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نخستین دوره از سلسه همایشهای هنر برای صلح با موضوع «عکاسی جنگ ،برای صلح» با حضور نماینده سازمان ملل متحد و مسئوالن سفارت هلند برگزار میشود .به گزارش ایسنا ،این همایش در
راستای مسئولیت اجتماعی ،واکاوی مسئله جنگ و پیامدهای آن بر جامعه بحرانزده امروز بشری و مساله صلح پایدار با همکاری موزه صلح تهران ،موسسه فرهنگی هنری هنرنمای آبان و نمایندگی
سازمان ملل متحد در ایران برگزار میشود .سه نشست تخصصی درباره عکاسی جنگ با موضوعاتی مثل چگونگی بازتولید گفتمان صلح در عکاسی جنگ و با حضور کارشناسان ،صاحبنظران و
عکاسان در این همایش یکروزه جا گرفته است .برگزاری نمایشگاه عکس از بخشهای جنبی این همایش یک روزه است .این برنامه روز چهارشنبه ( ۳۰خرداد ماه) ساعت  ۱۴در موزه صلح تهران واقع
در خیابان وحدت اسالمی ،ضلع شمالی پارک شهر برگزار میشود و حضور در آن برای تمامی عالقهمندان آزاد است.
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راز ماندگاری یک عکس خبری در تاریخ چیست؟

اخبار

چند فریم از یک واقعیت

معتمدی با سه گروه اروپایی کنسرت میدهد
خواننده موسیقی ایرانی اواخر خرداد ماه سال  ۹۷با همراهی سه گروه معتبر
اروپایی مجموعه کنسرتهایی را در کشور هلند برگزار می کند.
محمد معتمدی در گفتوگو با مهر گفت :دور تازه فعالیتهای بینالمللی خود را در
قالب یک پروژه جدید موسیقایی اواخر خرداد ماه سال جاری در کشور هلند آغاز میکنم
و طبق تقویم کاری که برای این پروژه در نظر گرفته شده با سه گروه معتبر اروپایی
میزبان عالقهمندان موسیقی در قالب سه برنامه مجزا خواهم بود .در راستای پروژه ای که
برای برگزاری کنسرتهای جدیدم تعریف شده من با کوئینتت سازهای بادی « َکلفَکس»،
کوارتت سازهای زهی « َمتَنگی» و «رامبرانت تریو» اجراهایی را در مقام خواننده خواهم
داشت .هر سه این گروه از مجموعههای بسیار معتبر موسیقی در رویدادهای جهانی هستند
و استادان حسین علیزاده و کیهان کلهر اخیرا همکاری هایی را با مجموعه «رامبرانت تریو»
داشتند .این خواننده موسیقی ایرانی با اشاره به ویژگیهای این اجراهای زنده که در قالب
فستیوال «اورینتال لند اسکیپ – چشم اندازهای شرقی» برگزار میشود ،توضیح داد :هر
سه گروهها تجربههای بسیار زیادی با خوانندگان مختلف کشورهای دیگر داشتهاند و این
برای اولین بار است که یک خواننده ایرانی با آنها پروژه مشترکی را اجرا و با آواز اصیل
ایرانی همنشین میشوند.

آثاری از هنرمندان بریتانیایی و ایرلندی در حراج لندن
آثاری از هنرمندان مدرن بریتانیا و ایرلند در بونامز لندن چکش میخورد.
به گزارش هنرآنالین ،آثاری از هنرمندان مدرن بریتانیا و ایرلند در سیزدهم ژوئن برابر
مدرن
با  23خرداد ماه در بونامز لندن چکش میخورد .در این حراج که با عنوان «هنر
ِ
بریتیش و ایرلندی» برگزار میشود ،ذیقیمتترین اثر به هنرمندی ایرلندی ،جک بی.
ییتس تعلق دارد .بونامز لندن قیمت پیشنهادی این کار را  300تا  500هزار پوند اعالم
کرده است.

