سالمت

سال سیزدهم شماره  1558شنبه  1آذرماه 1399

رییس دبیرخانه شورای عالی بیمه خبر داد:

بیم ه  ۹۰درصدی برای  ۲داروی بسرتی کروان
دبیر و رییس دبیرخانه شورای عالی بیمه از پوشش
بیمه ای  ۹۰درصدی دو داروی کرونا در حوزه بستری
خبر داد و در عین حال گفت :هزینه تست  PCRدر
مراکز خصوصی معقوالنه میشود.
دکتر سید سجاد رضوی در گفتوگو با ایسنا ،درباره
پوشش بیمهای فاویپیراویر و رمدسیویر ،گفت :اگر
دارویی در پروتکلهای درمانی کرونا باشد ،میتواند
تحت پوشش بیمه قرار گیرد .فعال فاویپیراویر و
رمدسیویر فقط در حوزه بستری استفاده میشوند و
هر دو تحت پوشش بیمه قرار گرفتهاند.
پوشش بیمه ای فاویپیراویر و رمدسیویر در حوزه
بستری
وی با بیان اینکه ابالغیه پوشش بیمهای این دو دارو
در حوزه بستری چند روز قبل از سوی وزیر بهداشت،
صورت گرفته است ،افزود :در حوزه بستری  ۹۰درصد
هزینهها تحت پوشش بیمه قرار میگیرد و اگر فردی
توانایی پرداخت همان  ۱۰درصد را هم نداشته باشد،
از طریق مددکاری بیمارستان پیگیری و پرداخت

میشود .بر این اساس در حال حاضر  ۹۰درصد
هزینه فاویپیراویر و رمدسیویر در بخش بستری از
سوی بیمه پرداخت میشود .برای حوزه سرپایی فعال
تصمیم گیری نشده است و هنوز این داروها وارد
پروتکل درمانی سرپایی نشدهاند.
 ۲۵۰خدمت دندان پزشکی تعرفه دار می شوند
رضوی در ادامه از تصویت تعرفههای حدود ۲۵۰

خدمت دندانپزشکی در دولت خبر داد و گفت:
بنابراین مردم از این به بعد میدانند که برای خدمات
دندانپزشکی طبق تعرفه مصوب چقدر باید بپردازند.
تعرفه حدود  ۲۵۰خدمت دندان پزشکی در دولت
مصوب شده و فکر میکنم در هفته آینده ابالغ
میشود.
هزینه تست  PCRمعقوالنه می شود
وی همچنین گفت :تعرفه تست تشخیصی PCR
نیز مصوب شده و در این هفته عدد و رقم آن ابالغ
میشود که قیمت آن از قیمتهای موجود کمتر
خواهد شد .تست  PCRدر بیماران بستری و در
مراکز  ۱۶ساعته وزارت بهداشت به صورت رایگان
انجام میشود ،اما مردم برای انجام تست به صورت
سرپایی از بخش خصوصی باید هزینه بپردازند که
تعرفه آن مقداری متغیر است ،حال ما تعرفهای
را ابالغ میکنیم که از هزینه فعلی کمتر است .بر
این اساس هزینه تست  PCRدر مراکز خصوصی
معقوالنه میشود.

