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تغییرات اقلیمی چطور میتوانند سبب نابینایی جانوران آبی شوند؟

مدیرکل محیطزیست فارس اعالم کر د

شناگران کور

برکناری عوامل محیطزیست فسا
به دلیل انتشار عکس پلنگ ایرانی

مدیرکل محیطزیست فارس اعالم کرد که
رئیس اداره محیطزیست فسا و عوامل درگیر
با موضوع انتشار عکس پلنگ ایرانی در
جنگلهای این شهرستان عالوه بر توبیخ ،برکنار
شدند.
به گزارش ایسنا ،سعید محمودی پنجشنبه
دوم خرداد در یک کنفرانس خبری با تصریح
بر اینکه زیستگاه پلنگ در کشور تمام شده و
جایی تحت عنوان زیستگاه پلنگ ایرانی وجود
ندارد ،به مسئله انتشار گونهای پلنگ ایرانی که
اخیرا ًدر جنگل فسا در فضای اجتماعی و برخی
رسانهها منعکس شد اشاره و اظهار کرد :اساس
کار ما بر اساس اعتماد است لذا به ما اعالم
شده بود که عکاس معرفیشده مورد اعتماد و
عکس نیز موثق است .وی با بیان اینکه در هر
حال این تصویر بیشک توسط اهل فن شناخته
میشد ،گفت :البته این کار بد بود و عوامل
محیطزیست شهرستان فسا از جمله رئیس
اداره محیطزیست این شهرستان توبیخ و برکنار
شدند .مدیرکل محیطزیست فارس ادامه داد:
عکاس طبیعت اگر متخصص محیطزیست
هم نباشد اما باید مطالعهای در این باره داشته
باشد .همچنین کارشناسان و رؤسا باید خود
را بهروز کنند تا این اتفاقات نیفتد .محمودی
با بیان اینکه عکس منتشرشده را رئیس اداره
محیطزیست شهرستان تأیید کرده بود ،عنوان
کرد :در نگاه اول تفاوتی بین پلنگ آفریقایی و
ایرانی دیده نمیشود و این خاصیت گونه پلنگ
است که در نگاه نخست کسی متوجه نوع آن
نشود.