«آنگاه» ششم با موضوع شیراز منتشر شد
شماره ششم مجله «آنگاه» با موضوع شیراز؛ شهر گفتوگو به سردبیری آرش
تنهاییمنتشرشد.
به گزارش ایلنا ،شماره ششم مجله «آنگاه» به شهر شیراز که در دورههایی پایتخت
فرهنگی ایران بود والی سطر سطر شعرهای بزرگان ادبمان خفته است و لقبش ملک
سلیمان است ،اختصاص دارد .علی امیر ریاحی ،در سرمقاله این شماره نوشته« :پرداختن
و نوشتن درباره شهری چون شیراز میتواند هیچوقت به پایان نرسد ،همیشه گوشهای در
تاریخ و تبارو هنر و فرهنگ و کوچه پسکوچههایش هست که یا امکان پرداختش نیست،
یا مجالش ».شماره ششم آنگاه از روز یکشنبه  ٢٧خرداد در  ۲۴۰صفحه در کتابفروشیها
و کیوسکهای روزنامهفروشی توزیع میشود .همچنین خوانندگان میتوانند با مراجعه به
سایت آنگاه به نشانی  angahmag.comمجله را به صورت آنالین سفارش دهند.

رونوشت آگهی

ســکینه کامیــاب دادخواســتی بــه بــه خواســته صــدور گواهــی حصروراثــت مرحــوم کاســعلی جوهــری بــه شــورا
ارائــه نمــوده کــه بــه کالســه  9609985260200180ثبــت و در جریــان رســیدگی اســت و وراث حیــن الفــوت
وی لــذا بــه شــرح معرفــی نمــوده اســت -1 .احســان اهلل جوهــری ش ش  453فرزنــد متوفــی  -2اکبــر جوهــری
ش ش  308فرزنــد متوفــی  -3بهمــن جوهــری ش ش  553فرزنــد متوفــی  -4کوثــر جوهــری شــالمائی ش ش
 14فرزنــد متوفــی  -5فرخنــده جوهــری ش ش  8فرزنــد متوفــی  -6ربابــه جوهــری ش ش  32فرزنــد متوفــی
 -7مهــوش جوهــری ش ش  21فرزنــد متوفــی  -8قزلــدر جوهــری ش ش  6فرزنــد متوفــی  -9ایــران جوهــری
ش ش  519فرزنــد متوفــی -9معصومــه حســینی ش ش  221همســر 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.

رئیس شورای حل اختالف شعبه دوم ماسال

3350

آگهی حصروراثت

ســیدجالل موســوی دیوشــلی بــه شــماره شناســنامه  2153فرزنــد ســیدعلی از ایــن شــورا درخواســت گواهــی
حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان شــهربانو خانــم نظرپور دیوشــلی فرزنــد نظرعلــی در تاریخ
 97/1/8در شهرســتان الهیجــان فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح ذیــل تعرفــه شــده انــد-1 :
ســیدجالل موســوی دیوشــلی بــه شــماره شناســنامه  2153فرزنــد ســیدعلی فرزند ذکور  -2ســیدجلیل موســوی
دیوشــلی بــه شــماره شناســنامه  2368فرزنــد ســیدعلی فرزنــد ذکور  -3ســیدخلیل موســوی دیوشــلی به شــماره
شناســنامه  2687فرزنــد ســیدعلی فرزنــد ذکــور  -4ســیدنصیر موســوی دیوشــلی بــه شــماره شناســنامه 2688
فرزنــد ســیدعلی فرزنــد ذکــور  -5ســیدنورالدین موســوی دیوشــلی بــه شــماره شناســنامه  2689فرزند ســیدعلی
فرزنــد ذکــور  -6ســیده فاطمــه موســوی دیوشــلی بــه شــماره شناســنامه  2598فرزنــد ســیدعلی فرزنــد انــاث و
بــه غیــر از وراث نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری نــدارد اینــک پــس از مالحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونی و
ثبــت آن بــه شــماره  -مفــاد درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص اعتــراض
دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر شــعبه  4شــورای حل
اختــالف لنگــرود تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت گواهــی حصروراثــت برابــر درخواســت صــادر خواهــد شــد.

