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رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای عبدالرضا غالمشاهی فرزند غالم دارای شماره ملی 5299620381
به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه
درخواستی به شماره یک سیار 1400/تقدیم این شورا نموده و چنین
اشعار داشته است که عبدالخالق غالمشاهی فرزند غالم به شناسنامه
 40در تاریخ  1399/03/24در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه
حین الفوت وی عبارتند از:
-1لیال غالمیان فرزند :صفر شماره ملی 5299836351 :صادره
از :دیلم تاریخ تولد 1353 :نسبت :همسر متوفی
-2علی غالمشاهی فرزند :عبدالخالق شماره ملی5290048928 :
صادره از :دیلم تاریخ تولد 1377 :نسبت :فرزند متوفی
شماره ملی:
فرزند :عبدالخالق
-3امیرمحمد غالمشاهی
تاریخ تولد 1387 :نسبت:
 5290095438صادره از :دیلم
فرزند متوقی
-4مریم غالمشاهی فرزند :عبدالخالق شماره ملی5290059334 :
صادره از :دیلم تاریخ تولد 1380 :نسبت :فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
1400091233
شماره 139 :م الف
حسین اکبری_ رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان دیلم
..............................................................................................
رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم شاهزاده حسن پور به شناسنامه شماره 4682 :به استناد
شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به
شماره  1400/196تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است
که شادروان :غالم غالمشاهی به شناسنامه شماره 101 :در تاریخ
 1398/05/11در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت
وی عبارتند از:
-1شاهزاده حسین پور فرزند :ناصر شماره ملی5299626924 :
صادره از :دیلم تاریخ تولد 1347 :نسبت :همسر دائمی متوفی
-2حکیمه غالمشاهی فرزند :غالم شماره ملی 5299623501 :صادره
از :دیلم تاریخ تولد 1346 :نسبت :فرزند متوفی
-3خورشید غالمشاهی فرزند :غالم شماره ملی5299815867 :
صادره از :دیلم تاریخ تولد 1347 :نسبت :فرزند متوفی
-4صادق غالمشاهی فرزند :غالم شماره ملی 5290092791 :صادره
از :گناوه تاریخ تولد 1386 :نسبت :فرزند متوفی
-5رسول غالمشاهی فرزند :غالم شماره ملی 5299838018 :صادره
از :دیلم تاریخ تولد 1354 :نسبت :فرزند متوفی
-6عبدالخالق غالمشاهی فرزند :غالم شماره ملی5299821174 :
صادره از :دیلم تاریخ تولد 1349 :نسبت :فرزند متوفی
-7حسن غالمشاهی فرزند :غالم شماره ملی 5299845405 :صادره
از :دیلم تاریخ تولد 1354 :نسبت :فرزند متوفی
-8عبدالرضا غالمشاهی فرزند :غالم شماره ملی5299620381 :
صادره از :دیلم تاریخ تولد 1346 :نسبت :فرزند متوفی
-9عبدالکریم غالمشاهی فرزند :غالم شماره ملی5299829167 :
صادره از :دیلم تاریخ تولد 1351 :نسبت :فرزند متوفی
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 و اال گواهی صادر خواهد شد1400091234 .
شماره 140 :م الف
حسین اکبری_رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان دیلم
..............................................................................................
((آگهی مزایده))
طبق پرونده کالسه  0000033اجرای احکام مدنی ،ششدانگ یکباب
مغازه با پالک ثبتی  326واقع در بندر دیلم_ خیابان شریعتی شمالی
بازار کویتی ملکی  4/5دانگ مشاع سهم محمود ذاکری و  1/5دانگ
مشاع سهم حسن ذاکری را به استناد مواد  137الی  140قانون اجرای
احکام مدنی به مزایده گذاشته می شود.
نوع ملک :یک باب مغازه به مساحت  44/30متر مربع و اعیان آن
 116متر مربع با مشخصات جلو از آجر و سیمان پشت آن خشت و
گل قدیمی است .سقف قسمتی تیر چوبی و قسمتی تیرآهن و آجر
می باشد .درب آن چوبی و قدیمی است .دارای انشعاب برق می
باشد .حقوق ارتفاقی در آن شناسایی نگردید .مغازه فع ًال در اختیار
یکی از مالکین به نام محمود ذاکری می باشد .ارزش مغازه به میزان
سی و پنج میلیارد ریال توسط کارشناس دادگستری اعالم و پس از
ابالغ ،مصون از اعتراض مانده است .ملک یاد شده در تاریخ سه
شنبه  1400/09/23رأس ساعت  09:00تا  10:00صبح به آدرس :دیلم
 دادگستری ،اجرای احکام به مزایده و فروش گذاشته می باشد،مزایده در مکان و زمان یاد شده انجام و کسی که باالترین قیمت
را پیشنهاد نماید به عنوان برنده مزایده شناخته می شود .برنده می
بایستی  %10از وجه پیشنهادی را نقد ًا و در روز مزایده در صندوق
دادگستری تودیع و نسبت به پرداخت مابقی حداکثر ظرف مدت
یکماه اقدام نماید و اال وجه تودیع شده پس از کسر هزینه مزایده به
نفع دولت ضبط خواهد شد .عالقه مندان می توانند در وقت مقرر
حضور یابند .افرادی که قصد دارند از ملک مورد نظر بازدید نمایند
ظرف  5روز قبل از تاریخ مزایده می توانند از آن بازدید نمایند.
شماره 141 :م الف
شجاء الدین حسینپور_ دادرس علی البدل شعبه  1دادگاه حقوقی
دیلم
1400091235

