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فرصتی برای دیدار و گفتوگو با نویسندگان پیشکسوت
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«شب نویسندگان ایرانی» شامل دیدار و گفتوگو با  ۱۲نویسنده پیشکسوت با عنوان فرعی «گفتن از نوشتن و تجربههای دیگر »...برگزار میشود .به گزارش ایسنا ،موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم
اعالم کرده در نظر دارد به منظور ایجاد بستری برای انتقال تجربههای خاص نویسندگی از نویسندگان پیشکسوت به جوانترها ،با دعوت از نویسندگان پیشکسوت ،فضایی گفتمانی بین نسلهای
مختلف نویسنده ایجاد کند .به همین منظور در گام اول با دعوت از  ۱۲نویسنده پیشکسوت و نامگذاری هر شب به نام یکی از این نویسندگان ،این امکان را برای اهالی قلم و نویسندگی و عالقهمندان
به ادبیات فراهم آورده که طبق زمانبندی بهعملآمده ،هر چهارشنبه با یکی از نویسندگان پیشکسوت رودررو نشسته و درباره تجربههای خاص نوشتن و رویکرد و دیدگاهشان به ادبیات گفتوگو
کنند .این سلسله نشستها در گامهای بعدی با نویسندگانی از نسلهای مختلف پیگیری خواهد شد.
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شکل ظاهری روزنامه چقدر در جذب مخاطب اثرگذار است؟

اخبار

زشت و زیبای لباسی از جنس عکس وکلمه

عکاسان ایرانی در جشنواره عکس مونتهنگرو
تجلیل شدند
عکاسان ایرانی شرکتکننده در مجموعه
جشنواره عکس کشور مونتهنگرو در بخشهای
مختلف این رویداد تجلیل شدند.
به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی فیاپ در
ایران ،جوایز کسب شده در مجموعه جشنواره «MNE
 »PBKکشور مونتهنگرو توسط عکاسان عضو کلوپ
عکس فوکوس (نمایندگی فیاپ در ایران) به شرح زیر
است :عکس  eveاز امین مهدوی ،عکس  Forcedاز
کوروش یزدانی ،عکس  Space shipاز سعید محمدزاده ،عکس  flamingo۱از کاوه
مناف زاده برگزیده جایزه  Salon HMو عکس  Boldاز امین مهدوی برگزیده PSA
 Gold medalشد.
در این جشنواره که در چهار بخش زیر نظر فدراسیون بینالمللی هنر عکاسی (فیاپ)
و انجمن عکاسی آمریکا ( )PSAبرگزار شد ،آثاری از عکاسان عضو کلوپ فوکوس
در بخشهای مختلف شامل امین مهدوی ،کاوه منافزاده ،سعید عبداللهی ،سعید
محمدزاده ،مهدی زابل عباسی ،کوروش یزدانی ،اوین عباسی ،سید احسان مرتضوی،
محمد علی شمسالدین و سیاوش اجاللی پذیرفته شدند.
فدراسیون بینالمللی هنر عکاسی (فیاپ) که به عنوان تنها موسسه بینالمللی در
زمینه عکاسی از طرف یونسکو به رسمیت شناخته شده است در سال  ۱۹۴۶پایهگذاری
شد و از آن سال تاکنون واسطهای برای برقراری ارتباط بین موسسات ملی عکاسی در
کشورهای مختلف جهان بوده است .این فدراسیون به عنوان عضو اجرایی با موسسات
ملی عکاسی در سراسر جهان همکاری نزدیک دارد که تعداد آنها به بیش از  ۹۰موسسه
ملی در  ۵قاره میرسد و در حال حاضر تنها نماینده رسمی فیاپ در ایران کلوپ عکس
فوکوس وابسته به موسسه هنر خیام است.

شش خواننده کنسرت «عاشقانههای پاپ» را
یکنند
برگزار م 
تعدادی از خوانندگان موسیقی پاپ به رهبری ارکستر رضا تاجبخش
کنسرت «عاشقانههای پاپ» را در تاالر وزارت کشور اجرا میکنند.
به گزارش مهر ،کنسرت «عاشقانه های پاپ» با اجرای مشترک تعدادی از خوانندگان
شناخته شده موسیقی پاپ از جمله روزبه نعمتاللهی ،امیرعباس گالب ،رضا صادقی،
حمید حامی ،مهدی یراحی و سیامک عباسی روزهای  ۲۴و  ۲۵اردیبهشت ماه به
رهبری و تنظیم رضا تاجبخش در تاالر وزارت کشور برگزار میشود.
در این کنسرت که به همت موسسه «اکسیر نوین» به مدیریت محمدرضا خانزاده و
سرپرستی گروه محمدرضا عقیلی برگزار میشود تعدادی از نوازندگان ارکستر سمفونیک
تهران نیز به عنوان گروه اجرایی در کنار خوانندگان حضور خواهند داشت .بلیت فروشی
این کنسرت از روز چهارشنبه  ۲۹فروردین ماه آغاز میشود.
آگهی ثبتی

آگهــی تغییــرات شــرکت همیــاران آســتارا شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  1071و شناســه ملــی
 10720121338بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطول فــوق العــاده مــورخ  96/10/15تصمیمات
ذیــل اتخــاذ شــد -1 :اعضــای هیئــت مدیــره تــا تاریــخ  98/10/15بــه قــرار ذیــل انتخــاب گردیدنــد :احد حســین
جانــی بشــماره ملــی  2619597099و اســفند حســین نــژادی بشــماره ملــی  2619267242و آفــاق هوشــمند
ننــه کــران بشــماره ملــی  -2 ، 1465688293ابراهیــم ســبقت اللهــی بــه شــماره ملــی  2619584086بــه عنوان
بــازرس اصلــی و شــهریار نمینــی اصــل بــه شــماره ملــی  261945530بــه عنــوان بــازرس علــی البــدل بــرای
مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند  -3روزنامــه کثیراالنتشــار نقــش قلــم جهــت نشــر آگهــی هــای شــرکت
انتخــاب شــد  -4ترازنامــه و حســاب ســود و زیــان شــرکت منتهــی بــه ســال  1395مــورد تصویــب قــرار گرفــت
 .بــا ثبــت ایــن مســتند تصمیمــات انتخــاب روزنامــه کثیراالنتشــار انتخــاب مدیــران تصویــب ترازنامــه و صــورت
هــای مالــی  ،انتخــاب بــازرس انتخــاب شــده توســط متقاضــی در ســوابق الکترونیــک شــخصیت حقوقــی مرقــوم
ثبــت و در پایــگاه آگهــی هــای ســازمان ثبــت قابــل دســترس مــی باشــد.