قاضی شورای حل اختالف شعبه  4شهری لنگرود
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فرامــرز آزرم بــه شــماره شناســنامه  728فرزنــد حســن از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن
توضیــح داده کــه شــادروان حســن آزرم فرزنــد رضــا در تاریــخ  97/3/6در شهرســتان الهیجــان فــوت نمــوده اســت و ورثــه
آن مرحــوم بــه شــرح ذیــل تعرفــه شــده انــد -1 :فرامــرز آزرم بــه شــماره شناســنامه  728فرزنــد حســن فرزنــد ذکــور
 -2فریبــرز آزرم بــه شــماره شناســنامه  2770فرزنــد حســن فرزنــد ذکــور  -3فریبــا آزرم بــه شــماره شناســنامه 1290
فرزنــد حســن فرزنــد انــاث و بــه غیــر از وراث نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری نــدارد اینــک پــس از مالحظــه دادخواســت و انجام
تشــریفات قانونــی و ثبــت آن بــه شــماره  -مفــاد درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هر شــخص
اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر شــعبه  4شــورای حل
اختــالف لنگــرود تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت گواهــی حصروراثــت برابــر درخواســت صــادر خواهــد شــد.

قاضی شورای حل اختالف شعبه  4شهری لنگرود
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نازبانــو غنــی ماشــلی بــه شــماره شناســنامه  212فرزنــد گداعلــی از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان اســکندر اســدی ماشــلی فرزنــد ذوالفقــار در تاریــخ  96/11/1در شهرســتان
لنگــرود فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح ذیــل تعرفــه شــده انــد -1 :زینــب اســدی ماشــلی بــه شــماره
شناســنامه یــک فرزنــد ذوالفقــار فرزنــد انــاث  -2نازبانــو غنی ماشــلی بــه شــماره شناســنامه  212فرزند گداعلی همســر
(زوجــه) و بــه غیــر از وراث نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری نــدارد اینــک پــس از مالحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات
قانونــی و ثبــت آن بــه شــماره  -مفــاد درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص
اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر شــعبه  4شــورای
حــل اختــالف لنگــرود تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت گواهــی حصروراثــت برابــر درخواســت صــادر خواهــد شــد.

قاضی شورای حل اختالف شعبه  4شهری لنگرود
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حمیــد آرزو بــه شــماره شناســنامه  3506فرزنــد اســمعیل از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان آســیه مرادپــور چافــی فرزنــد علــی در تاریــخ  97/2/26در شهرســتان پائیــن چــاف
فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح ذیــل تعرفــه شــده انــد -1 :فاطمــه آرزو بــه شــماره شناســنامه
 2700267168فرزنــد حمیــد دخترمتوفــی  -2حمیــد آرزو بــه شــماره شناســنامه  3506فرزنــد اســمعیل همســر
(زوج) و بــه غیــر از وراث نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری نــدارد اینــک پــس از مالحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات
قانونــی و ثبــت آن بــه شــماره  -مفــاد درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص
اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه به دفتر شــعبه  4شــورای
حــل اختــالف لنگــرود تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت گواهــی حصروراثــت برابــر درخواســت صــادر خواهــد شــد.

قاضی شورای حل اختالف شعبه  4شهری لنگرود

3355

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک  45فرعی از  17اصلی بخش  32گیالن

بدینوســیله بــه اطــالع صاحبــان حقــوق و مجاوریــن پــالک  45فرعــی مفــروز از  17اصلــی واقع درقریه شــونانرود ســنگ
اصلــی  17بخــش  32گیــالن مــی رســاند کــه عملیــات تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک قطعــه زمین مشــتمل بــر زمین
بــاغ بــا کاربــری صیفــی کاری بمســاحت  2591/85مترمربــع بشــماره فــوق مــورد تقاضــای خانم گیتــی توانگــر از اراضی
نســقی اقــای علــی اقــا ژولیــده کــه در اجــرای مــاده  3قانــون و مــاده  13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمیت یافتــه و رای بــه صــدور ســند مالکیــت آن صــادر شــده اســت در
ســاعت  10صبــح مــورخ  97/4/16در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد چنانچــه نســبت بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقی
ادعایــی داشــته باشــند اعتــراض کتبــی خــود را ظــرف مــدت ســی روز ازتاریــخ تحدیــد حــدود بــه اداره ثبــت آســتارا
تســلیم و دادخواســت بــه مرجــع ذیصــالح قضایــی تقدیــم نمایــد در غیــر این صــورت متقاضــی ثبت یــا نماینــده قانونی
وی بــا ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت از مرجــع قضائــی بــه ثبــت متبوعــه عملیــات ثبتــی بــه نفــع وی ادامــه
خواهــد یافــت ضمنــا عــدم حضــور اشــخاص ذوی الحقــوق مانــع از انجــام کار نخواهــد بــود.
تاریخ انتشار97/3/23 :

