک
انجام خواهد شد.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین
نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

وضعیت جادههای شهرستان دیر بهبود یابد



مسئول اورژانس  ١١٥دیر استان بوشهر گفت :بر اثر برخورد سه
خودرو پراید و پژو در سه راهی روستای "مغدان" این شهرستان  5تن
کشته و پنج نفر مصدوم شدند.
حسین ناظمیانپور روز جمعه در گفتوگو با خبرنگاران گفت :پنجشنبه
شب با اعالم به مرکز پیام فوریتهای پزشکی شهرستان دیر مبنی بر
برخورد سه دستگاه خودرو پراید و پژو در سه راهی مغدان بالفاصله
سه دستگاه آمبوالنس از پایگاه اورژانس  ۱۱۵بردخون ،دروداحمد و
آبدان به محل حادثه اعزام شدند.وی افزود :تیم اورژانس به محض
رسیدن به محل حادثه با بررسی وضعیت حیاتی مصدومان به
ارایه خدمات اولیه درمانی و فوریتهای پزشکی به آنها پرداختند.
مسئول اورژانس  ۱۱۵شهرستان ّدیر گفت :در این حادثه سه نفر از
سرنشینان یکی از خودروهای پراید در دم فوت کردند.
ناظمیانپور افزود :یک نفر از مصدومان نیز که از ناحیه سر دچار صدمه
شده بود توسط آمبوالنس پایگاه اورژانس  ۱۱۵بردخون به بیمارستان
زینبیه خورموج مرکز شهرستان دشتی منتقل شد.
وی اضافه کرد ۲ :نفر از مصدومان که کودک و زن بودند قبل از رسیدن
آمبوالنس توسط خودروهای شخصی به بیمارستان زینبیه خورموج
منتقل شده بودند.وی افزود ٢ :مصدوم دیگر نیز که جراحت سطحی
داشتند به مرکز خدمات جامع سالمت بردخون انتقال یافتند.
مسئول اورژانس  ۱۱۵شهرستان ّدیر گفت :علت حادثه توسط
کارشناسان راهنمایی و رانندگی در دست بررسی است.
وی یادآور شد :شهرستان ّدیر دارای پنج پایگاه فوریتهای پزشکی
ّدیر  ،درود احمد ،بردخون ،آبدان و دوراهک است که آماده ارایه
خدمات اورژانسی در سریعترین زمان و در همه جا به صورت رایگان
است  .به گزارش پیام عسلویه دو نفر از مصدومین پدر و فرزند
خردسال نیز روز جمعه به آمار قربانیان این حادثه خونین اضافه شدند
تا شمار کشته شدگان این حادثه دلخراش به  5نفر برسد
..........................................................................................
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امام جمعه موقت دیر گفت :با توجه به وقوع تصادفات
متعدد انتظار میرود که وضعیت جادههای شهرستان دیر
بهبود یابد.
حجت االسالم سید ابراهیم سعیدی در خطبههای

نمازجمعه این هفته بندر دیر با اشاره به حادثه تصادف
شب گذشته در سه راه مغدان بخش بردخون و کشته و
زخمی شدن چندین نفر ،تاکید کرد :ای کاش در سالیان
قبل که وضعیت بودجه کشور بهتر بود و پیشنهاد شده

بود بین روستاهای بخش بردخون جاده میانی ایجاد
میشد تا حداقل روستاییان در رفت و آمد خود بین
روستاها نخواهند وارد جاده بین شهری آن مسیر بشوند
ولی این کار تأخیر افتاده که امیدواریم مسئولین این امر
را در دستور کار قرار دهند.
سعیدی افزود :عالوه بر تعریض آن جاده و توجه
به جادههای شهرستان ،مسیرهایی که بار ترافیک
را تقسیم میکند مدنظر قرار گیرد و هموطنان در
رعایت مسائل ترافیکی و رانندگی دقت بیشتری کنند.
وی خاطرنشان کرد :بارها بیان شده بود که ماشینهای
شوتی و ته لنجی و این مسائل جان مردم را تهدید
میکند و عدهای را در این مسیر آمد و رفت از بین برده
که خیلی تأسف بار بود.
سعیدی اضافه کرد :استاندار بوشهر در شورای تأمین
مصوب کردند که جا به جایی کاالی ملوانی در سطح
استان ممنوع نیست که با این مصوبه و اضافه شدن
مواردی به آن شاهد قاچاق بری و مسائل دیگر در استان
نخواهیم بود و امیدواریم سالمت مردم بیش از پیش
تأمین شود و از استاندار تشکر میکنیم.