متجیدرسانهامارایت
از ستاره بوهشری اهیل دیب
روزنامه اماراتی االتحاد در شماره امروز
خود به تمجید از مهدی قایدی پرداخته
و او را لیونل مسی شوالیه های سرخ
می داند.
شباب االهلی در دیداری از هفته دهم
رقابت های لیگ امارات ،در دربی دبی
برابر النصر به تساوی یک – یک رسید تا
این تیم برای سومین هفته متوالی بازی
را با یک نتیجه مساوی به پایان برساند.
در این دیدار مهدی قایدی از دقیقه ۵۹
به جای محمد جمعه وارد زمین شد و در
دقیقه  ۶۳دروازه حریف را باز کرد.
روزنامه مشهور االتحاد امارات در
مسی
شماره امروز خود با تیتر "قایدی ِ
الفرسان"به تمجید از این بازیکن ایرانی
پرداخته است .الفرسان لقب شباب
االهلی و به معنای شوالیه های سرخ
است .در این گزارش آمده است :حضور
مهدی قایدی بازیکن ایرانی شباب
االهلی در مسابقات ،نه با دقایق بازیش،
بلکه با اضافه شدن او و تاثیری که در
هر حضوری که در ترکیب الفرسان می
گذارد ،سنجیده می شود.
علیرغم نیمکت نشینی ،اما همواره روی
او به عنوان یک برگ برنده در دستان
مهدی علی (سرمربی شباب االهلی)
حساب می شود .حضور او در لیگ
کشورمان با داشتن استعداد باالی
فوتبالی ،دریبل های موفق و توانایی
اش در نفوذ به خط دفاعی حریف،
توجه ها را به خود جلب کرده و قلب
هواداران را مجذوب خود کرده است.
او تور دروازه ها را به لرزه در می آورد،
راه حل های گلزنی پیدا می کند و و به
تیمش کمک می کند.