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا -عباس نوروزی

3356

.

نالرعایا
فاطمهامی 

ft.aminoroaya@gmail.com
س ایاالت متحده آمریکا
این روزها ،نگاه جهان به رئی 
است .کسی که با رفتار عجیبش سوژه هزاران عکس
ن بار نگاهها را به سوی او خیره
خبری است ،اما آنچه که ای 
کرده دیدارش با کیم جونگ اون و نشست سران G7
است .فریمهای مختلفی از این رویدادها توسط عکاسان
ثبت شده است اما تنها یک عکس مورد توجه تمام دنیا
قرار گرفت .این عکس دارای چه ویژگی خاصی بوده که
توانسته از رقابت تنگاتنگ میان تعداد بسیاری عکس،
بیشترین توجه را به خود جلب کند؟
سوژه خودش را ثبت میکند
عکاسان خبری زیادی تالش میکنند تا وقایع بزرگ تاریخی
را در قاب تصویر ثبت کنند ،یک نشست خبری که ممکن است
آینده دنیا را تغییر دهد ممکن است بهترین موقعیت برای چنین
امری باشد ،چیزی که در این چند روز هم شاهد آن بودهایم .حتما
شما هم عکس معروف نشست سران  G7را دیدهاید ،عکسی که
در آن ترامپ دست به سینه روی یک صندلی لم داده و مقابلش
آن سوی میز آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان و سران  5کشور دیگر
جمع شدهاند .این عکس البته توسط عکاس صدراعظم آلمان ثبت
شده و نه یک عکاس خبری اما از همین لحظات سه عکس دیگر
هم منتشر شد ه که هیچ کدام به اندازه این عکس دیده نشد .اما
چه شد که این عکس این چنین توجهات را به خود جلب کرد؟
چه نکاتی در این فریم باعث ثبت جهانی آن شد؟ علی فریدونی
عکاس با سابقه جنگ و حوزه خبر در اینباره به «ابتکار» میگوید:
عوامل بسیاری در جهانی شدن یک عکس تأثیرگذارند اما چنین
ی خبری اتفاق میافتد .عکاسان
عکسهایی بیشتر در حیطه عکاس 
خبری بیشتر با چنین سوژههایی سر و کار دارند .یک عکاس
خبری در طول سالهای فعالیتش اتفاقات بسیار زیادی را از
دریچه دوربینش میبیند اما شاید عکاسی که سی سال در این
حوزه فعالیت کرده تنها بتواند  10فریم ماندگار در تاریخ ثبت کند.
موقعیتهایی که عکاس در آن قرار میگیرد و سوژهای که قصد
دارد تصاویری از آن ثبت کند و همچنین پیگیری سوژه توسط
عکاس در ماندگاری عکس سهم دارد .یک عکاس شاترهای بسیار
زیادی میزند ،شاید هزاران فریم عکس از یک اتفاق ثبت شود اما

تنها یک لحظه در بین این همه شاتر خاص خواهد بود و ممکن
است اتفاق مهمی در آن رخ بدهد.
او حتی عکاس را هم چندان در ثبت چنین عکسهایی مؤثر
نمیداند و میگوید :شاید حتی خود عکاس هم در ثبت یک
عکس دخیل نباشد ،اتفاقاتی رخ میدهند و عکاس ممکن است
آن را در میان تمامی عکسهای دیگرش ثبت کرده باشد .من
سالها در حوزه عکاسی خبری فعالیت کردم اما شاید کمتر از
تعداد انگشتهای دست عکسهای ماندگاری که در تاریخ ماندگار
باشند ثبت کرده باشم.
این عکاس جنگ میافزاید :ما هشت سال جنگیدهایم و من
سالهای زیادی عکاسی کردم ،اما شاید از این هشت سال تنها
هشت عکس ماندگار داشته باشم .خود سوژه و اتفاق باعث ثبت
شدنش در دریچه دوربین شده است .این لحظات قابل پیشبینی
نیستند.