آگهي نوبتی سه ماهه دوم سال  ۱۳۹9امالک واقع در بخش  ۸کنگان مشتمل بر آگهی
تحدید حدود امالک مشمول قانون تعیین تکلیف ثبت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر مقررات ماده ۱۱و ۱۲قانون ثبت و ماده  ۵۹آئین نامه ثبت اسناد و امالک
اسامی اشخاصی که امالک آنها در سه ماهه دوم سال  ۹۹قبول ثبت گردیده
اند به شرح ذیل آگهی می گردد.
-1پالک  ۲۵۴۶۷فرعی از  ۳اصلی آقای محمد راه پیما ششدانگ یک باب
خانه به مساحت  495/31متر مربع واقع درکنگان
 -2پالک  ۲۵۴۷۵فرعی از  ۳اصلی آقای ابراهیم حسن پور ششدانگ یک
باب خانه به مساحت  216/98متر مربع واقع در کنگان
 -3پالک  ۲۵۴۷۶فرعی از  ۳اصلی آقای محمد محمدی ششدانگ یک قطعه
زمین و بناهای احداثی در آن به مساحت  461/05متر مربع واقع در کنگان
 -4پالک  ۲۶۳۰۳فرعی از  ۳اصلی موسسه تامین اقالم مصرفی بسیجیان
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  205/47متر مربع واقع در کنگان
 -5پالک  ۲۶۴۱۸فرعی از  ۳اصلی خانم امل دریس ششدانگ یک قطعه
زمین و بناهای احداثی در آن به مساحت ۱۲۵متر مربع واقع در کنگان
امالکی که در اجرای ماده  3قانون تعیین تکلیف و ماده  ۱۳آئین نامه قانون
تعیین تکلیف پذیرش ثبت گردیده است و اظهارنامه حاوی تحدید حدود
و آگهی نوبتی و تحدیدی بصورت همزمان جهت اطالع عموم به شرح ذیل
آگهی می گردد:
 .1پالک  ۴۰۲۷فرعی از  ۱اصلی خانم اعظم احمدی ششدانگ یک باب خانه
به مساحت  277/36متر مربع واقع در بنک
.2پالک  ۲۵۴۶۹فرعی از  ۳اصلی خانم صدیقه احمدزاده ششدانگ یک باب
خانه به مساحت  264/78متر مربع واقع در کنگان
.3پالک  ۸۸۷فرعی از  ۴اصلی اقاي محمد سبوطي ششدانگ يك باب
خانه به مساحت 177/35متر مربع واقع در روستای نخل غانم

ضمن ًا عمليات تحديد حدود پالك
 1 /4027و  3/25469و  4/887روز
شنبه مورخ  99/09/22به عمل خواهد
آمد.
اشخاصی که نسبت به ماهیت
امالک مندرج در متن این آگهی
اعتراض دارند میتوانند طبق مواد ۱۶
و  ۱۷و  ۸۶قانون و آئین نامه ثبت
از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی به
مدت  ۹۰روز اعتراض کتبی خود یا گواهی الزم مشعر بر طرح دعوی از
دادگستری اخذ و به اداره ثبت کنگان تسلیم و رسید دریافت نماید و
مطابق ماده ۲۰ق.ث.معترضین نسبت به حقوق ارتفاقی و حدود پالک های
مشمول قانون مذکور ظرف مهلت  30روز از عمليات تحدید حدود و تنظیم
صورتجلسه تحدیدی اعتراض خود را به اداره ثبت کنگان تسلیم و رسید
دریافت نمایند.
معترضین به تقاضای ثبت و تحدید حدود مکلفند طبق تبصره واحده
تعیین تکلیف پروندهای معترض ثبتی مصوب  73/02/25اقدام نمایند .در
غیر اینصورت عملیات ثبتی را با رعایت تشریفات و مقررات ادامه خواهد
یافت .این اگهی در دو نوبت به فاصله ۳۰روز منتشر میگردد.
تاريخ انتشار نوبت اول 1399/08/01 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/09/01 :
امیر حسین شعبانی /رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان کنگان
شماره 325 :م الف

99090145

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال  1399شهرستان تنگستان
برابر مقررات ماده 11و ۱۲قانون ثبت و ماده  ۵۹آیین نامه قانون مزبور فهرست اسامی اشخاصی که
امالک آنها در سه ماهه دوم سال  ۱۳۹9قبول ثبت گردیده اند و امالکی که به استناد ماده  ۱۳قانون و
ماده  ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مبنی
بر تنظیم اظهارنامه ثبتی حاوی تحدید قبول ثبت گردیده اند به شرح زیر و با ذکر شماره و پالک فرعی
و اصلی جهت اطالع عموم آگهی می گردد.
پالك 297/328

خانم فریبا ضرغامیان پور فرزند اکبر ششدانگ یک باب خانه واقع در اهرم قطعه 1بخش  ۴بوشهر

پالك 2441/585

آقای غالمرضا زنده بودی فرزند حسین ششدانگ یک قطعه نخلستان واقع در خائیر (روستای گشی) قطعه
 ۳بخش  ۴بوشهر