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری آستارا
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رونوشت آگهی حصروراثت

در کاســه پرونــده  970015حــوزه  7شــورای حــل اختــاف تالــش خانــم مهنــاز چــکاد لمــر فرزنــد نــادر دارای
شــماره شناســنامه  3از ایــن شــورا گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده اســت کــه مرحــوم مهــدی
مــدق هشــترودی در تاریــخ  97/1/5در شهرســتان تالــش اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه آن
مرحــوم منحصــر اســت بــه -1 :مهــرداد مــدق هشــترودی دارای ســند ســجلی شــماره  351صــادره از تالــش پســر
متوفــی -2فــرداد مــدق هشــترودی دارای ســند ســجلی شــماره  32صــادره از تالــش پســر متوفــی  -3میــاد مدق
هشــترودی دارای ســند ســجلی شــماره  2348صــادره از تالــش پســر متوفــی  -4مهناز چکاد دارای ســند ســجلی
 3صــادره از تالــش همســر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت بــه
مــدت یــک مــاه آگهــی مــی نمایــد تــا کســی اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریخ نشــر
اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورای حــل اختــاف حــوزه  7تالــش واقــع خیابــان طالقانــی – دادگســتری
ســابق تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادرو هــر وصیتنامــه جــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود
از درجــه اعتبــار ســاقط و بااثــر خواهــد بــود.

قاضی شورای حل اختالف حوزه  7تالش
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دادنامه

بــه تاریــخ بیســت و نهــم شــهریور یــک هــزار و ســیصد و نــود شــش در وقــت فــوق العــاده جلســه در شــورای
حــل اختــاف شهرســتان رشــت بــه تصــدی امضــا کننــده ذیــل تشــکیل و پرونــده کاســه  960493از دفتــر
شــورا واصــل و تحــت نظــر اســت بررســی محتویــات پرونــده و بــا مشــورت و اخــذ نظریــه کتبــی اعضــا شــورا
ختــم رســیدگی را اعــام و بــا اســتعانت از پــروردگار متعــال بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد
رای قاضی شورا
درخصــوص آقــای نجــات کاظمــی بــا وکالــت محمــد رفیــع تبــار بــه طرفیــت خوانــدگان حســین روشــندل بــا
وکالــت محمــد فریــد و جعفــر مــرادی کلخــوران بــه نخواســته الــزام خوانــدگان جهــت تنظیــم ســند بــه انضمــام
کلیــه خســارات دادرســی نظــر بــه اینکــه وکیــل خواهــان بــا تقدیــم دادخواســت و ضمائــم آن مدعــی گردیــد کــه
مــوکل یــک دســتگاه خــودروی ال نــود تنــدر سیســتم رنــو رنــگ نقــره ای متالیــک مــدل  1388به شــماره پاک
 229ایــران  91ب  65را از خوانــده ردیــف اول بــه مبلــغ یکصــد و نــود و پنــج میلیــون ریــال خریــداری نمــوده
کــه مدعــی علیــه تاکنــون نســبت بــه انتقــال ســند اتومبیــل مذکــور بنــام ایشــان اقدامــی نننمــوده لــذا خواســتار
رســیدگی و صــدور حکــم مــی باشــد بــا نگــرش بــه داده هــای پرونــده نظــر بــه قولنامــه عــادی مــورخ 94/11/18
مضبــوط در پرونــده کــه وجــود امضــای خواهــان و خوانــده ردیــف اول در ذیــل آن مویــد وقــوع معاملــه مــی باشــد
و همچنیــن بــا اســتعام بــه عمــل آمــده از پلیــس راهــور کــه مالــک رســمی اتومبیل مــورد ابتیــاع را آقــای جعفر
مــرادی کلخــوران موقوفــه اعــام نمودنــد و از آنجــا کــه محمــد فریــد بــه وکالــت از خوانــده ردیــف اول بــا حضــور
در جلســه اظهــار داشــتند کــه مــوکل بــا خواهــان معاملــه انجــام داده و ثمــن معاملــه را نیــز دریافت ننموده اســت
و حاضربــه انتقــال ســند فرمایــد ولــی از آنجــا کــه کل دسترســی بــه مالــک اصلــی نــدارک امــکان تنظیــم ســند
وجــود نــدارد خوانــده ردیــف دوم نیــز بــا وصــف ابــاغ قانونــی و نشــر در روزنامه کثیراالنتشــار در جلســه دادرســی
حاضــر نشــده و دفاعــی مبنــی بــر برائــت ذمــه خویــش ارائــه ننمودنــد دعــوی خواهــان را وارد تشــخیص و بــه
اســتناد مــاده  362قانــون مدنــی و مــواد  519-198قانــون آئیــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امور
مدنــی مصــوب  1379و مــواد  27 – 25 – 19 -18 -16 -9قانــون شــورای حــل اختــاف مصــوب  1394حکــم بر
محکومیــت و الــزام خوانــدگان بــه حضــور در دفترخانــه اســناد رســمی و انتقــال ســند رســمی اتومبیل فــوق الذکر
بــه نــام خواهــان بــه انضمــام مبلــغ  2/667/500ریــال بابــت هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه
در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی گــردد رای صــادره در خصــوص خوانــده ردیــف اول حضــوری ظــرف بیســت
روز پــس از ابــاغ قابــل تجدیــد نظرخواهــی در دادگاه هــای عمومــی حقوقــی شهرســتان رشــت مــی باشــد و در
خصــوص خوانــده ردیــف دوم غیابــی و ظــرف بیســت روز قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و متعاقبــا ظــرف بیســت
روز پــس از ابــاغ قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در دادگاه هــای عمومــی حقوقــی شهرســتان رشــت مــی باشــد.

قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف رشت
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ft.aminoroaya@gmail.com
اگر اهل خواندن مطبوعات و رسانهها باشید ،حتما در یکی
دو سال گذشته بارها و بارها اصطالح «مرگ مطبوعات
کاغذی» به گوشتان خورده است .مدتهاست که دیگر
روزنامه خواندن برای مردم جذاب نیست ،این موضوع به
همراه عوامل دیگر دست به دست هم دادهاند تا روزنامهها
یکی پس از دیگری تعطیل شوند و رقابت را به رسانههای
مجازی واگذار کنند .اما در این میان هنوز کسانی تالش
میکنند تا با راههای مختلف خوانندگان را با روزنامهها
آشتی بدهند ،تحلیل خبر ،استفاده از مطالب جذابتر،
گزارشهای میدانی ،گزارشهای تحلیلی و فرآیند محور و
 ...از جمله این اقدامات هستند .اما شاید اولین قدم برای
عالقه دوباره مخاطب به در دست گرفتن روزنامه کاغذی،
آن هم در دنیای تصویر و رنگ و صدا ،ایجاد گرافیک،
چیدمان و صفحهبندی جذاب باشد .اما مخاطبان چه
انتظاری از ظاهر یک روزنامه دارند؟
وقتی یک صفحه را نگاه میکنیم ،عملکرد چشمانمان همان
است که هنگام خواندن رخ میدهد .هنگام مطالعه یک متن
فارسی ،ناخودآگاه ما از باال و سمت راست شروع میکنیم و به
سمت پایین حرکت کرده و از سمت چپ خارج میشویم.
دید عمومی و نگاه عامه ،مفهوم زبان تصویری را صرفا در
چیزهایی میشناسد که رویتپذیر ،ملموس و آشنا باشند ،مثل
تصویر ساختمان ،درخت ،آدم ،حیوانات ،مناظر و اشیا .اما دید کمی
آشناتر و تخصصیتر ،مفهوم زبان تصویری را در سطحی فراتر از
تصاویر ملموس و طبیعی ،یعنی از طریق درک «عناصر ذهنی»
مورد ارزیابی قرار میدهد .بیننده یک «سطح» را در آن قسمت از
صفحه یا یک «نقطه» را در مرکز صفحه ،احساس میکند .طراح
گرافیک ،با تمهیدات فنی و خالق ،زمینه چنین ارتباطی را فراهم
میسازد .عناصر ذهنی نقطه ،خط ،سطح و حجم هستند که با
مرئی شدن آنها ،تبدیل به «عناصر بصری» میشوند و عناصر
بصری عبارتند ازشکل ،اندازه ،رنگ و بافت .اما ،آنچه میتواند
عناصر ذهنی ،عناصر بصری و در مجموع کلیت زبان تصویری را
به یک نظام ارتباطی تاثیرگذار در مجاورت نظام ارتباطی کالمی،
تبدیل کند« ،عناصر ارتباطی» هستند .عناصر ارتباطی ،موقعیت
رونوشت آگهی

رئیس شورای حل اختالف شعبه دوم ماسال

دادنامه
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آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای

مدیریــت آمــوزش و پــرورش ورامیــن در نظــر دارد بنــا بــر تجویــز حاصلــه از مــاده  224قانون پنجم توســعه کشــور
و مــواد  15و  43قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت و آییــن نامــه اجــرای آن تمامیــت ســاختمان تاالر
فرهنگیــان متعلــق بــه خــود را از طریــق مزایــده عمومــی بــرای مــدت یکســال شمســی بصــورت قــرارداد اجــاره
واگــذار نمایــد کلیــه متقاضیــان عاقمنــد بــه شــرکت در مزایــده مــی تواننــد ظــرف مــدت  7روز کاری از تاریــخ
نشــر آگهــی در ســاعات اداری بــه مدیریــت آمــوزش و پــرورش بــه آدرس ورامیــن مجتمــع ادارات جنــب اداره
بازرگانــی بــه شــماره تمــاس  36276207جهــت دریافــت اســناد مزایــده و اطاعــات بیشــتر مراجعــه و پیشــنهاد
قیمــت و مــدارک مــورد نیــاز را طبــق اســناد مزایــده حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری یــک هفته پــس از نشــر آگهی
در پاکــت در بســته بــا لفــاف مناســب و الک و مهــر شــده همــراه بــا درخواســت شــرکت در مزایــده پــس از ثبت در
دبیرخانــه ( بــدون بازکــردن پاکــت) بــه واحــد پشــتیبانی تحویــل و رســید آنــرا اخــذ نمایــد پاکت هــای مزایــده در
روز یکشــنبه  97/2/2در محــل واحــد حقوقــی و امــاک مدیریــت آمــوزش و پــرورش ورامیــن مفتــوح خواهد شــد.

مدیریت آموزش و پرورش ورامین
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آگهی تحدید حدود اختصاصی

تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت  192/71مترمربــع بــه شــماره فرعــی
 9582مجــزی شــده از  666از ســنگ اصلــی  8واقــع در قریــه طــوالرود بخــش  28گیــان تصرفــات مالکانــه
آقــای یحیــی شــربتی نــاوان فرزنــد مجیــد انتقالــی ملــک از مالــک رســمی قربــان آزمــون محــرز گردیــده لــذا به
اســتناد مــاده  13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی
آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بــه نــام یحیــی شــربتی نــاوان منتشــر و بــه اطــاع کلیــه مجاوریــن صاحبــان
حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه تحدیــد حــدود پــاک موصــوف از مــورخ  97/3/1راس ســاعت  9صبــح در
محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد چنانچــه هــر یــک از مجاوریــن ملــک مرقــوم بــه حــدود و حقــوق ارتفاقی
ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی
روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک تالــش تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و برابــر مــاده
 86آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره
دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم دارد در غیــر ایــن صــورت پــس از گذشــت مــدت مذبــور ارائــه گواهــی عدم
تقدیــم دادخواســت بــه وســیله متقاضــی یــا نماینــده قانونــی او ایــن اداره بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات
ثبتی را ادامه خواهد داد .تاریخ انتشار97/1/27:

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش -فردین نورزاده
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اخطاریه دفترخانه

نــام و نــام خانوادگــی مخاطــب :محســن قرائــی فرزنــد محمــد – شــغل :آزاد – اقامتــگاه و آدرس :مجهــول المــکان
– آقــای محســن قرائــی فرزنــد محمــد همســر شــما بــا ارائــه دادنامــه شــماره  96/10/19 -960282و پرونــده
 960266از شــعبه  5دادگاه خانــواده همــدان تقاضــای ثبــت طــاق کردنــد لــذا بــه شــما ابــاغ مــی گــردد
حداکثــر ظــرف مــدت  10روز از رویــت ایــن اخطــار جهــت ثبــت طــاق بــه دفترخانــه مراجعــه نماییــد در غیــر
ایــن صــورت طــاق شــما بــه صــورت غیابــی ثبــت خواهــد شــد.آدرس دفترخانــه :ابتــدای خ پاســداران – جنــب
بانــک ملــی –پ 2تلفــن32529232 :

سردفتر طالق  15همدان
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آگهی ابالغ وقت دادرسی

خواهــان رمضــان هاشــمی دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده  -1جاســم عســاکره  -2مختــار پورعلــی خواســته
مطالبــه وجــه ارائــه کــه در حــوزه  111شــورای حــل اختــاف اللجیــن بــه کاســه  97/48ثبــت گردیــده اســت
از آنجــا کــه حســب اعــام خواهــان در دادخواســت تقدیمــی خوانــده دعــوی مجهــول المــکان مــی باشــد اینــک
در راســتای مــاده  73قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب بــه خوانــده ابــاغ مــی گــردد کــه جهــت رســیدگی
بــه خواســته خواهــان در روز – تاریــخ  97/2/31ســاعت  4در حــوزه  111شــورای حــل اختــاف اللجیــن حاضــر
و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را تحویــل بگیــرد و اال شــورا غیابــا رســیدگی و صــدور رای خواهــد کــرد.
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مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــوروی ســواری پرایــد تیــپ جــی تــی ایکــس آی بــه رنــگ نقــره ای متالیــک مــدل
 1385بــه شــماره انتظامــی  429ص 81ایــران  56و شــماره موتــور  1506162و بــه شــماره شاســی
 s1412285832880مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد1214 .

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پــژو  206بــه رنــگ ســفید – روغنــی مــدل  1389بــه شــماره انتظامــی
 641ج  72ایــران  46و شــماره شاســی  NAAP03ED6AJ135629و شــماره موتــور 14189030691
1218
متعلــق بــه معصومــه ســببی بازقلعــه مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

کند .صفحه یک روزنامه هم باید عنوانهای جذاب داشته باشد و
هم عکس قابل توجه.
او درباره صفحات داخلی نیز میگوید :بهتر است برای هر مطلب
یک عکس استفاده شود ،چون دیدن مداوم کلمات خستهکننده
است .اما این استفاده از عکس نباید باعث شود تا روزنامه هویت
خودش را از دست بدهد و تبدیل به مجله شود چون فضای و
انتظار ما از مجله و روزنامه کامال با هم متفاوت است .در ضمن،
کوچک بودن باکسهای خبری و متنو ع بودنشان به جذابیت
صفحه کمک خواهد کرد.
مینا 24 ،سال ه است و بیشتر اهل کتاب خواندن است .او هم
چندان به سراغ روزنامه نمیرود اما درباره توقعش از یک روزنامه
میگوید :گرچه وجود عکس در صفحات روزنامه ضروری است اما
زیادهروی در استفاده از آن هم چندان مناسب نیست .از سوی
دیگر روزنامه به دلیل بزرگ بودن صفحاتش ،نوشتهها در آن
کوچک به نظر میرسند و ریز بودن کلمات کمی آزاردهنده است.
جدای از این موضوع طوالنی بودن مطالب چندان جذاب نیست
و حوصله بصری مخاطب سر میرود .مورد بعدی آگهیهای گاه و

شکلها را در طرح و ارتباط آنها را با یکدیگر مشخص میکنند.
بعضی از عناصر ارتباطی مثل «جهت» و «موقعیت» را باید درک
و بعضی دیگر را مانند «فضا» و «جاذبه» باید حس کرد .این موارد،
توضیحات فنی چگونگی ساز و کار طراحی و موارد اهمیت در
چیدمان یک صفحه روزنامه هستند ،اما آیا مخاطب ما در صورت
رعایت این موارد با روزنامه آشتی خواهد کرد و دوباره روزنامه را
در دست خواهد گرفت یا انتظارات او چیزی فراتر از اینها است؟
سارا 26 ،ساله ،یکی از طرفداران پر و پا قرص مجلههای گوناگون
است ،اما کمتر عالقهای به روزنامه خواندن دارد ،شاید اگر جایی
روزنامهای ببیند آن را ورق بزند اما اکثرا اگر گزارش جذابی هم در
روزنامهای منتشر شده باشد ،آن را در اینترنت میخواند .او درباره
جذابیتهای بصری موجود در یک روزنامه که او را به خرید یا
خواندن آن تشویق کند به «ابتکار» میگوید :اگر من بخواهم یک
روزنامه را بخرم قبل از جذابیت بصری برایم مهم است که آن
روزنامه پر از تبلیغهای مختلف نباشد ،چون من بیشتر برای محتوا
هزینه میکنم .اما بعد از آن چیدمان صفحه اول روزنامه برایم
اهمیت بسیاری دارد .چون در نگاه اول باید چیزی من را جذب