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

برابــر رأی شــماره  139760301051001024هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک قرچــک تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای اللهقلــی جهانــی حســین حاجلــو فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه 371
صــادره از مشــگین شــهر در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  100مترمربــع پــالک  1248فرعــی
از  49اصلــی واقــع در قرچــک خریــداری از مالــک رســمی آقــای حســن عبدالعظیــم منفــرد محــرز گردیــده
اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر
خواهــد شــد .م/الــف 7807 :
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/3/23 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/4/6 :

رئیس ثبت اسناد و امالک ـ رضا النچری
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آگهی ثبتی

آگهــی تغییــرات شــرکت مــرغ واروک شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  490و شناســه ملــی
 – 10610031965بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  1397/3/13تصمیمــات ذیــل اتخــاذ
شــد- :ســمت اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل تعییــن گردیدنــد :آقــای هوشــیار ذکــری بــه شــماره
ملــی  0049523473بــه ســمت رئیــس هیــات مدیــره – اقــای اردشــیر عظیمــی نیــا شــماره ملــی
 3732313816بــه ســمت نائــب رئیــس هیــات مدیــره – آقــای نــادر اســماعیل نســب بــا کدملــی
 3731905701بــه ســمت مدیرعامــل – اقــای هومــن زهتابــی شــماره ملــی  3720037381بــه ســمت
عضــو اصلــی هیــات مدیــره – خانــم فریــده ذکــری شــماره ملــی  3730159437بــه ســمت عضــو علــی
البــدل هیــات مدیــره – کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت بــا امضــاء مشــترک مدیرعامــل و
رئیــس هیئــت مدیــره و در غیــاب رئیــس هیئــت مدیــره بــا امضــاء نائــب رئیــس هیئــت مدیــره همــراه
بــا مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود ســایر اســناد عــادی و مکاتبــات طبــق تبصــره مــاده  32اساســنامه
شــرکت بــا امضــاء مدیرعامــل و مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود .بــا ثبــت ایــن مســتند تصمیمــات
تعییــن دارنــدگان حــق امضــاء انتخــاب و تعییــن ســمت هیئــت مدیــره ،تعییــن ســمت مدیــران انتخــاب
شــده توســط متقاضــی در ســوابق الکترونیــک شــخصیت حقوقــی مرقــوم ثبــت و در پایــگاه آگهــی هــای
ســازمان ثبــت قابــل دســترس مــی باشــد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری سنندج
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آگهی ثبتی

آگهــی تغییــرات شــرکت مــرغ واروک شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  490و شناســه ملــی
 – 10610031965بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 1397/3/13
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد -:اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت دو ســال انتخــاب
گردیدنــد :آقــای هوشــیار ذکــری بــه شــماره ملــی  0049523473بســمت عضــو اصلــی هیــات مدیــره
 اقــای اردشــیر عظیمــی نیــا شــماره ملــی  3732313816بســمت عضــو اصلــی هیــات مدیــره  -اقــایهومــن زهتابــی شــماره ملــی  3720037381بســمت عضــو اصلــی هیــات مدیــره  -خانــم فریــده ذکــری
شــماره ملــی  3730159437بعنــوان عضــو علــی البــدل – موسســه حسابرســی و خدمــات مدیریــت
ممیــز بــه شــماره ملــی  10100121718بــه ســمت بــازرس اصلــی آقــای بردیــا عباســی بــه شــماره ملــی
 3720526518بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند – .روزنامــه
کثیراالنتشــار ابتــکار جهــت نشــر آگهــی هــای شــرکت انتخــاب شــد .بــا ثبــت ایــن مســتند تصمیمــات
تعییــن دارنــدگان حــق امضــاء انتخــاب و تعییــن ســمت هیئــت مدیــره ،تعییــن ســمت مدیــران انتخــاب
شــده توســط متقاضــی در ســوابق الکترونیــک شــخصیت حقوقــی مرقــوم ثبــت و در پایــگاه آگهــی هــای
ســازمان ثبــت قابــل دســترس مــی باشــد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری سنندج
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احضار متهم