پالك 2442/598

آقای بهمن یار رستمی مفرد فرزند غالمحسین ششدانگ یک قطعه نخلستان واقع در خائیز (روستای
بنیون) قطعه  ۳بخش  ۴بوشهر

پالك 2451/2160

خانم نصرت زمانی فرزند ابراهيم ششدانگ یک قطعه زمین محصور واقع در دلوار قطعه  ۴بخش  ۴بوشهر

payameasalooye@gmail.com

پالك  2451/3308آقای وحید زمانی فرزند غالمحسین ششدانگ یک باب خانه واقع در دلوار قطعه  ۴بخش  ۴بوشهر
پالك 2457/486

اصغر خاوری فرزند فرهاد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی واقع در روستای باشی قطعه  ۴بخش  ۴بوشهر

پالك 2457/487
پالك 2457/488

اسماء غریبی فرزند بهرام ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی واقع در روستای باشی قطعه  ۴بخش  ۴بوشهر
اسماء غریبی فرزند بهرام ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی واقع در روستای باشی قطعه  ۴بخش  ۴بوشهر

هر کسی نسبت به امالک مندرج در این آگهی اعتراض دارد می تواند مطابق ماده  ۱۶قانون ثبت از تاریخ انتشار اولین آگهی
بمدت  ۹۰روز و نسبت به آگهی نوبتی اصالحی تا  ۲۰روز و در آگهی نوبتی حاوی تحدید حدود اشخاصی که به ماهیت ملک
معترض هستند ظرف مدت  ۹۰روز و اشخاصی که به حدود و حقوق ارتفاقی معترض هستند ظرف مدت  ۳۰روز از تاریخ انتشار
آگهی اعتراض خود را کتب ًا به اداره ثبت اسناد و امالک تنگستان تسلیم و رسید اخذ نماید .و چنانچه بین مستدعی ثبت و
دیگری قبل از انتشار اولین اعالن آگهی نوبتی ،دعوایی اقامه شده و در جریان رسیدگی باشد؛ کسی که طرف دعوی با مستدعی
ثبت می باشد ،می بایست برابر ماده  ۱۷قانون ثبت از تاریخ نشر اعالن اولین آگهی نوبتی تا  ۹۰روز تصديق محکمه را مشعر به
جریان دعوی اخذ و به اداره ثبت اسناد و امالک تنگستان تسلیم نماید .ضمن ًا معترض مکلف است مطابق تبصره  ۲ماده واحده
قانون تعیین تکلیف پرونده های ثبتی که فاقد سابقه ثبت بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است؛ مصوب
1373/2/25و ماده  ۸۶آیین نامه اجرایی قانون ثبت ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست الزم را
به مرجع قضایی تسلیم نماید و االحق او ساقط خواهد شد .تحدید حدود امالک فوق برابر مقررات مواد  ۱۴و  ۱۵قانون ثبت بعد ًا
به عمل خواهد آمد.
شناسه اگهي 1021247 :
تاریخ انتشار نوبت اول  1399/08/01 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/09/01 :