جاویــد اســماعیلی دادخواســتی بــه بــه خواســته صــدور گواهــی حصروراثــت مرحــوم رمضــان اســماعیلی بــه
شــورا ارائــه نمــوده کــه بــه کاســه  970998526020006ثبــت و در جریــان رســیدگی اســت و وراث حیــن
الفــوت وی لــذا بــه شــرح معرفــی نمــوده اســت -1 .شــهرام اســماعیلی ش ش  5فرزنــد متوفــی  -2اســماعیل
اســماعیلی ش ش  478فرزنــد متوفــی -3وحیــد اســماعیلی ش ش  593فرزنــد متوفــی -4جاویــد اســماعیلی
ش ش  531فرزنــد متوفــی -5تهمینــه اســماعیلی ش ش  11فرزنــد متوفــی -6زریــن تــاج موســوی جنبــه
ســرائی ش ش  6همســر متوفــی لــذا چنانچــه کســی یــا کســانی از متوفــی فــوق الذکــر وصیــت نامــه ســری یــا
هرگونــه نوشــته دیگــری داشــته باشــد مــی توانــد از تاریــخ نشــر ایــن آگهــی بمــدت یــک مــاه بــه ایــن شــورا
ارائــه دهــد و اال گواهــی حصروراثــت صــادر خواهــد شــد.م/الف231 :

دبیرخانه حوزه  111شورای حل اختالف اللجین

پرونــده کاســه  9609981823100153شــعبه  101دادگاه کیفــری دو شهرســتان آســتارا ( 101جزایــی ســابق)
تصمیــم نهایــی شــماره – شــاکی :مهــران مهاجــر صائــم فرزنــد عزیــز بــا وکالــت امیــن عطائــی فرزنــد کمــال –
متهــم :امیــر نــژاد پاســدار – اتهــام :خیانــت در امانــت
رای دادگاه
درخصــوص اتهــام امیــر نــژاد پاســدار کــه اطاعــات بیشــتری از وی در پرونــده منعکــس نمــی باشــد دایــر بــر
خیانــت در امانــت بــا توجــه بــه جمیــع اوراق و محتویــات پرونــده و شــکایت شــاکی خصوصــی بنــام امیــن
عطائــی فرزنــد کمــال بــه وکالــت مهــران مهاجــر صائــم فرزنــد عزیــز و مفــاد رســید عــادی ( صفحــه اول پرونــده)
و تحقیقــات معمولــه و اظهــارات مطلعیــن و گواهــی گواهــان و مفــاد کیفرخواســت اصــداری از دادســرای عمومــی
و انقــاب شهرســتان آســتارا و عــدم حضــور متهــم در جلســه رســیدگی و عــدم ارســال الیحــه دفاعیــه علــی
رغــم ابــاغ قانونــی از طریــق نشــر آگهــی بزهــکاری مشــارالیه محــرز مــی باشــد و عمــل ارتکابــی وی بــا مــاده
 674قانــون مجــازات اســامی ( تعزیــرات و مجــازات هــای بازدارنــده) مصــوب  1375ناظــر بــه مجــازات حبــس
تعزیــری درجــه پنــج منــدرج در مــاده  19قانــون مجــازات اســامی مصــوب  1392مطابقــت دارد علی هــذا دادگاه
مســتندا بــه مــاده مذکــور نامبــرده را بــه تحمــل یــک ســال حبــس تعــزری درجــه پنــج محکــوم مــی نمایــد رای
صــادره غیابــی و ظــرف بیســت روز پــس از تاریــخ ابــاغ قابــل واخواهــی درهمیــن شــعبه و پــس از انقضــای مــدت
مذکــور ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم محتــرم تجدیــد نظــر اســتان گیــان می باشــد.

رئیس شعبه  101دادگاه کیفری دو شهرستان آستارا

.

نالرعایا
فاطمهامی 

ســند کمپانــی و شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پــژو تیــپ  405جــی ال ایکــس  XU7بــه رنــگ
خاکســتری متالیــک مــدل  1394به شــماره انتظامــی 779ص 58ایــران  56و شــماره موتــور 124K0716201
و بــه شــماره شاســی  NAAM01CE2FK508846مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد1219.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

درخصــوص پرونــده کالســه  103/960788طــی شــکوائیه ای خانــم زهــرا احمدپــور علیــه مهــدی ملکــی رضــوان
مبنــی بــر رابطــه نامشــروع یــا عمــل منافــی عفــت در شــعبه  103دادگســتری قرچــک پرونــده مطروح رســیدگی
مــی باشــد و مقیــد بــه وقــت رســیدگی مــورخ  97/2/4ســاعت  12ظهــر بــوده کــه بــه علــت مجهــول المــکان
بــودن متهــم و بنــا بــه دســتور ریاســت محترم شــعبه وفــق مــاده  115قانــون اییــن دادرســی دادگاه هــای عمومی
و انقــالب درامــور کیفــری مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار یــا محلــی آگهــی مــی گردد
تــا متهــم در تاریــخ ذکــر شــده همــراه ولــی خــود جهــت رســیدگی خــود را بــه ایــن دادگاه معرفــی نمایــد در غیر
ایــن صــورت بــه طــور غیابــی اظهــار نظــر خواهــد شــد .م/الــف7483 :

رئیــس شــعبه  103دادگاه کیفــری  2دادگســتری شهرســتان قرچــک ( شــعبه 103
1197
دادگاه جزایــی ســابق)

آگهی

درخصــوص شــکایت اداره بــرق شهرســتان قرچــک علیــه ناصــر کریمــی کمــره دائــر بر اســتفاده غیــر مجــاز از برق
بــه شــرح شــکوائیه موضــوع پرونــده کالســه  960938ایــن شــعبه بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن متهــم
ظــرف یــک مــاه از انتشــار آگهــی بــرای رســیدگی وفــق مــاده  174قانــون آییــن دادرســی کیفــری در شــعبه 4
بازپرســی دادســرای عمومــی و انقــالب قرچــک تشــکیل مــی گــردد مراتــب یــک نوبــت در جرایــد کثیراالنتشــار
جهــت اســتحضار متهــم از وقــت و محــل تشــکیل جلســه و موضــوع پرونــده انتشــار مــی یابــد .م/الــف7484 :

بازپرس شعبه  4دادسرای عمومی و انقالب شهرستان قرچک
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آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله دوم