نماینده استان بوشهر در شورای عالی استانها؛

حمایت از دسترنج گوجه کاران استان بوشهر مصداق بارز کار جهادی است
حسن رمضانی نماینده استان بوشهر در شورای عالی
استانها ،در گفت و گو با پایگاه اطالع رسانی شورای
عالی استانها با اشاره به مشکالت گوجه کاران در استان
بوشهر ،گفت :تولید گوجه فرنگی خارج از فصل یکی از
ظرفیت های بسیار خوب استان بوشهر در تامین زنجیره
محصوالت غذایی و کشاورزی کشور است که شهرستان
های دشتی و دیر به صورت ویژه بیشترین سطح زیر
کشت و برداشت این محصول را در استان به خود
اختصاص می دهند.
وی ادامه داد :متاسفانه هر ساله به دلیل نبود برنامه
ریزی های الزم و عدم حمایت های به موقع ،شاهد
هدر رفت دسترنج شمار زیادی از کشاورزان گوجه کار در
این استان هستیم.نماینده استان بوشهر در شورای عالی
استانها اظهار داشت :در ماه ها و فصلی که زمین های
کشاورزی اکثر استانهای کشور از برف سفید پوش است،

زمین های کشاورزی استان بوشهر سبز و قرمزپوش
محصول مرغوب و صادراتی گوجه فرنگی است.
رمضانی با توضیح اینکه کشاورزان استان بوشهر برای به
ثمر نشستن این محصول ،متحمل رنج ها و هزینه های
زیادی می شوند اما در زمان برداشت ،افت ناگهانی و
شدید قیمت گوجه فرنگی خسارت های جبران ناپذیری
متوجه این قشر زحمتکش است و محصول مرغوبی که
باید مسیر بازار های داخلی و صادراتی را در پیش بگیرد،
با نازلترین قیمت ها راهی کارخانه های رب گوجه می
شود.
رمضانی با ابراز گالیه مندی از عدم حمایت های الزم
از گوجه کاران افزود :در جبهه اقتصاد مقاومتی باید از
ظرفیت های موجود کشور استفاده بهینه کرد و انتظار
داریم مدیرانی که پشت میز نشسته و برای تصمیم
گیری و حمایت از کشاورزان قلم و کاغذ در اختیار دارند،

آگهی پیدا شدن طفل ناشناس ( مجهول الهویه )

نوبت دوم

در تاریخ  1400/10/11کودک پسر  1ماهه رها شده در
توسط اورژانـــــس اجتماعی شهرستان دشتستان
 ،تحویل شیرخوارگاه شهید ناجی بهزیستی شهرستان
بوشهر شد و با نام مستعار فرزین پذیرش گردید .رنگ
چشم و موی کودک مشکی و رنگ پوست گندمی
است  .کودک فاقد مدارک هویتی و شناسایی بوده
و طبق بررسی های انجام شده کودک رها گردیده
و از زمان پذیرش تاکنون هیچ فردی برای تحویل
گرفتن وی به بهزیستی مراجعه نکرده است .کسانی
که اطالعی از والدین طفل دارند می توانند مراتب را
به بهزیستی شهرستان بوشهر ،شیرخوار گاه شهید ناجی اطالع دهند .بدیهی است پس از
دو بار نشر آگهی و عدم مراجعه والدین اقدامــــات قانـــونی برای فرزند خواندگی کودک
انجام خواهد شد.

زحمات شبانه روزی
و دست های زجر
کشیده و پینه بسته
گوجه کاران را در
ذهن خود به تصویر
بکشند و خالصانه
برای حمایت از آنان
تالش کنند.
وی با اشاره به ناکافی
بودن حمایت های صورت گرفته گفت :خرید حمایتی
گوجه فرنگی در استان بوشهر با توجه به میزان سطح
برداشت این محصول بسیار ناچیز است که نیازمند ورود
سریع دولت به منظور افزایش میزان و تقویت قدرت
خرید گوجه فرنگی توسط تعاونی های روستایی در
استان بوشهر است.

آگهی پیدا شدن طفل ناشناس ( مجهول الهویه )
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نوبت دوم

در تاریخ  1400/10/08نوزاد دختر  1ماهه رها
شده در توسط اورژانـــــس اجتماعی شهرستان
بوشهر  ،تحویل شیرخوارگاه شهید ناجی بهزیستی
شهرستان بوشهر شد و با نام مستعارتارا پذیرش
گردید .رنگ چشم و موی کودک مشکی و رنگ
پوست گندمی است  .کودک فاقد مدارک هویتی
و شناسایی بوده و طبق بررسی های انجام شده
کودک رها گردیده و از زمان پذیرش تاکنون هیچ
فردی برای تحویل گرفتن وی به بهزیستی مراجعه
نکرده است .کسانی که اطالعی از والدین طفل
دارند می توانند مراتب را به بهزیستی شهرستان بوشهر ،شیرخوار گاه شهید ناجی اطالع
دهند .بدیهی است پس از دو بار نشر آگهی و عدم مراجعه والدین اقدامــــات قانـــونی
برای فرزند خواندگی کودک انجام خواهد شد.