99090147
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رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي سيد حسين حسيني بشماره ملي  5299646208به شرح دادخواست به كالسه
 99/282از اين دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده
كه شادروان :سيد ياسين حسيني فرزند سيد حسين بشناسنامه شماره 160 :در تاريخ
 1374/11/25اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم
منحصر است به :شرح ذيل
.1شازينب سراجي فرزند :حسين شماره ملي 5299694520 :صادره از :ديلم تاريخ تولد:
 1303نسبت :همسر متوفي
.2سيد حسين حسيني فرزند :سيد ياسين شماره ملي 5299646208 :صادره از :ديلم
تاريخ تولد 1327 :نسبت :فرزند متوفي
 .3طال حسيني فرزند :سيد ياسين شماره ملي 5299646216 :صادره از :ديلم تاريخ
تولد 1329 :نسبت :فرزند متوفي
.4سيد عبداهلل حسيني فرزند :سيد ياسين شماره ملي 5299646224 :صادره از :ديلم
تاريخ تولد 1332 :نسبت :فرزند متوفي
.5سيده خيري حسيني فرزند :سيد ياسين شماره ملي 5299646461 :صادره از :ديلم
تاريخ تولد 1344 :نسبت :فرزند متوفي
.6سيد علي اكبر حسيني فرزند :سيد ياسين شماره ملي 5299646259 :صادره از :ديلم
تاريخ تولد 1343 :نسبت :فرزند متوفي
.7كنيز حسيني فرزند :سيد ياسين شماره ملي 5299646232 :صادره از :ديلم تاريخ
تولد 1334 :نسبت :فرزند متوفي
.8سيد حسن حسيني فرزند :سيد ياسين شماره ملي 5299646240 :صادره از :ديلم
تاريخ تولد 1338 :نسبت :فرزند 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 دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
شماره /139:م الف
99090148
حسين اكبري  -رئيس شعبه اول شوراي حل اختالف شهرستان ديلم
.................................................................................................................
رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي سيد حسين حسيني بشماره ملي  5299646208به شرح دادخواست به كالسه
 99/281از اين دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه
شادروان :شازينب سراجي فرزند حسين بشناسنامه شماره 8 :در تاريخ 1383/05/25
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است
به :شرح ذيل
-1سيد عبداهلل حسيني فرزند :سيد ياسين شماره ملي 5299646224 :صادره از :ديلم
تاريخ تولد 1332 :نسبت :فرزند متوفي
-2سيد حسين حسيني فرزند :سيد ياسين شماره ملي 5299646208 :صادره از :ديلم
تاريخ تولد 1327 :نسبت :فرزند متوفي
 -3سيد حسن حسيني فرزند :سيد ياسين شماره ملي 5299646240 :صادره از :ديلم
تاريخ تولد 1338 :نسبت :فرزند متوفي
-4سيد علي اكبر حسيني فرزند :سيد ياسين شماره ملي 5299646259 :صادره از :ديلم
تاريخ تولد 1343 :نسبت :فرزند متوفي
-5سيده خيري حسيني فرزند :سيد ياسين شماره ملي 5299646461 :صادره از :ديلم
تاريخ تولد 1344 :نسبت :فرزند متوفي
-6طال حسيني فرزند :سيد ياسين شماره ملي 5299646216 :صادره از :ديلم تاريخ تولد:
 1329نسبت :فرزند متوفي
-7كنيز حسيني فرزند :سيد ياسين شماره ملي 5299646232 :صادره از :ديلم تاريخ
تولد 1334 :نسبت :فرزند 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 دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
شماره/138:م .الف
99090149
حسين اكبري  -رئيس شعبه اول شوراي حل اختالف شهرستان ديلم
.................................................................................................................
رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي سيد محمود حسيني زاده بشماره ملي  5299926480به شرح دادخواست به
كالسه  99/283از اين دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح
داده كه شادروان :كنيز حسيني فرزند سيد ياسين بشناسنامه شماره 319 :در تاريخ
 1390/11/07اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم
منحصر است به :شرح ذيل
-1سيد رمضان حسيني زاده فرزند :عبدالحسين شماره ملي 1817714708 :صادره از:
آبادان تاريخ تولد 1331 :نسبت :همسر متوفي
-2سيد عبدالحسين حسيني زاده فرزند :سيد رمضان شماره ملي 5299975929 :صادره
از :ديلم تاريخ تولد 1367 :نسبت :فرزند متوفي
-3سيد رضا حسيني زاده فرزند :سيد رمضان شماره ملي 5299974302 :صادره از :ديلم
تاريخ تولد 1364 :نسبت :فرزند متوفي
-4سيد محمود حسيني زاده فرزند :سيد رمضان شماره ملي 5299926480 :صادره از:
ديلم تاريخ تولد 1358 :نسبت :فرزند متوفي
-5سيد زينب حسيني زاده فرزند :سيد رمضان شماره ملي 5299935757 :صادره از:
ديلم تاريخ تولد 1362 :نسبت :فرزند متوفي
-6سيد زهرا حسيني زاده فرزند :سيد رمضان شماره ملي 5299941791 :صادره از :ديلم
تاريخ تولد 1362 :نسبت :فرزند متوفي
-7سيد زهره حسيني زاده فرزند :سيد رمضان شماره ملي 3530052124 :صادره از:
اهواز تاريخ تولد 1369 :نسبت :فرزند 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 دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
شماره/140:م .الف
حسين اكبري  -رئيس شعبه اول شوراي حل اختالف شهرستان ديلم
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احتامل ۴رقمی شدن آمار مرگومیر کرونایی
معاون درمان ستاد کرونای استان تهران ضمن انتقاد از افزایش سفرها پیش از اعمال
محدودیتهای کرونایی جدید ،گفت :با اضافه شدن متغیرهایی مانند سرما ،آنفلوانزا،
عدم رعایت مردم و ...وقوع مرگهای  ۴رقمی دور از انتظار نخواهد بود و ممکن است
این اتفاق هم بیفتد.
دکتر نادر توکلی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به آغاز محدودیتهای جدید کرونایی از
روز شنبه(اول آذر) ،گفت :زمانی که مغازهها و فروشگاههای غیرضروری تعطیل شوند
و ادارهها سازمانها نیز با یکسوم ظرفیت کارمندان خود به فعالیت بپردازند ،خود
به خود میزان ارتباط افراد کاهش مییابد و حمل و نقل شهری که عامل عمده انتقال
ویروس کرونا است کنترل میشود .طبیعتا موضوعات ذکر شده و اعمال محدودیتها
سبب میشود زنجیره انتقال ویروس تا حدی کم شود.وی افزود :پیشبینی میکنیم با