ششــدانگ ملــک مــورد کارشناســی مطابــق ســند ابــرازی عبــارت اســت از :یــک قطعــه زمیــن مزروعــی شــالیزار
بــه مســاحت  1400مترمربــع بــه شــماره فرعــی  2377/8مفــروز از پــالک 324و 494واقــع در ســنگ اصلــی 8
بخــش  28گیــالن واقــع در طــوالرود اراضــی قریــه نیکاکــری کــه حــدودات اربعــه آن شــماال بــه طــول  31متــر
ســیم خــارداری اســت متصــل و محــدود بــه باقیمانــده پــالک ســیصد و بیســت وچهــار و چهارصــد و نــود و چهــار
(اســد یوســفی و بــاغ اســکندری) شــرقا بــه طــول  82متــر بــه راه عبــوری خاکی...جنوبــا مــرز مشــترکی اســت بــه
طــول  24متــر بــه باقیمانــده پــالک هــای 324و( 494شــالیزارحمیدرضا یوســفی ) و غربــا بــه طــول  5/49متــر بــه
ســیم خــاردار پــالک ( 494/8ملــک شــالیزار مرحــوم محمــد فــالح خــوش خلــق) محــدود و متصــل مــی باشــد.
طبــق نقشــه ی تحدیــدی ششــدانگی قطعــه تعرفه شــده از پــالک  2377/8بــه لحاظ موقعیــت اســتقرار و حدودات
اربعــه صــرف نظــر از مقــدار مســاحت بــا عالــم طبیعــت منطبــق اســت بــا ایــن شــرح کــه مــرز مشــترکی کــه بــه
طــول 24متــر در ضلــع جنوبــی متصــل بــه باقیمانــده پــالک ( 494-324ملــک حمیدرضــا یوســفی) اســتقرار
داشــته در وضعیــت موجــود بــه دلیــل تســطیح مقــداری دچــار تغییــرات شــده اســت.ضمنا قطعــه مــورد ارزیابــی
و ملــک همجــوار آن کــه در حــد جنوبــی واقــع اســت هــر دو متعلــق بــه مالــک ســند ابــرازی آقــای حمیدرضــا
یوســفی مــی باشــند کــه بــا کاربــری مزروعــی در عرصــه رویــت گردیدنــد مضافــا اینکــه در حــد غربــی آن یــک
رشــته نهر(جــوی آب بــر) جهــت انتقــال آب بــه مــزارع پاییــن دســت در وضعیــت فعلــی اســتقرار دارد .ایــن ملــک
در فاصلــه  5/2کیلومتــری از شــهر تالــش و در مختصــات جغرافیایــی  317141-4183053اســتقرار دارد کــه نهایتا
بــا امعــان نظــر بــه قــرار کارشناســی ارزیابــی ششــدانگ پــالک ثبتــی  2377/8واقــع در بخــش  28گیــالن قریــه
طــوالرود بــا مســاحت منــدرج در آن در وضعیــت حاضــر بطــور متوســط هــر متــر مربــع بــه مبلــغ  600000هــزار
ریــال (شــصت هــزار تومــان) و قیمــت کل عرصــه مرقــوم بــه مســاحت 1400مترمربــع بــه مبلــغ 840/000/000
ریــال معــادل هشــتاد و چهــار میلیــون تومــان ارزیابــی و بــرآورد میگــردد کــه در مورخــه  97/02/17روز دوشــنبه
ســاعت  11الــی  12صبــح از طریــق مزایــده (مرحلــه دوم) در اجــرا ی احــکام کیفــری تالــش بــه فــروش میرســد
شــخص یــا اشــخاصی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نماینــد برنــده مزایــده شــناخته شــده وفــق مقــررات بهــای
آن اخــذ وتحویــل میگــردد متقاضیــان میتواننــد ظــرف  5روز قبــل از مزایــده از مــورد مزایــده بازدیــد نماینــد.

دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای تالش
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رونوشت آگهی

آقــای وجیــه اهلل نــوروزی کــوره جــان دادخواســتی بــه خواســته صــدور گواهــی حصروراثــت بــه وراثــت مرحــوم
غالمرضــا نــوروزی کــوره جــان تقدیــم ایــن شــورا نمــوده اســت کــه بــه کالســه  9709985261200031ثبــت
و درجریــان رســیدگی و وراثــت حیــن الفــوت وی را بشــرح زیــر معرفــی نمــوده اســت -1 :وجیــه اهلل نــوروزی
کــوره جــان بــه ش ش  8پســر متوفــی  -2شــکراله نــوروزی کــوره جــان بــه ش ش  6پســر متوفــی  -3فتــح
الــه نــوروزی کــوره جــان بــه ش ش  5پســر متوفــی -4حســین نــوروزی کــوره جــان بــه ش ش  1پســر متوفــی
 -5عبــاس نــوروزی بــه ش ش  17پســر متوفــی  -6طهمــاس نــوروزی کــوره جــان بــه ش ش  5پســر متوفــی
 -7مرتضــی نــوروزی کــوره جــان بــه ش ش  682پســر متوفــی -8داود نــوروزی کــوره جــان بــه ش ش  716پســر
متوفــی -9نــوراهلل نــوروزی کــوره جــان بــه ش ش  5پســر متوفــی -10ســحرناز نــوروزی کــوره جــان بــه ش ش 1
دختــر متوفــی  -11جمائیــل نــوروزی کــوره جــان بــه ش ش  7دختــر متوفــی  -12قیصــر فرمانبــر شــیخ نشــین
بــه ش ش  9همســر متوفــی لــذا چنانچــه کســی یــا افــرادی از متوفــی فــوق الذکــر وصیــت نامه ســری یا رســمی
یــا هرگونــه نوشــته در دســت دارد مــی توانــد از تاریــخ نشــر ایــن آگهــی بمــدت یــک مــاه بــه ایــن شــورا ارائــه
دهــد و اال گواهــی حصروراثــت صــادر مــی گــردد .م/الــف212 :

رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شاندرمن
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به سید سعید موسوی فرزند میرالیاس

خواهــان قربانعلــی گلعلــی زاده دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده ســید ســعید موســوی به خواســته مطالبــه مطرح
کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه  9709981325300047شــعبه  13شــورای حــل اختالف
مجتمــع قضایــی شــماره  ( 2شــهید بهشــتی) رشــت ثبت و وقــت رســیدگی مــورخ  97/2/29ســاعت  10/30تعیین
کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده  73قانــون آئیــن دادرســی مدنــی قبــه علت مجهــول المــکان بودن
خوانــده و درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده
ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه
ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد.