آگهی مزایده اموال غیر منقول کالسه  140000187بین بانک سپه شعبه بازار مروارید نو
موسسه حقوقی بین المللی یاران همراه و آقای ذبیح
کیش به عنوان مرتهن با وکالت ً
اله دهقانی به عنوان وام گیرنده و راهن
سند ششدانگ یک قطعه زمین تحت پالک ( 3770/116یکصد و شانزده فرعی از سه هزار
و هفتصد و هفتاد اصلی) واقع در بخش دو بوشهر به مساحت طبق گردش ثبتی 20225
متر مربع (بیست هزار و دویست و بیست و پنج متر مربع) به آدرس :واقع در شرق
خیابان اصلی گورک سادات به آقای ذبیح اله دهقانی منتقل گردید.
محدود به حدود پالک مذکور طبق گردش ثبتی:
برابر سامانه جامع امالک سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 3770/116
واقع در بخش دو بوشهر قریه گورک سیدحسینی به مساحت  ۲۰۲۲۵مترمربع بنام سید
ماندنی هاشمی صادر و تسلیم گردید سپس به موجب سند قطعی 1391/02/13 – ۱۸۸۷۴
دفتر  ۲۵عالیشهر مالک سهام خود را به ذبیح اله دهقانی انتقال داده است حدود اربعه
پالک فوق بدین شرح می باشد شماال به طول  ۱۲۳متر مرز است براه صحرائی شرق ًا اول
به طول  74/50متر مرز است به پالک  3770/120دوم که متمایل است به طول 122/50
متر مرز است به زمین پالک  3770/115جنوب ًا به طول  101/30متر مرز است به زمین پالک
 3770/114غرب ًا به طول  171/20متر مرز است به زمین پالک  3770/121ضمن ًا پالک فوق به
موجب سند رهنی شماره  5226مورخ  1394/01/18دفترخانه اسناد رسمی شماره  ۸۶شهر
بوشهر استان بوشهر به نفع شرکت اعتباری کوثر مرکزی به مبلغ  24/420/000/000ریال به
مدت  ۱۸ماه ثبت شده در رهن می باشد .و همچنین به موجب سند رهنی شماره 2526
مورخ  1394/01/26دفترخانه اسناد رسمی شماره  ۸۶شهر بوشهر استان بوشهر که بنفع
شرکت اعتباری کوثر مرکزی به مبلغ  24/420/000/000ریال به مدت  ۱۸ماه ثبت شده در
رهن می باشد.
مشخصات پالک مذکور طبق نظر کارشناس رسمی:
ملک مورد ارزیابی با کاربری کشاورزی تحت پالک ثبتی  116فرعی از  ۳۷۷۰اصلی ،متعلق
به آقای ذبیح اله دهقانی واقع در شرق خیابان اصلی گورک سادات دارای سند ثبتی به
شماره ملک  3770/116و شماره ثبت  15696تاریخ ثبت  1370/02/10بنام سید ماندنی
هاشمی فرزند سید غالم به مساحت  20225متر مربع می باشد .الزم به توضیح است که
ملک مذکور در تاریخ  1391/12/13در دفترخانه  ۲۵بوشهر به آقای ذبیح اله دهقانی انتقال
گردیده است .مختصات ملک مورد ارزیابی:
y x fid y x fid

پس از اینکه در بازی با الشارجه در هفته
چهارم ادنوک لیگ به عنوان یار تعویضی
وارد زمین شد و تنها در  ۴۵دقیقه دو گل
به ثمر رساند ،دو روز پیش با گلزنی در
دربی دبی درخشش خود را تکرار کرد.
او تنها  ۴دقیقه پس از ورود به زمین
و تعویض با محمد جمعه ،با یک فرار
خوب به دفاع حریف نفوذ کرد و توپ
را با لمس هنری زیبا در درون دروازه
النصر قرار دارد و باعث پیش افتادن
شباب االهلی شد .این بازیکن  ۲۲ساله
که از سوی هواداران استقالل به "مسی"

ملقب شده است ،با درخشش هایش
تایید کرد که او یک خرید امیدوارکننده
و یک استعداد بزرگ است که در ادامه
فصل در لیگ حرفه ای ادنوک لیگ
امارات حضور زیادی خواهد داشت.
او در  ۹بازی که برای شباب االهلی
انجام داده تنها در  ۴دیدار از ابتدا به
میدان رفته است .علیرغم غیبت مکرر در
تمرینات شباب االهلی که به دلیل حضور
با تیم ملی ایران در مسابقات مقدماتی
جام جهانی رخ داده ،اما تأثیرات او و
بازی که ارائه می کند در درون زمین