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال  1400واقع در شهرستان دیلم بخش  7بوشهر
برابر مقررات ماده  12قانون ثبت مواد 11و 59آیین نامه اصالحی قانون ثبت اسامی اشخاصی که امالک آنها در سه ماهه سوم سال  1400قبول ثبت گردیده اند
و همچنین فهرست امالکی که طبق آراء هیأت نظارت می بایستی آگهی آنها تجدید گردد به شرح ذیل و به ترتیب پالک جهت اطالع عموم آگهی می شود .
پالک - 29/0آقای خیراله مزارع فرزند بارونی ششدانگ یک باب خانه واقع در شهر دیلم خیابان بانک ملی قدیم .
پالک - 62/0خانم ها رباب ،لیال ،کبری ،صدمه ،زهرا ،مریم جان و معصومه شهرت همگی بدخشان فرزندان عبدالعلی بالسویه نسبت به ششدانگ یک باب خانه
واقع در شهر دیلم خیابان ساحلی .
پالک - 107/4خانم قمر حسین عباسی فرزند عیسی ششدانگ یک باب مغازه واقع در شهر دیلم خیابان شریعتی شمالی .
پالک - 142/0آقای جواد دهدشتی فرزند یوسف ششدانگ یک قطعه زمین واقع در شهر دیلم خیابان ساحلی .
پالک - 429/0آقای ماشااله ریگستانی فرد فرزند رسول ششدانگ یک باب خانه واقع در شهر دیلم خیابان شریعتی شمالی .
پالک - 551/2آقایان محسن طاهریان فرزند مصطفی و روح اله اسماعیلی فرزند باقر بالمناصفه نسبت به ششدانگ یک باب خانه واقع در شهر دیلم خیابان
ساحلی .
پالک - 596/7آقای خلیل اله مهدی زاده فرزند فرج اله ششدانگ یک باب خانه واقع در شهر دیلم خیابان ساحلی کوچه شهید روغنی .
پالک - 613/9خانم نصرت قنواتی بهبهانی فرزند رضا علی ششدانگ یک باب خانه واقع در شهر دیلم خیابان شریعتی شمالی .
پالک - 613/10آقایان کامین و مهرداد شهرت هر دو علی نقی زاده فرزندان شکراله بالمناصفه نسبت به ششدانگ یک باب خانه واقع در شهر دیلم خیابان شریعتی
شمالی.
پالک - 613/11خانم طاهره علی نقی زاده فرزند شکراله ششدانگ یک باب خانه واقع در شهر دیلم خیابان شریعتی شمالی .
پالک - 685/4آقای عبدالرحیم قره باغی فرزند ناصر ششدانگ یک باب خانه واقع در شهر دیلم خیابان بانک ملی قدیم .
پالک - 688/2خانم شهناز تاجدین فرزند حمزه ششدانگ یک باب خانه واقع در شهر دیلم خیابان امام حسین شرقی .
پالک - 695/2خانم حکمیه جوی فرزند جوهر ششدانگ یک باب خانه واقع در شهر دیلم خیابان شریعتی شمالی.
پالک - 705/1آقای اصغرسلحشور فرزند فرج ششدانگ یک باب خانه واقع در شهر دیلم خیابان شریعتی شمالی .
پالک - 705/2آقای حسن سلحشور فرزند فرج ششدانگ یک باب خانه واقع در شهر دیلم خیابان شریعتی شمالی .
هرکس نسبت به امالک مندرج در این آگهی اعتراض دارد می توانند طبق ماده  16قانون ثبت از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی تا  90روز و آگهی اصالحی تا 30
روز اعتراض خود را کتب ًا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیلم تسلیم و رسید اخذ نماید؛ و چنانچه بین مستدعی ثبت و دیگری نسبت به پالک های مندرج
در این آگهی دعوی در دادگاه مطرح و تحت رسیدگی باشد ،کسی که طرف دعوی با مستدعی ثبت است می تواند طبق ماده  17قانون ثبت گواهی الزم مشعر
بر طرح دعوی از دادگاه اخذ و به اداره ثبت تسلیم و رسید دریافت نماید .ضمن ًا معترضین مکلف اند طبق تبصره  2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های
معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته ظرف مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست الزم به
مرجع قضایی تقدیم نماید واال حق او ساقط خواهد شد .ضمن ًا تحدید حدود امالک فوق بعد ًا به عمل خواهد آمد؛ و مدت قبول واخواهی نسبت به حدود و حقوق
ارتفاقی طبق ماده  20قانون ثبت  30روز از تاریخ شروع عملیات تحدیدی می باشد .این آگهی در دو نوبت به فاصله  30روز منتشر خواهد شد .
شناسه آگهی1257452 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/12/01 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/02 :
اله مراد رزمجو -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان دیلم