این محدودیتهای دو هفتهای بار بیماری ،مراجعه به مراکز درمانی و مرگومیر کمتر
شود تا بتوانیم سرویس مناسبتری به بیماران ارائه دهیم زیرا اکنون یکی از مشکالت
ما در این زمین ه است.
توکلی با اشاره به اینکه بیمارستانها پر شدند و تختهای بستری محدود است ،تاکید
کرد :هدف عمده طرح تعطیلی دو هفتهای مشاغل و اعمال سایر محدودیتها مانند
محدودیت تردد بین استانی و شبانه این است که یک آرامش نسبی برای کادر درمان
فراهم کنیم هرچند که این اقدام هم درمان قطعی واقعه نیست.معاون درمان ستاد
کرونای استان تهران ،اظهار کرد :ارزیابی نتایج طرح به سرعت انجام نخواهد شد .پس
از اعمال محدودیتها با دو هفته تاخیر میتوانید نتایج را مشاهده کنید .از روز شنبه
تمام محدودیتها به شکل جدی اعمال خواهد شد.وی با انتقاد از افزایش سفرها به
سمت شمال کشور طی روزهای اخیر و پیش از آغاز اعمال محدودیتهای جدید ،بیان
کرد :با اجرای محدودیتها همراهی مردم هم نکته بسیار مهمی است و اگر همراهی
از سوی مردم صورت نگیرد طبیعتا توفیقی در اجرای محدودیتها نخواهیم داشت.
توکلی تاکید کرد :با اضافه شدن متغیرهایی مانند سرما ،آنفلوانزا ،عدم رعایت مردم و...
وقوع مرگهای  ۴رقمی دور از انتظار نخواهد بود و ممکن است این اتفاق هم بیفتد.
آگهي تأسيس
تأسيس شركت تعاوني خدمات مكانيزاسيون نخيالت افق سبز برتر گروه هشت هزار و صد و پنجاه
و شش در تاريخ  1399/08/17به شماره ثبت  2823به شناسه ملي  14009561737ثبت و امضاء ذيل
دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عمومي آگهي مي گردد.
موضوع فعاليت :كليه خدما ت توسعه و مكانيزاسيون نخيالت به موجب مجوز از اداره كل ساير برابر با
شماره مجوز  646982در تاريخ  1399/06/30در استان مربوطه اين آگهي به ثبت رسيد.
مدت فعاليت :از تاريخ ثبت به مدت نامحدود
مركز اصلي :استان بوشهر ،شهرستان دشتستان ،بخش مركزي ،شهر برازجان ،محله قصاب قديم ،كوچه
 6شريعتي ،بلوار شريعتي ،پالك  ،0طبقه اول ،واحد  23كدپستي 7561717543
سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ  102/000/000لاير نقدي
اولين مديران
آقاي مهدي بحريني به شماره ملي  3500932630و به سمت مدير عامل به مدت  3سال
آقاي نادر خدادادي به شماره ملي  352046424و به سمت عضو علي البدل هيئت مديره به مدت
 3سال
آقاي علي محمد صميمي به شماره ملي  3520753601و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت
 3سال و به سمت عضو اصلي هيأت مديره به مدت  3سال
آقاي حسن رجبي بنداروزي به شماره ملي  3520787326و به سمت عضو علي البدل هيئت مديره
به مدت  3سال
آقاي محمد اسماعيلي به شماره ملي  5329775353و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت  3سال
و به سمت عضو اصلي هيئت مديره به مدت  3سال
آقاي حسن فريبرزي به شماره ملي  6109664235و به سمت منشي هيئت مديره به مدت  3سال
و به سمت عضو اصلي هيت مديره به مدت  3سال دارندگان حق امضا :كليه قراردادها و اسناد
رسمي و تعهدآور بانكي از قبيل چك ،سفته ،بروات اوراق بهادار بانكي با امضاء آقاي محمد اسماعيلي
(رئيس هيأت مديره) و آقاي علي محمد صميمي (نائب رئيس هيأت مديره) و آقاي مهدي بحريني
(مديرعامل) همره با مهر شركت داراي اعتبار خواهد بود .اوراق و نامه هاي عادي باامضاء آقاي مهدي
بحريني (مدير عامل) و مهر شركت معتبر مي باشد.
اختيارات مديرعامل :طبق اساسنامه
بازرسان
آقاي حبيب اهلل پورمند به شماره ملي  3520788853به سمت بازرس اصلي به مدت  1سال
آقاي عبدالحميد بازياري به شماره ملي  5329925657به سمت بازرس علي البدل به مدت  1سال
روزنامه كثيراالنتشار پيام عسلويه به عنوان روزنامه اصلي جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان بوشهر
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري دشتستان
.................................................................................................................
آگهي مزايده
طبق پرونده كالسه  960043اجراي احكام مدني ،ششدانگ  4باب مغازه به شماره ثبتي  735/6425و
 735/6426و  735/6427و  735/6428واقع در بندر ديلم – خيابان شهيد بهشتي بعد از تقاطع شهيد
بهشتي و دانش آموز را به استناد مواد  137الي  140قانون اجراي احكام مدني به مزايده گذاشته مي
شود .ارزش و مساحت امالك به شرح الف)پالك  735/6425با مساحت تقريبي  16/62مترمربع به
مبلغ  400/000/000لاير – ب)  735/6426با مساحت تقريبي  10/76مترمربع به مبلغ 270/000/000
لاير – ج) پالك  735/6427با مساحت تقريبي  13/84مترمربع به مبلغ  350/000/000لاير – د) پالك
 735/6428با مساحت تقريبي  14/31مترمربع به مبلغ  360/000/000لاير ارزيابي شده و نظر ارزياب
به اصحاب دعوا ابالغ و مصون از اعتراض باقي مانده است .هر چهار پالك متصل به هم و در راستاي
شمال به جنوب متصل به منزل آقاي عبداله تنگسيري قرار گرفته اند و به صورت يك اتاق مستطيل
شكل فاقد درب در خيابان بوده و در ورودي آن در منزل آقاي عبداله تنگسيري مي باشد .انشعاب
آب و برق در آن مشاهده نشد و همچنين حقوق ارتفاقي نيز شناسايي نگرديد .مالك ششدانگ
پالكهاي مذكور آقاي عبداهلل تنگسيري فرزند حيدر مي باشد .ارزش اعالم شده توسط كارشناس رسمي
دادگستري اعالم شده است .ملك ياد شده در تاريخ دوشنبه  1399/09/10رأس ساعت  9تا  10صبح به
آدرس :ديلم -دادگستري ،اجراي احكام به مزايده و فروش گذاشته مي باشد .مزايده در مكان و زمان
ياد شده انجام و كسي كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد به عنوان برنده مزايده شناخته مي شود.
برنده مي بايستي  %10از وجه پيشنهادي را نقد ًا و در روز مزايده در صندوق دادگستري توديع و نسبت
به پرداخت مابقي حداكثر ظرف مدت يكماه اقدام نمايد واال وجه توديع شده پس از كسر هزينه مزايده
به نفع دولت ضبط خواهد شد .عالقه مندان مي توانند در وقت مقرر حضور يابند .الزم به ذكر است
ملك ياد شده در حال در اختيار مالك آن قرار دارد .افرادي كه قصد دارند از ملك مورد نظر بازديد نمايند
ظرف  5روز قبل از تاريخ مزايده از آن بازديد نمايند.
شماره/128 :م .الف