رقابت قایقرانی کاپ آزاد رشته
"دراگونبوت" در آبهای خلیجفارس
بوشهر برگزار شد

هفته هفتم لیگ دسته اول

شاهین شهرداری  2پارس جنوبی جم 2
دربی پرگل استان بوشهر برنده نداشت

هفته هفتم رقابتهای لیگ دسته اول برگزار شد و دربی استان بوشهر با نتیجه
تساوی خاتمه یافت.به گزارش پیام عسلویه شاهین و پارس در حالی به
مصاف یکدیگر رفتند که هر دو تیم برای فرار از قعر جدول نیاز مبرمی به
سه امتیاز داشتتند.در همان ده دقیقه ابتدایی مصطفی احمدی مهاجم با
تجربه شاهینی ها دو بار موفق به گلزنی شد تا مهدی قنبری و شاگردانش
برای پیروزی آماده شوند اما حمید نادری مهاجم برازجانی پارس جنوبی جم
روی یک ریباند با ضربه ای محکم دروازه شاهین را باز کرد.در ادامه هر دو
تیم موقعیت های گلزنی داشتند اما نیمه اول با نتیجه 2بر 1به سود میزبان
بوشهری خاتمه یافت.در نیمه دوم شاگردان ایمان رزاقی راد حمالت بیشتری
روی دروازه شاهین داشتند تا اینکه مهدی سرداری فرد گل تساوی بازی را به
ثمر رساند.دقایق پایانی بازی دو موقعیت خوب دیگر نصیب شاهینی ها شد
که مهاجمان این تیم فرصتها را از دست دادند تا شاهین شهرداری همچنان
در حسرت برد باشد.این بازی در نهایت با نتیجه 2بر 2مساوی خاتمه یافت
تا شاهین بدون برد هفته هفتم را خاتمه دهد و با دو امتیاز در مکان هفدهم
جدول قرار بگیرد.پارس جنوبی جم با این تساوی  5امتیازی شد و در مکان
پانزدهم ایستاد

مشخص است .به لطف همکاری و
هماهنگی بین او و سایر بازیکنان و
ادغام او با فضا و جو لیگ ما ،عملکردی
که او ارائه می دهد عالی است.انتظار
می رود قایدی به لطف اعتماد به نفس
زیادی که در تیم به دست آورده و
تشویق های مستمر هواداران و کادر
فنی و مدیریت باشگاه ،به درخشش
خود در بازی های بعدی ادامه دهد تا
بتواند بهترین عملکرد خود را ارائه کند و
به شباب االهلی در راه قهرمانی و کسب
عناوین مختلف کمک کند

دهمین دوره مسابقات قایقرانی قهرمانی کشور رشته دراگونبوت در بخش
بانوان و آقایان به میزبانی هیئت قایقرانی بوشهر در آبهای خلیجفارس
دهکده گردشگری ساحلی بوشهر برگزار شد.
در این رقابتها که  10تیم از استانهای آذربایجان شرقی ،هرمزگان ،مرکزی،
البرز ،تهران ،گیالن ،خراسان شمالی ،کردستان و بوشهر برگزار شد شرکت
کنندگان در  2مسافت  500و  200متر در دور مقدماتی ،نیمه نهایی و نهایی با
هم رقابت کردند.
تیم قایقرانی تهران با  22امتیاز قهرمان این دوره از رقابتها در رشته
دراگونبوت شد و تیمهای البرز و کردستان به ترتیب با  17و  15امتیاز دوم
و سوم شد.
همزمان با مسابقات قایقرانی قهرمانی کشور رشته دراگونبوت ،رقابت کاپ
آزاد پیشکسوتان این رشته در  2رده سنی باالی  40و  50سال در دهکده
گردشگری ساحلی بوشهر برگزار شد.
این رقابت که با حضور  6تی م برگزار شد در رده سنی  50سال در مسافت 200
متر تیم سکان بوشهر و اژدهای سفید تهران اول و دوم شد.
در رده سنی  40سال به باال نیز در مسافت  200متر تیم تهران اول شد ،سایپا
تهران و سکان بوشهر در جایگاههای دوم و سوم ایستادند ،همچنین  3تیم
آینوس تهران ،دریانوردان و شراع بوشهر عناوین چهارم تا ششم این رقابت را
به خود اختصاص دادند.