ایرانشهر

در واقع ،بر اساس یک مطالعه اخیر در مجله زیستشناسی
تجربی ،مقدار اکسیژن موجود برای بیمهرگان دریایی مانند
ماهی مرکب ،خرچنگها و هشتپا ممکن است نسبت به
دیدگاههای قبلی اهمیت بیشتری داشته باشند .در این مطالعه،
که به صورت آنالین در روز  24آوریل منتشر شده ،محققان
متوجه شدهاند که میزان فعالیت شبکیه در چهار گونه از الروهای
دریایی (دو خرچنگ ،هشتپا و یک ماهی مرکب) هنگامی که
به مدت  30دقیقه در معرض محیطهای با اکسیژن کم قرار
گرفتهاند ،کاهش یافته است .برای بعضی از گونههای جانوری،
حتی یک کاهش منفی در سطوح اکسیژن باعث از بین رفتن
تقریبی بینایی شده ،و در نهایت منجر به نابینایی مطلق آنها
میشود ،قبل از اینکه اکسیژن دوباره به میزان قبل خود بازگردد.
طبق گفته مک کورمیک ( ،)McCormickنویسنده این
مطالعه ،برخی از انواع اختالالت بینایی ممکن است یک واقعیت
روزانه برای این گونههای جانوری باشد که در خالل مهاجرت
روزانه خود بین سطوح مختلف اشباع شده از اکسیژن و اکسیژن
کم آب دریاها و اقیانوسها برای پیدا کردن غذا رخ میدهد .این
در حالی است که اکسیژن اقیانوسها در سراسر جهان بخشی
به دلیل تغییرات آب و هوایی همچنان در حال کاهش است.
اتفاقی که میتواند خطرات پیشروی بقای این موجودات زیر
آب را افزایش دهد.
نویسنده این مطالعه به خبرگزاری رویترز گفته است« :من
نگران تغییرات آب و هوا هستم و این موضوع را بدتر میكند و
ممكن است حیات در دریاها با خطرات بیشتری همراه باشد».
در مطالعه جدید مک کورمیک و تیم او ،ماهی مرکب ،هشتپا
و نوعی خرچنگ مورد بررسی قرار گرفتهاند .این گونههای
جانوری آبزی همه به عنوان جانوران محلی اقیانوس آرام در
جنوب کالیفرنیا شناخته میشوند .همه آنها در طول روز در آب
غواصی میکنند که از آن به عنوان مهاجرت عمودی یاد میشود.
در شب ،آنها در نزدیکی سطح زمین برای تغذیه شنا میکنند
و در روز به عمق بیشتری میروند تا از خورشید و شکارچیان
گرسنهای که در انتظار شکار آنها هستند ،پنهان بمانند .همانطور
که این موجودات به صورت عمودی در آب باال و پایین ،میروند
دسترسی اکسیژن به طور چشمگیری برای آنها تغییر میکند.
ب در نزدیکی سطح اقیانوس ،جایی که هوا و آب با هم تالقی
آ 
میکنند ،پر است و در ارتفاع  165فوتی ( 50متری) زیر سطح
دریا جایی که بسیاری از سختپوستان و خرچنگها در طول
روز آنجا پنهان میشوند ،میزان اشباع اکسیژن به طور قابل
توجهی کاهش مییابد .برای پیدا کردن پاسخ این پرسش که
آیا این تغییرات روزانه در اکسیژن روی میزان دید جانوران تاثیر
میگذارد ،مک کورمیک الکترودهای کوچکی را به چشم هر
یک از الروهای آزمایشیاش متصل میکند تا به گفته او ،این
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تبدیل ذرات نور به اطالعات بصری کار سختی است ،و بدن شما با تکیه بر اکسیژن این کار را انجام میدهد .این فرآیند زمانی اهمیت
بیشتری پیدا میکند که شما با دو عضو از بدنتان روی زمین راه میروید یا با  8پا در دریا شنا میکنید؟ بر طبق تحقیقات جدیدی که
بر روی چند جانوران آبزی انجام شده هشتپاها ممکن است در آینده کور شوند .زیرا تغییرات آب و هوایی اکسیژن را از اقیانوس دور
میکند .برای برخی از حیوانات دریایی ،حتی کاهش اندک در سطوح اکسیژن باعث از بین رفتن کامل بینایی آنها میشود.

میزاناکسیژن
موجود در آب
اقیانوسها در
حال کاهش
است و تغییرات
اقلیمیبه
کاهش هر چه
بیشتر آن کمک
میکند
الکترودهای کوچک فعالیت الکتریکی در هر چشم الرو را زمانی
که شبکیه چشمهای این جانوران به نور واکنش نشان میدهد،
ثبت کند .کاری مشابه الکتروکاردیوگرام یا نوار قلب که برای
عملکرد قلب انسانها مورد استفاده قرار میگیرد .اطالعاتی که
روی الکتروکاردیوگرام ضبط میشود نشاندهنده امواج الکتریکی
محرک قلب است .این امواج نمایشگر مراحل مختلف تحریکات
قلبی هستند .اما این بار این کار بر روی چشمهای جانوران آبزی
انجام شده است .سپس هر الرو در یک مخزن آب قرار داده شد
و به دنبال آن یک نور روشن در مخزن قرار گرفت ،در حالی که

میزان اکسیژن آب به طور پیوسته کاهش مییافت و از سطح
 100درصد اشباع اکسیژن که در سطح اقیانوس وجود دارد ،به
حدود  20درصد اشباع که در پایینترین عمق مهاجرت عمومی
این جانوران بیمهره یافت میشود ،کاهش یافت .پس از 30
دقیقه میزان اکسیژن موجود در آب از  20درصد به  100درصد
افزایش یافت .در حالی که هر نحوه مواجه هر یک از این  4گونه
با تغییر اکسیژن محیط متفاوت بود اما هر چهار گونه در هنگام
مواجهه با اکسیژن کم در آب با مشکل بینایی مواجه شدهاند .به
طور کلی ،فعالیت شبکیه هر الرو در شرایط کم اکسیژن بین 60