دبیر دادگاه شعبه  13شورای حل اختالف مجتمع قضایی شماره  ( 2شهید بهشتی) رشت 1211

مفقودی

شناســنامه مالکیــت و پــالک خــودروی کامیونــت ون نیســان  2400مــدل  1378بــه رنــگ آبــی بــه شــماره
انتظامــی  884ص 48ایــران  73و شــماره موتــور  00130813و بــه شــماره شاســی  00C29229مفقــود و
1217
از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بیگاه در صفحات به صورت نامرتب است.
او با اشاره به روزنامهنگاری در کشورهای مدرن ،میافزاید :در
حالی که در آن سوی دنیا تصمیم گرفتهاند با استفاده از چیپهای
کوچکی در صفحات ،عکسها را کمی متحرک کنند ،ما اینجا هنوز
درگیر رنگی بودن یا نبودن صفحات هستیم .البته من به ندرت
روزنامه میخوانم اما زمانی هم که روزنامه به دستم برسد ،چندان
ظاهر صفحه برایم اهمیت ندارد ،اگر متن درست باشد ،جای آن یا
نحوه چیدمانش چندان اهمیت ندارند.
علی ،گرافیست است .او به عنوان کسی که با زیباییشناسی
بصری سر و کار دارد ،درباره راههای جذب مخاطب از طریق
صفحهبندی به «ابتکار» میگوید :اول باید مخاطب را بشناسیم
تا بفهمیم چه چیزی برای او جذاب است ،در درجه بعد جذابیت
رنگ و تصویر است .در جامعه ما مردم عالقه به شاد بودن دارند ،به
همین دلیل رنگبندی و استفاده از عکسها باید شادیآور باشد
اما نباید در این زمینه هم زیادهروی کرد و هارمونی و ترکیب را
بر هم زد.
او درباره تنوع کادربندی در صفحات و نقش آن در درگیر
شدن مخاطب با مطالب میگوید :امروزه در بسیاری از نقاط دنیا
ی است ،انگار برخی کادرها
کادربندی مطالب به صورت سه بعد 
عقب و جلو هستند .همچنین استفاده از باکسهای کوچکتر در
درگیر شدن مخاطب تاثیرگذار است.
او درباره استفاده از طرحها و کارتونها در جذب مخاطب
میگوید :در بسیاری از نشریات غربی مثل تایمز برای عکس روی
جلد از نقاشی رنگ روغن استفاده میکنند به این صورت که نقاش
یک هفته بر روی موضوع کار میکند و بعد از روی نقاشی اسکن
میگیرند و در روزنامه چاپ میکنند ،همه این موارد هزینهبر است
که متاسفانه این موارد در کشور ما چندان رعایت نمیشود.
شغل فروغ به نوعی با روزنامه عجین شده است ،شاید شنیدن
نظر کسی که خودش با روزنامه ارتباط تنگاتنگ دارد ،درباره ظاهر
یک روزنامه خالی از لطف نباشد .فروغ به «ابتکار» میگوید :به
نظر من کال روزنامه برای این روزگار کمی کهنه شده است .اینکه
بخواهیم مطالب را در یک صفحه کاغذی بخوانیم چندان جاذبه
ندارد،طراحی روزنامههای خارجی نسبت به گذشته تفاوت چندانی
نکرده است اما با روزنامههای ما بسیار متفاوتاند .آنها نه شبیه
روزنامه هستند و نه مجله ،چیزی هستند ما بین این دو .روزنامه
گاردین روح دارد ،در حالی که روزنامههای ما اینگونه نیستند.
نوآوری در روزنامههای ما یا منجر به مجله شدن میشود یا تبدیل
شدن به کاغذ اخبار .نمیدانم چرا نوآوری در کشور ما نتیجهبخش
نیست.
آگهی

بــا انتشــار ایــن آگهــی بــه اطــالع آرش بهرامــی میرســاند کــه اکبــر متقــی چیرانــی شــکایتی علیــه وی دائــر بــر
ســرقت مطــرح نمــوده کــه بــه تاریــخ  97/3/9ســاعت  9صبــح وقــت رســیدگی تعییــن شــده اســت نظــر بــه
اینکــه آرش بهرامــی مجهــول المــکان اعــالم شــده مراتــب در اجــرای مــاده  344قانــون آئیــن دادرســی کیفــری
بــرای یــک نوبــت در روزنامــه آگهــی مــی شــود تــا متهــم در روز و ســاعت فــوق جهــت رســیدگی در ایــن دادگاه
حاضــر شــود و بــه صــورت عــدم حضــور دادگاه غیابــا بــه موضــوع رســیدگی و مبــادرت بــه صــدور رای خواهــد
نمــود .م/الــف7485 :

دادرس شعبه  101دادگاه کیفری دو شهرستان قرچک ( 101جزایی سابق)
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آگهی

بــا انتشــار ایــن آگهــی بــه اطــالع عبدالــه محرابیــان میرســاند کــه اداره کل رفــاه و تعــاون و کار اســتان
تهــران شــکایتی علیــه وی دائــر بــر بکارگیــری غیــر مجــاز اتبــاع خارجــه مطــرح نمــوده کــه بــه تاریــخ
 97/3/20ســاعت  10صبــح وقــت رســیدگی تعییــن شــده اســت نظــر بــه اینکــه آرش بهرامــی مجهــول
المــکان اعــالم شــده مراتــب در اجــرای مــاده  344قانــون آئیــن دادرســی کیفــری بــرای یــک نوبــت در
روزنامــه آگهــی مــی شــود تــا متهــم در روز و ســاعت فــوق جهــت رســیدگی در ایــن دادگاه حاضــر شــود
و بــه صــورت عــدم حضــور دادگاه غیابــا بــه موضــوع رســیدگی و مبــادرت بــه صــدور رای خواهــد نمــود.
م/الــف7486 :

دادرس شعبه  101دادگاه کیفری دو شهرستان قرچک ( 101جزایی سابق)
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دادنامه