در پرونــده کالســه  960792ایــن دادیــاری حســب شــکایت فاطمــه واالپــوری فرزنــد آقــا شــیر علیــه متهــم
عــادل قــوام صفــت فرزنــد بهمــن بــه اتهــام مصــرف مــواد مخــدر و تهدیــد بــه مــرگ و تــرک انفــاق تحــت
تعقیــب میباشــند نظــر بــه اینکــه متهــم فــوق مجهــول المــکان بــوده و شناســایی نگردیــده اســت بدینوســیله
بــه تجویــز مــاده  174قانــون آئیــن دادرســی کیفــری بــه نامبــرده ابــالغ میگــردد تــا ظــرف  5روز پــس از
رویــت جهــت دفــاع از اتهــام انتســابی در ایــن دادیــاری حاضــر شــود در غیــر اینصــورت طبــق مقــرارت قانونی
اتخــاذ تصمیــم خواهــد شــد 477
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متن آگهی

محکــوم لــه حســین داتلــی بگــی قمشــلوئی فرزنــد ســهراب بــه نشــانی اســتان چهارمحــال و بختیــاری
شهرســتان بروجــن خیابــان فردوســی چهــار راه مطهــری روبــه روی کوچــه قنبــری محکــوم علیــه
اکبــر تــرک بیــات فرزنــد لطیــف بــه نشــانی تهــران شــهر اندیشــه فــاز  1خیابــان محمــدی کوچــه
شــهید احمــدی پــالک  1426منــزل شــخصی محکــوم بــه بموجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه
بــه شــماره 9710093850300035وشــماره دادنامــه مربوطــه 9609973850301054محکــوم علیــه
محکــوم اســت بــه مبلــغ  6/900/000ریــال ازناحیــه خوانــده بابــت اصــل خواســته بانضمــام 987/500
ریــال بابــت هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ تقدیــم دادخواســت  96/9/25لغایــت
اجــرای کامــل دادنامــه و نیــم عشــر دولتــی محکــوم علیــه مکلــف اســت ازتاریــخ ابــالغ اجرائیــه پــس
ازابــالغ اجرائیــه ظــرف ده روزمفــاد انرابموقــع اجــرا بگذاردمــاده  34قانــون احــکام مدنــی 472

شورای حل اختالف شماره  3شهرستان بروجن
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فریدونی ادام ه میدهد :اتفاقات بزرگ خودشان باعث ماندگار
شدن عکس میشوند ،اتفاقاتی مانند جنگ ،اتفاقاتی مانند ارتحال
یا راهپیماییهای مختلف .نمیشود به صورت قطعی گفت که
عکاس در ثبت یک عکس ماندگار دخیل است .شاید همه موارد
دست به دست هم میدهند و این عکاس است که مانند یک
شکارچی که به دنبال شکار خود است ،سعی میکند تا عکس
ماندگاری را ثبت کند .مثال در ماجرای ارتحال امام خمینی(ره)
من از روز اول تا چهلم عکسهای بسیاری گرفتم اما تنها چند
عکس در حافظهها ماند .من به عنوان عکاسی که بیش از  40سال
فعالیت کردم هنوز هم نمیتوانم به طور قطعی بگویم چه میشود
که یک عکس جهانی میشود و در خاطرهها و تاریخ باقی میماند.
عوامل بسیار زیادی دست به دست هم میدهند.
سهم باالی تجربه
فریدونی با بیان اینکه تجربه عکاس هم در ثبت یک عکس