آگهی مناقصه

موضوع :بکارگیری پیمانکار جهت لکه گیری معابر سطح شهر
شــهرداری رامســر در نظــر دارد در اجــرای بنــد  7مصوبــه شــماره  123مــورخ
 98/1/28نســبت بــه بکارگیــری پیمانــکار جهــت لکــه گیــری آســفالت معابــر ســطح شــهر اقــدام نمایــد.
 -1واجدیــن شــرایط مــی تواننــد جهــت دریافــت اســناد و یــا اطــاع از ســایر شــرایط و جزئیــات
تــا مــورخ  98/3/18بــه شــهرداری رامســر مراجعــه و یــا بــا شــماره تلفــن  011-55250811تمــاس
حاصــل فرماییــد.
 -2متقاضیــان مــی بایســت مبلــغ  400/000/000ریــال بــه حســاب ســپرده شــهرداری رامســر واریــز
یــا ضمانــت نامــه بانکــی بــه همــان میــزان ارائــه نماینــد.
 -3در صورتــی کــه برنــدگان اول -دوم – ســوم حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــوند ســپرده آنــان بــه
ترتیــب ضبــط خواهــد شــد.
 -4تاریخ بازگشایی پیشنهادات مورخ  98/3/19خواهد بود.
 -5شهرداری رامسر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
2809

رضا کحالی  -شهردار رامسر

مادر سند و برگ سبز سواری پراید رنگ بژ متالیک مدل  1383به شماره پالک
355-49ب 77به شماره موتور  01044853وشماره شاسی s1412283422139به نام
هدایت کریم زاده مفقود و فاقد اعتبار میباشد.

اگهی تغییرات شرکت آب و فاضالب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد سهامی

خاص به شماره ثبت  1771و شناسه ملی  10861933214به استناد صورتجلسه مجمع

عمومی فوق العاده مورخ  1397/02/23تغییرات ذیل اتخاذ شد  :به استناد مواد  113و
 117قانون محاسبات عمومی و ماده  40قانون برنامه و بودجه در اجرای ماده  161اصالحیه

قانون تجارت و مفاد تبصره  2ماد ( )1قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضالب روستایی

مصوب  1374/09/12مجلس شورای اسالمی حسب اختیارات حاصل از تبصره ذیل ماده
 6اساسنامه با افزایش سرمایه شرکت سهامی آب و فاضالب روستایی استان کهگیلویه
وبویراحمد از مبلغ  491/601/000/000ریال منقسم بر  49/160/100سهم ده هزار ریالی به
 1/295/617/000/000ریال منقسم به  129/561/700سهم ده هزار ریالی موافقت نموده و با

توجه به افزایش سرمایه شرکت مقرر شد ماده ( )6اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردد :ماده

 :6سرمایه شرکت معادل یک میلیون و دویست و نود و پنج هزار ریال و ششصد و هفده

میلیون ریال که به یکصد و بیست و نه میلیون پانصد و شصت و یک هزار و هفصد سهم
ده هزار ریالی با نام تقسیم گردیده است و تمام ٌا متعلق به شرکت مهندسی آب و فاضالب
کشور می باشد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت

ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()471390

آگهی تغییرات شرکت جهان فنون جنوب سهامی خاص به شماره ثبت  3165و شناسه
ملی  10680012290به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/25
تغییرات ذیل اتخاذ شد  :محل جدید شرکت دراستان کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان
گچساران  ،بخش مرکزی  ،شهر دوگنبدان ،سه راهی  ،خیابان ( اول شمالی )  ،کوچه ( فرعی
دوم )  ،پالک  ، 0طبقه اول  ،واحد  2کد پستی  7581414964تعیین گردید و ماده مربوط
در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه
وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان ()472527