پرونــده کالســه  9609982923300072شــعبه  103دادگاه کیفــری دو شهرســتان قرچــک ( 103جزایــی
ســابق) تصمیــم نهایــی شــماره – شــاکی :آرزو جلیلــی فرزنــد اصغــر بــه نشــانی قرچــک – خیابــان گوهردشــت
– مدنــی  – 12پــالک  -58متهــم :محمــد امیــن اخبــاری فرزنــد محمــد بــه نشــانی تهــران بهشــتی خ ســورنا
– کوچــه نکیســا – پ  – 33واحــد  – 10اتهــام :ممانعــت از تحویــل فرزنــد مشــترک – گردشــکار :دادگاه بــا
توجــه بــه محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و بــا اســتعانت از خداونــد متعــال بــه شــرح زیــر مبــادرت
بــه صــدور رای مــی نمایــد
رای دادگاه
درخصــوص اتهــام محمــد امیــن اخبــاری (درحــال حاضــر متــواری) مبنــی بــر ممانعــت از تحویــل فرزنــد
مشــترک موضــوع شــکایت آرزو جلیلــی بــه شــرح مضبــوط و منعکــس در پرونــده لــذا بــا توجــه بــه شــکایت
شــاکیه گــزارش مرجــع انتظامــی مــدارک ارایــه شــده هویتــی و اثبــات رابطه زوجیــت از ســوی شــاکیه اظهارات
شــهود تعرفــه شــده شــاکیه در دادگاه همچنیــن مالحظــه دادنامــه شــماره  96500518مورخــه  96/3/24صادره
از شــعبه دوم حقوقــی دادگاه قرچــک و اینکــه متهــم علیرغــم ابــالغ قانونــی در جلســه دادگاه حاضــر نشــده و
دلیلــی مبنــی بــر بــی گناهــی خــود بــه دادگاه ارایــه نکــرده اســت لــذا دادگاه بــزه انتســابی بــه مشــارالیه را
محــرز و مســلم تشــخیص مســتندا بــه مــاده  54قانــون حمایــت از خانــواده متهــم را بــه پرداخت هفتــاد میلیون
ریــال جــزای نقــدی در حــق دولــت محکــوم مــی نمایــد رای صــادره غیابــی ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ
قابــل واخواهــی نــزد همیــن شــعبه و ســپس مســتندا بــه مــاده  427قانــون آئیــن دادرســی کیفــری قطعــی
مــی باشــد .م/الــف7487 :

رئیس شعبه  103دادگاه کیفری  2دادگستری قرچک
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آگهی

بدینوســیله آقــای مســعود نظــری کــه فعــال مجهــول المــکان مــی باشــد ابــالغ مــی گــردد کــه آقــای
جعفــر حســنیان رســا دادخواســتی بــه خواســته مطالبــه طلــب بــه طرفیــت شــما تقدیــم کــه بــه کالســه
 / 970013ح  121ثبــت و بــرای روز شــنبه  97/2/29ســاعت  17وقــت رســیدگی تعییــن گردیــده لــذا
مراتــب جهــت تقاضــای خواهــان در اجــرای مقــررات مــاده  73قانــون آئیــن دادرســی مدنــی دادگاه هــای
عمومــی و انقــالب یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار محلــی همــدان درج مــی گــردد
خوانــده مــی توانــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی جهــت دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و
ضمائــم بــه حــوزه  121واقــع در میــدان بیمــه انتهــای کوچــه مشــکی مراجعــه و در روز و ســاعت مقــرره
فــوق در جلســه رســدیگی حاضــرو هــر گونــه دفاعــی دارد بــه عمــل آورد و اال شــورا غیابــا رســیدگی و
تصمیــم مقتضــی صــادر خواهــد نمــود و چنانچــه منبعــد آگهــی الزم شــود یــک نوبــت و مــدت آن ده روز
خواهــد بــود .م/الــف122 :

رئیس دبیرخانه حوزه  121شوراهای حل اختالف شهرستان همدان 1208

آگهی ثبتی

آگهــی تغییــرات شــرکت همیــاران آســتارا شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  1071و شناســه
ملــی  10720121338بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  96/10/15تصمیمــات ذیــل اتخــاذ
شــد -1 :محــل شــرکت در واحــد ثبتــی آســتارا بــه آدرس اســتان گیــالن – شهرســتان آســتارا – بخــش
مرکــزی – دهســتان ویرمونــی – آبــادی غــالم محلــه – خیابــان جــاده غــالم محلــه – خیابــان پایانــه –
پــالک  – 0طبقــه همکــف کدپســتی  4394137445تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه بشــرح
فــوق اصــالح گردیــد -2 .احــد حســین جانــی بشــماره ملــی  2619597099بســمت مدیرعامــل و اســفند
حســین نــژادی بشــماره ملــی  2619267242بســمت رئیــس هیئــت مدیــره و آفــاق هوشــمند ننــه کــران
بشــماره ملــی  1465688293بســمت نائــب رئیــس هیــات مدیــره تعییــن گردیدنــد -3 .کلیــه اســناد و
اوراق بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک ســفته و بــروات و قراردادهــا و عقــود اســالمی بــا امضــای
مدیرعامــل و رئیــس هیــات مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت و ارواق عــادی و مکاتبــات اداری بــا امضــای هــر
یــک از اعضــای هیــات مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد .بــا ثبــت ایــن مســتند تصمیمــات
تعییــن دارنــدگان حــق امضــا تعییــن ســمت مدیــران تغیــر محــل ( تغییــر نشــانی در یــک واحــد ثبتــی )
انتخــاب شــده توســط متقاضــی در ســوابق الکترونیــک شــخصیت حقوقــی مرقــوم ثبــت و در پایــگاه آگهــی
هــای ســازمان ثبــت قابــل دســترس مــی باشــد.

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری آستارا
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در آگهــی حصروراثــت درج در روزنامــه ابتــکار مورخــه  97/1/21آقــای عمــران ثمــری فرزنــد کامــران بــه شــماره
ملــی  2620449553متولــد  78/3/18صــادره از تالیــش فرزنــد متوفــی از شــعبه اول شــورای حــل اختــالف
1220
شــهر لیســار صحیــح مــی باشــد.