جریمههای سنگین در انتظار فوتبالیها در صورت تخلف در مسابقات
ابوالفضل حسنزاده محمدی ،گفت :کمیته
انضباطی به منظور پیشگیری از افزایش و شیوع
تخلفات و کارآمدی بیشتر تنبیهات انضباطی
در راستای بند  6ماده  35اساسنامه فدراسیون
فوتبال ،افزایش میزان جرایم و حد نصاب
قطعیت آنها را به هیات رییسه فدراسیون فوتبال
پیشنهاد داد که این موضوع در جلسه مورخ
 4آبانماه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و
روز  30آبانماه نیز این مصوبه به تمامی هیاتها
و باشگاهها ابالغ شد.وی در ادامه بیان کرد:
بر همین اساس جرایم تعیینی از سوی کمیته
انضباطی فدراسیون فوتبال نسبت به تخلفات
ارتکابی از تاریخ یکم آذرماه سال  1400به بعد
برای تمامی اشخاص حقیقی تا میزان 250
میلیون ریال و برای تمامی اشخاص حقوقی تا
میزان  500میلیون ریال قطعی و غیر قابل تجدید

نظر خواهی و الزم االجرا محسوب می شود.
رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گفت:
حداکثر جریمه قابل اعمال برای تخلفاتی که از
تاریخ یکم آذرماه برای اشخاص حقوقی مرتبط
با لیگ های برتر ثبت می شود ،هفت میلیارد
ریال و برای سایر لیگ ها سه میلیارد و پانصد
میلیون ریال خواهد بود.حسن زاده ادامه داد:
حداکثر جریمه قابل اعمال برای تخلفاتی که از
یکم آذر ماه ،اشخاص حقیقی مرتبط با لیگهای
برتر مرتکب می شوند ،سه میلیارد و پانصد
میلیون ریال و نسبت به سایر لیگها یک میلیارد و
هفتصد و پنجاه میلیون ریال است.وی در پایان
گفت :مطابق مقررات انضباطی ،در صورت وجود
سوابق تخلفاتی مرتکب ( یعنی تکرار تخلف) و
یا تعدد تخلف ،کمیته انضباطی مجاز به تعیین
جریمه مازارد بر سقف تعینی می باشد
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مدارک مورد ارائه:
-1تصویر سند مالکیت پالک ثبتی  116فرعی از  3770اصلی ،متعلق به آقای ذبیح اله
دهقانی به مساحت  20225متر مربع
-2تصویر پروانه بهره برداری چاه آب کشاورزی به شماره 450/38349تاریخ 1372/08/16
-3تصویر مجوز آب شرب.
-4تصویر مجوز برق و ترانس برق  ۲۰۰کیلو ولت .
اعیانی های موجود در پالک مورد ارزیابی به شرح جدول ذیل می باشد:
ردیف اعیانیهای موجود در پالک ثبتی  116فرعی از  ۳۷۷۰اصلی ،متعلق به آقای ذبیح اله
دهقانی به مساحت  20225متر مربع.
 1اتاق های موتورخانه و چاه و اطاق نگهبانی در مجموع  ۵۵مترمربع
 ۲یک واحد مسکونی سرایداری  ۵۰مترمربع
 ۳استخر  ۴۰مترمربع
 ۴سرویس حمام و دستشویی
 ۵یک دستگاه ترانس برق  ۲۲۰کیلو ولت و تابلو برق
 ۶انشعاب آب شرب
 ۷تعداد  240اصله نخل مثمر و غیر مثمر
 ۸تعداد  ۱۰۰اصله سایر درختان
 9انبار به مساحت  200متر مربع
 ۱۰فضای آماده شده برای دامداری (غیر فعال)
 ۱۱الکتروموتور  132m-hz50-220-7.5Kwaسال ساخت 1391
 ۱۲چاه آب کشاورزی دهانه گشاد با پمپ و متعلقات
 ۱۳انشعاب گاز
 ۱۴دیوار بلوکی اطراف پالک بطول  550متر و به ارتفاع  ۳متر
ارزیابی :با توجه به بررسی های به عمل آمده و با در نظر گرفتن موقعیت پالک 3770/116
*بهاء عادله روز عرصه ملک مورد ارزیابی به مساحت  20225متر مربع بنام آقای ذبیح
اله دهقانی مبلغ  ( 97/080/000/000نود و هفت میلیارد و هشتاد میلیون ریال) برآورد
میگردد.
*بهاء عادله روز مجموع اعیانی های مورد اشاره مبلغ ( 49/157/500/000چهل و نه میلیارد
و یکصد و پنجاه و هفت میلیون و پانصد هزار ریال) برآورد میگردد.
*نتیجه :مجموع بهاء روز عرصه و اعیان پالک  3770/116برابر است با مبلغ146/237/500/000
(یکصد و چهل و شش میلیارد و دویست و سی و هفت میلیون و پانصد هزار ریال)
پالک فوق از ساعت  ۹الی  ۱۲روز دوشنبه مورخ  1400/09/22در اداره اجرای اسناد رسمیبوشهر واقع در بوشهر -میدان انتظام -ساختمان اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر
از طریق مزایده به فروش می رسد.
مزایده از مبلغ یکصد و چهل و شش میلیارد و دویست و سی و هفت میلیون و پانصد
هزار ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقد ًا فروخته می شود .مزایده حضوری و
شرکت در جلسه برای عموم آزاد است و منوط به پرداخت  ۱۰درصد از مبلغ پایه کارشناسی
به حساب سپرده ثبت و تحت کالسه واریز اعالمی و حضور خریدار یا نماینده قانونی او
در جلسه مزایده است لذا خریدار یا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده
اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه را به همراه درخواست کتبی به اداره اجرای ثبت بوشهر
تسلیم نمایند .بستانکار نیز چنانچه قصد رقابت با شرکت کنندگان در مزایده را داشته
باشد مکلف به پرداخت  ۱۰درصد می باشد .ضمن ًا برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت
مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نمایند
و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده واریز نکند مبلغ مذكور
قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش
از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد .الزم به ذکر است بدهی های مالیاتی و
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده باشد یا
نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر اجرایی و حق
مزایده نقد ًا وصول خواهد شد/.
1400/09/03
تاریخ انتشار :چهارشنبه
1400091236
شماره 464 :م الف
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر_ شعبه اجراء
آگهی تحدید حدود اختصاصی واقع در شهرستان تنگستان
نظر به اینکه تحدید حدود پالک هایی واقع در حوزه ثبتی تنگستان بخش چهار بوشهر
به عمل نیامده و مالکین آنها یک قسمت مفروزی خود را در برابر سند و قولنامه عادی به
اشخاصی واگذار نموده اند لذا به موجب تبصره ماده 13قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آئین نامه قانون مذکور ،این امالک به
شرح ذیل تحدید حدود می گردند/.