اگهی تغییرات شرکت مینو برج شمس سهامی خاص به شماره ثبت
 9081و شناسه ملی  14007779804به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  1397/09/17تغییرات ذیل اتخاذ شد  :منصور سرداری به
شماره ملی  0080654916به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و
مهسا عزیزی صدر به شماره ملی  2380011486به سمت رئیس هیات
مدیره و جهانگیر محمدی دولت آباد به شماره ملی 4230384033
به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و
حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل
چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء مهسا عزیزی صدر (
رئیس هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری یاسوج
()472528

اگهی تغییرات شرکت دژ سازان مهرگان سهامی خاص به شماره ثبت
 1196و شناسه ملی  10680021218به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  1397/11/06تغییرات ذیل اتخاذ شد  :تعداد اعضای
هیات مدیره از  3نفر به  4نفر افزایش یافت و ماده  31اساسنامه اصالح
گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهدشت ()471392

دادنامه
پرونده کالسه  ۹۸۰۹۹۸۷۴۳۰۵۰۰۰۳۲شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان
یاسوج تصمیم نهایی شماره  ۹۸۰۹۹۷۷۴۳۰۵۰۰۱۵۱خواهان آقای شمس اال قاسمی
سوق فرزند علی به نشانی استان کهگیلویه و بویر احمد  .شهرستان بویر احمد .
یاسوج هفت تیر خیابان طالقانی جنب بانک ملت مرکزی عکاسی نیکون خواسته
گواهی حصر وراثت
اگهی حصر وراثت آقای شمس اال قاسمی سوق به شماره شناسنامه  ۴۶۷باستناد
شهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه درخواستی بشماره ۹۸۰۰۳۲
تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته که شادروان سید علی قاسمی سوق به
شماره شناسنامه  ۲۹۴۴در تاریخ سه شنبه  ۱۳شهریور  ۹۷درگذشته و ورثه وی در
هنگام درگذشت عبارتند از  -۱ :خانم طاهره قاسمی سوق فرزند سید علی به شماره
شناسنامه  ۱۴۴۴نسبت بامتوفی فرزند  -۲حجت اال قاسمی سوق فرزند سید علی به
شماره شناسنامه  ۹۶نسبت با متوفی فرزند  -۳روح اال قاسمی سوق فرزند سید علی
به شماره شناسنامه  ۱۱۷۹نسبت با متوفی فرزند متوفی -۴سید خیر اال قاسمی سوق
فرزند سید علی به شماره شناسنامه  ۱۲۳۲نسبت با متوفی فرزند متوفی  -۵حبیب
اال قاسمی سوق فرزند سید علی به شماره شناسنامه  ۷۸۶نسبت با متوفی فرزند-۶
شمس اال قاسمی سوق فرزند سید علی شماره شناسنامه  ۴۶۷نسبت با متوفی فرزند
پس از تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت اگهی در روزنامه و عدم وصول هر گونه
الیحه یا اعتراض با ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوطه و
مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث بشماره سر انجام در تاریخ  ۹۸.۲.۲۸در وقت فوق
العاده شعبه  ۵حصر وراثت شورای حل اختالف یاسوج به تصدی امضا کنندگان زیر
تشکیل و پس از مالحظه پرونده کار گواهی مینماید که ورثه درگذشته منحصر به
اشخاص یاد شده در باال بوده و وراث دیگری ندارد و دارائی ان روانشاد پس از پرداخت
و انجام حقوق و دیونیکه بر ترکه تعلق می گیرد به صورت زیر تقسیم میشود -۱.طاهره
قاسمی سوق فرزند  -۱۱.۱یک یازدهم از کل ماترک -۲حجت اال قاسمی سوق فرزند
 ۱۱.۲دو یازدهم از کل ماترک  -۳روح اال قاسمی سوق فرزند  ۱۱.۲دو یازدهم از کل
ماترک -۴سید خیر اال قاسمی سوق فرزند  ۱۱.۲دو یازدهم از کل ماترک  -۵حبیب اال
قاسمی سوق فرزند  ۱۱.۲دو یازدهم از کل ماترک  -۶شمس اال قاسمی سوق فرزند ۱۱.۲
دو یازدهم ار کل ماترک  ....اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نا محدود است .
سید مصطفی محمودی مقدم قاضی شعبه  ۵حصر وراثت شورای حل اختالف یاسوج
برگسبزخودرویسواریپراید تیپصباجیتیایکس  بهرنگیشمیمتالیک مدل
 ۱۳۷۸به شماره موتور 00133302به شماره شاسی S1412278616491به شماره پالک۱۹
ی ۸۵۴ایران ۷۳به نام ماه پیکر صادقی مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد .

تا  100درصد کاهش مییابد .بعضی از گونهها به خصوص ماهی
مرکب و خرچنگ به اینگونه تغییر اکسیژن بسیار حساس به نظر
میرسند ،به گونهای که نویسنده این مطالعه میگوید« :زمانی
که من به پایینترین سطح اکسیژن رسیدم ،این حیوانات تقریبا
کور بودند».
خبر خوب اما این است که از دست دادن بینایی در این جانوران
آبزی دائمی نیست .در حدود یک ساعت پس از بازگشت به یک
محیط که از اکسیژن اشباع شده ،تمام الروها حداقل  60درصد
بینایی خود را به دست آوردند ،و بعضی از گونهها به عملکرد
 100درصدی در بینایی خود بازگشتند .مک کورمیک میگوید :این
احتمال وجود دارد که به دلیل اینکه اقیانوس آرام به خصوص در
نزدیکی جنوب کالیفرنیا به طور طبیعی با اکسیژن کمی روبهرو
است ،این گونههای بسیار حساس هر روز با اختالل بینایی مواجه
میشوند .البته او یادآوری کرده است که برای اینکه این احتمال
را با اطمینان بیشتری مطرح کنیم نیاز به تحقیقات بیشتر وجود
دارد .به گفته این محقق ،البته این اختالل بینایی ممکن است
در شرایط کم نور و در عمق زیاد اقیانوس خیلی مهم نباشد اما
در صورتی که شرایط اقلیمی سبب شود که اکسیژن در آب در
سطوح پایین اقیانوس از آنچه که امروز وجود دارد ،کمتر شود،
این موجودات را غافلگیر خواهد کرد .این گونههای در خطر به طور
طبیعی رفتارهای اجتنابناپذیری را از خود به نمایش میگذارند،
به طوری که آنها در هنگام مواجه با اختالل بینایی شدید به سطح
های باالی آب که اکسیژن بیشتری دارند ،شنا میکنند.
بر اساس یک مطالعه در سال  2017که در مجله  Natureبه
چاپ رسیده ،کل اکسیژن اقیانوسها در  50سال گذشته به میزان
 2درصد در جهان کاهش یافته است و تا سال  2100به میزان 7
درصد کاهش خواهد یافت .تغییرات آب و هوایی عامل مهمی
است که به کاهش اکسیژن موجود در آب اقیانوسها دامن
زده است ،جایی که خرچنگها ،هشتپاها و سایر موجودات
سختپوست پنهان میشوند.
مک کورمیک میگوید :این اکسیژنزدایی ناشی از گرمایش
زمین ،همراه با نیروهای طبیعی مانند الگوهای گردش بادی و آب
که میزان اکسیژن سطحی در منطقه را متناقض میکند ،میتواند
باعث ایجاد آسیبپذیرترشدن بیشتر جانوران آبزی شود .او
معتقد است که کاهش اکسیژن در آب اقیانوسها میتواند
سبب کمرنگ شدن نقش این حیوانات در معرض خطر برای
شکار و تهیه غذا در نزدیکی سطح آب اقیانوسها شود .با این حال
این محقق میگوید :اگر من عینکم را بردارم ممکن است به خوبی
اطرافم را نبینم و پاهایم در هنگام خروج از خانه آسیب ببیند اما
قطعا از خانه خارج خواهم شد .حال سوال بعدی ما این است که
تا چه اندازه ضعف شبیکیه در موجودات آبزی چون خرچنگها و
هشتپاها به تغییر رفتارشان منجر میشود؟