برابر رأی شماره  140060324009002085هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بوشهر تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای سعید دشتی دوست
بوشهری فرزند مختار به شماره شناسنامه  563صادره
از بوشهر به شماره ملی  3500934641در ششدانگ
یکبابخانه به مساحت  136/85متر مربع پالک  89فرعی
از  3396اصلی مفروز و مجزی شده از پالک اصلی واقع
در بخش دو بوشهر خریداری از مالک رسمی گردیده
است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت 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 یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شد244973%.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/02 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/17 :
شماره 617 :م الف
شکراله سعادتی_ سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک
شهرستان بوشهر
..............................................................................
ابالغ نامه
مدیریت محترم خدماتی سپهر شاهین آسیا
موضوع آقای محمد غالمی
با توجه به درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای
محمد غالمی در کارهای سخت و زیان آور که در
جلسه مورخ  1400/10/04کمیته بدوی استانی این اداره
کل مطرح شده و شغل ایشان بشرح ذیل مورد تأیید
قرار گرفته است همچنین مطابق با تبصره  5ماده 8
تصویبنامه هیئت وزیران رأی مذکور ظرف مدت  15روز
اداری از تاریخ ابالغ نامه با ارائه تقاضای کتبی (فرم
شماره  )4قابل تجدید نظرخواهی می باشد در غیر
اینصورت رأی مذکور قطعی و الزم االجر است.
شغل راننده جرثقیل از تاریخ 1390/06/11
-1
لغایت 1390/12/29
شماره 314 :م الف
اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان کنگان
..............................................................................
ابالغ نامه
مدیریت محترم تعاونی خدمات پارس پیمای قرن
موضوع آقای محمد غالمی
با توجه به درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای
محمد غالمی در کارهای سخت و زیان آور که در
جلسه مورخ  1400/10/04کمیته بدوی استانی این اداره
کل مطرح شده و شغل ایشان بشرح ذیل مورد تأیید
قرار گرفته است همچنین مطابق با تبصره  5ماده 8
تصویبنامه هیئت وزیران رأی مذکور ظرف مدت  15روز
اداری از تاریخ ابالغ نامه با ارائه تقاضای کتبی (فرم
شماره  )4قابل تجدید نظرخواهی می باشد در غیر
اینصورت رأی مذکور قطعی و الزم االجر است.
-1شغل راننده جرثقیل از تاریخ  1391/01/11لغایت
1394/12/29
-2شغل راننده جرثقیل از تاریخ  1395/01/01لغایت
1395/06/31
-3شغل راننده جرثقیل از تاریخ  1395/07/01لغایت
1395/12/30
-4شغل راننده جرثقیل از تاریخ  1396/01/01لغایت
1396/07/30
شماره 315 :م الف
اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان کنگان
..............................................................................
آگهی فقدان سند مالکیت پالک  526/1واقع در بخش
دو بوشهر
خانم امینه نیک رای با تسلیم استشهاد محلی مدعی
است یک جلد سند مالکیت ششدانگ یکبابخانه
و مغازه پالک  526/1واقع در بخش دو بوشهر که در
صفحه  186دفتر  245به شماره ذیل  31418بنام خانم
امینه نیک رای صادر و تسلیم گردیده و به علت جا
به جائی مفقود شده است و درخواست صدور المثنی
سند مالکیت را نموده لذا مراتب طبق اصالح تبصره یک
اصالحی ماده  120آئین نامه قانون ثبت اعالم می شود
که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای نموده
و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ،تا ده
روز پس از انتشار این آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک
شهرستان بوشهر مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه
سند مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید .چنانچه
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض
اصل سند ارائه نشود ،المثنی سند طبق مقررات صادر و
به متقاضی تسلیم خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی1400/11/02 :
شماره/622 :م .الف
شکراله سعادتی_ سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک
شهرستان بوشهر