 6/619پالک

متر مربع واقع در اهرم  60/10907آقای ابراهیم احمدی
احقری فرزند غالمرضا ششدانگ یک قطعه نخلستان به
مساحت اهرم بخش  4قطعه 1

 1/1081پالک

متر مربع واقع اهرم در قطعه  6386آقای محسن دست
افشان فرزند خضر ششدانگ یک قطعه نخلستان به
مساحت اهرم 4بخش 1

 171/1487پالک متر مربع واقع  76/338آقای احمد ممسنی رو فرزند
خدارحم ششدانگ یکبابخانه ساختمان با کاربری اداری
انتظامی به مساحت اهرم  4بخش  1در شهر اهرم قطعه

تاریخ تحدید حدود :روز چهارشنبه مورخ 1400/09/24
تحدید حدود مندرج در این آگهی از ساعت  8صبح شروع خواهد شد .لذا از صاحبان
امالک و مجاورین آن دعوت می شود تا در روز و ساعت تعیین شده در محل حاضر باشند
و چنانچه هر یک از صاحبان امالک حاضر نباشند امالک آنها مطابق ماده  15قانون ثبت
با حدود اظهار شده ،از طرف مجاورین تحدید خواهد شد .واخواهی نسبت به حدود و
حقوق ارتفاقی برابر ماده  20قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود به مدت  30روز پذیرفته
خواهد شد .معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالک
تنگستان ظرف مدت یک ماه دادخواست خود را به دادگاه صالحه محل وقوع ملک تقدیم
و گواهی الزم مشعر بر طرح دعوی از دادگاه مذکور اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم نماید.
و اال حق او ساقط خواهد شد.
تاریخ انتشار1400/09/03 :
1400091237
شماره 44 :م الف
عیسی رضایی_ رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تنگستان