اداره ثبت نام وامالک حوضه ثبت ملک بندرگناوه-هیات موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

–اگهــی موضــوع مــاده 3قانــون ماده13اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیتــی ثبتــی واراضی وســاختمانهای
فاقدســند رســمی برابــررای شــماره 139760324001003660مورخ97/12/13هیــات موضــوع قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقدسندرســمی مســتقر درواحدثبتــی حــوزه ثبــت ملــک
بندرگنــاوه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای علــی اکبریــان فرزندحســن صــادره ازگنــاوه را نســبت بــه
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 160/80مترمربــع درقســمتی ازپــالک 915/181واقــع درعبدامــام گنــاوه
محرزگردیــده اســت لذابــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه 15روزاگهــی میشــود درصورتــی
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســندمالکیت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار
اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــه اداره تســلیم وپــس ازاخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریخ
تســلیم اعتــراض دادخواســت خودرابــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت
مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهدشــد-مجیدامیری-رئیس اداره ثبــت
اســناد وامــالک گنــاوه2798-
تاریخ انتشارنوبت اول98/3/4:وتاریخ انتشارنوبت دوم-98/3/19:م الف64

آگهی مزایده

بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه فــوق شــش دانــگ یــک قطعه زمیــن پــالک هشــت هزاروهشتصدوشــصت
وچهــار فرعــی از ســه اصلــی کــه ســند ان درصفحــه 319دفتر127امــالک باشــماره چاپــی 514561بــه
نــام اقــای بهــزاد شــجاعی ثبــت وصادرومــع الواســطه بــه اقــای وحیــد ربیــع زاده هفشــجانی منتقــل شــده
اســت کــه طبــق نظرکارشــناس رســمی بــه مبلــغ 1936000000ریــال ارزیابــی شــده وپــالک فــوق دارای
242مترمربــع عرصــه کــه برابــر گــزارش ماموراجــرا ملــک مزبــور درتصــرف مالــک مــی باشــد وپــالک فــوق
ازســاعت 9الــی 12روزیکشــنبه مــورخ 1398/3/19دراداره ثبــت اســناد وامــالک واقــع درکنــگان ازطریــق
مزایــده بــه فــروش مــی رســد مزایــده ازمبلــغ یــک میلیــارد ونهصدوســی وشــش میلیــون ریــال شــروع وبــه
باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقدافروختــه مــی شــودالزم بــه ذکراســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه
اب،بــرق ،گازاعــم ازحــق انشــعاب ویاحــق اشــتراک ومصــرف درصورتــی کــه مــورد مزایــده دارای انهــا باشــد
ونیزبدهــی هــای مالیاتــی وعــوارض شــهرداری وغیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم ازاینکــه رقــم قطعــی ان معلــوم
شــده یانشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت ونیــز درصــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت
هزینــه هــای فــوق ازمحــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهدشــد ونیــم عشــر وحــق مزایــده نقــدا
وصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد مزایــده روز اداری بعــداز تعطیلــی
درهمــان ســاعت ومــکان مقرربرگزارخواهدشــد
تاریخ انتشار-1398/3/4:امیرحسین شعبانی2797-

رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کنگان-م الف 98

آگهی تحدیدحدوداختصاصی

نظربــه اینکــه تحدیدحدودپــالک 1062واقــع دراهــرم قطعــه یــک بخــش چهاربوشــهربعمل نیامــده ومالــک
یــک قســمت مفــروزی خودرادربرابرســند وقولنامــه عــادی مــع الواســطه بــه اقــای محمدلطفــی نژادفرزندعلــی
فروختــه اســت لذابــه موجــب تبصــره ماده13قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای
فاقدسندرســمی وماده13ائیــن نامــه قانــون مذکــور وقــت تحدیــد حدودششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه
مســاحت 74/40متــر مربــع شــماره پــالک 1062/423متخــذه ازپــالک فــوق الذکــر روزیکشــنبه مورخــه
1398/3/26تعییــن و عملیــات تحدیــد ازســاعت 8صبــح درمحــل شــروع وبعمــل خواهدامــد اینــک بوســیله
ایــن اگهــی ازمتقاضــی وکلیــه مجاوریــن طبــق ماده14قانــون ثبــت دعــوت مــی گــردد کــه دروقــت مقــرر
درمحــل وقــوع ملــک حضــور بهــم رســانند واخواهــی مجاوریــن نســبت بــه حــدود وحقــوق ارتفاقــی برابرمــاده
20قانــون ثبــت ازتاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیدبــه مــدت 30روز خواهدشــد کــه بایســتی کتبــا بــه
اداره ثبــت تنگســتان تســلیم ورســید عرضحــال دریافــت نماینــد ضمنــا معتــرض ازتاریــخ تســلیم اعتــراض
بــه اداره ثبــت یکمــاه فرصــت خواهدداشــت کــه دادخواســت خودرابــه دادگاه صالحــه تقدیــم وگواهــی تقدیــم
دادخواســت رااخــذ وبــه اداره ثبــت ارائــه نمایــد واالحــق ازاوســاقط خواهدشد-عیســی رضایــی –رئیــس ثبــت
اســناد وامــالک شهرســتان تنگســتان –2800
تاریخ انتشار-1398/03/04:م الف

اداره ثبت نام وامالک حوضه ثبت ملک بندرگناوه-هیات موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

–اگهــی موضــوع ماده3قانــون ماده13اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیتــی ثبتــی واراضــی
وســاختمانهای فاقدسندرســمی برابــررای شــماره 139860324001000275مــورخ 98/2/9هیــات موضــوع
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقر درواحدثبتــی
حــوزه ثبــت ملــک بندرگنــاوه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای علــی کمالــی فرزنــد غالمعبــاس
صــادره ازگنــاوه رانســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 254/78مترمربــع درقســمتی ازپــالک
917واقــع درامامــزاده گنــاوه محرزگردیــده اســت لذابــه منظوراطــالع عمــوم مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه
15روزاگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدورســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته
باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــودرا بــه اداره تســلیم وپــس
از اخذرســید ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خودرابــه مراجــع قضایــی تقدیــم
نماینــد بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند
مالکیــت صادرخواهدشــد-تاریخ انتشــارنوبت اول98/3/4:وتاریــخ انتشــارنوبت دوم2799-98/3/19:

مجیدامیری رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گناوه –م الف 63

آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظــر بــر اینکــه ششــدانگ یــک بــاب مغازه بــه شــماره پــالک 409فرعــی از  120اصلــی واقــع درشهرســتان گرمی
بخــش 20اردبیــل بــه مســاحت 44/40متــر مربــع بنــام خانــم ســولماز فــرج الهــی عــدل نســبت بــه شــش ســهم
مشــاع از هفــت ســهم ومریــم فــرج الهــی عــدل نســبت بــه یــک ســهم مشــاع از هفــت ســهم ششــدانگ پــالک
409فرعــی تاییــد و تحدیــد حــدود آن تــا کنــون بعمــل نیامــده تحدیــد حــدود پــالک مزبــور در روز ســه شــنبه
 98/3/28ســاعت 10صبــح بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه مالکیــن ومجاوریــن اعــالم مــی گــردد در موعــد
مقــرر درمحــل حاضــر شــوند ضمنــا اعتــراض بــر تحدیــد حــدود وحقــوق ارتفاقــی برابــر مــاده  20قانــون ثبــت
از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس بــه مــدت 30روز خواهــد بــود.م الــف 762:
تاریخ انتشار  :شنبه 98/3/4
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