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال  ۱۳۹9امالک واقع در بخش  ۸شهرستان عسلویه
برابر مقررات ماده ۱۱و۱۲قانون ثبت و ماده  ۵۹آئین نامه ثبت
اسناد و امالک فهرست اسامي اشخاصی که امالک آنها در
سه ماهه اول سال  ۹۸قبول ثبت گردیده اند همچنین صورت
امالكي که در آگهی قبلی اشتباه منتشر گردیده است به شرح
ذیل جهت اطالع عموم آگهی می گردد:
-١پالک ۳۴۶۵فرعی از ۲۸اصلی خانم شيخه کشاورز ششدانگ
یکبابخانه به مساحت  ۲۶۶متر مربع واقع در نخل تقی
 -۲پالک  3۴۶۶فرعی از  ۲۸اصلی آقای جاسم دهقانی
ششدانگ یکبابخانه به مساحت  522/83مترمربع واقع در
نخل تقی
 -٣پالک  ۶۳۰۱فرعی از  ۲۹اصلی آقای احمد بحرینی
ششدانگ یکبابخانه به مساحت  157/93مترمربع واقع در
عسلویه
 -۴پالک  ۳۵۸فرعی از  ۷۶اصلی آقای یوسف ناصری
ششدانگ یکقطعه زمین به مساحت  ۷۳۸۰متر مربع واقع
در هاله

آگهی های اصالحی
 -1پالک  82/222آقای جاسم شیخی ششدانگ یک قطعه
زمین مزروعی به مساحت  4507/01متر مربع واقع در خره که
در آگهی نوبتی قبلی بجای پالک  ۸۲اصلی پالک  ۸۳اصلی
اشتباه شده بوده است.
اشخاصی که نسبت به ماهیت امالک مندرج در متن این
آگهی اعتراض دارند میتوانند طبق مواد ۱۶و ۱۷و  ۸۶قانون
و آئین نامه ثبت از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی به مدت
90روز و نسبت به آگهی های اصالحي ۳۰روز اعتراض کتبی
خود یا گواهی الزم مشعر بر طرح دعوی از دادگستری اخذ
و به اداره ثبت عسلویه تسلیم و رسید دریافت نماید.
و مطابق ماده  ۲۰ق.ث .معترضین نسبت به حقوق
ارتفاقی و حدود پالك های مشمول قانون مذکور ظرف
مهلت  30روز از عمليات تحدید حدود و تنظیم صورتجلسه
تحديدی اعتراض خود را به اداره ثبت عسلویه تسلیم و
رسید دریافت نمایند.

 -1معترضین به تقاضای
ثبت و تحديد حدود
مکلفند طبق تبصره
واحده تعیین تکلیف
پرونده های معترض
ثبتی مصوب 73/02/25
اقدام نمایند .در غیر
اینصورت عملیات ثبتی
را با رعایت تشریفات و
مقررات ادامه خواهد یافت .این آگهی در دو نوبت به فاصله
۳۰روز منتشر میگردد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/08/01 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/09/01 :
يعقوب محمدی /رییس ثبت اسناد و امالک
شهرستانعسلویه
شماره 335 :م الف
99090146