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم

درخصــوص پرونــده اجرائیــه  950035 – 940293مطروحــه در شــعبه دوم اجــرای احــکام مدنــی تالــش موضــوع فروش
یــک قطعــه زمیــن خانــه و محوطــه بــه مســاحت تقریبــی  200مترمربــع متعلــق بــه خانــم ســمانه قلعــه کفایــی واقــع
در امــاک چلونصــر جوکنــدان بــا توپوگرافــی خــاص محــدود بــه حــدود اربعــه شــماال دیــوار ســنگ و بلــوک متصــل به
خانــه و محوطــه محمــد قلیــزاده ( خریــداری از عبــاد میرغفــوری) شــرقا بــدون چپــر و حصــار متصــل بــه بــاغ کیــوی
کاری عبــاد میرغفــوری جنوبــا ایضــا بــدون چپــر و حصــار متصــل بــه ملــک و خانــه و محوطــه عبــاد میرغفــوری و غربــا
دیــوار ســنگ بلــوک کــه دروازه ورودی نیــز در ایــن قســمت اســتقرار دارد بــه راه عبــوری محلــی محــدود و متصــل مــی
باشــد ســطح عرصــه ملــک مذکــور دارای یــک بــاب اعیانــی مســکونی بــه صــورت ویایــی مطابــق بــا پروانــه صــادره از
بخشــداری مرکــزی تالــش بشــماره ب  6679 /مــورخ  84/12/1بــه مســاحت تقریبــی  100مترمربــع از اســکلت بتــون
آرمــه بــا دیــوار آجــر چینــی ســربندی آهــن پوشــش ســقف ایرانیــت و نمــای ســرامیک و بعضــا ســیمان کاری دارای دو
اتــاق خــواب و هــال و پذیرایــی متوســط بــا آشــپزخانه بــه صــورت اپــن و با کابینــت و دیــواره گــچ کاری و کــف موزاییک
و ســرامیک کــه دارای حمــام و ســرویس بهداشــتی و همچنیــن درب ورودی آهنــی و پنجــره هــا آلومینیومــی کــه
ســاختمان موصــوف دارای امتیــاز آب بــرق گاز مــی باشــد در نهایــت ارزش بهــای مجمــوع عرصــه و اعیانــی ملــک مزبور
بــه میــزان  950/000/000ریــال بــرآورد و ارزیابــی مــی گــردد لــذا ملــک موصــوف روز چهارشــنبه مــورخ 97/4/13
ســاعت  11صبــح از طریــق مزایــده در دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان تالــش بــه فــروش مــی رســد
قیمــت پایــه از بهــای ارزیابــی شــده شــروع و بــه کســانی کــه باالتریــن قیمــت را از قیمــت پایه پیشــنهاد دهنــد فروخته
خواهــد شــدو ده درصــد مبلــغ پیشــنهادی فــی المجلــس از برنــده مزایــده دریافــت و نامبــرده مکلــف اســت حداکثــر تــا
یــک مــاه بــه پرداخــت ثمــن معاملــه اقــدام نمایــد درغیــر ایــن صــورت ده درصــد اولیــه بــه نفــع دولــت ضبــط مزایــده
تجدیــد مــی گــردد متقاضیــان در صــورت تمایــل مــی تواننــد پنــج روز قبــل از موعــد مزایــده بــه ایــن دفتــر اجــرا
مراجعــه تــا ترتیــب بازدیــد آنــان از ملــک مــورد مزایــده داده شــود ( الزم بــه ذکــر اســت برابــر اســتعام بــه شــماره نامــه
 16459/83/15مــورخ  84/9/30از اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری تالــش خطــاب بــه دهیاری شــیخ محلــه جوکندان
ملــک موصــوف مطابــق نقشــه جــات اجرائــی جــزو مســتثنیات اشــخاص تشــخیص داده شــده اســت)

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تالش

3337

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

برابــر رأی شــماره  139760318019001238ـ  1397/3/2هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانه
بامعــارض متقاضــی آقــای ســیدناصر موســوی مهربانــی فرزنــد میرحســین بشــماره شناســنامه  79صــادره از ســراب
در ششــدانگ یــک بابخانــه و محوطــه بــا کاربــری بــاغ بــه مســاحت  546/50مترمربــع پــاک فرعــی  932از  15اصلی
مفــروز و مجــزی شــده از پــاک  632واقــع در قریــه هــره دشــت بخــش  28گیــان خریــداری از مالــک رســمی آقای
محمــد ســعید آقاجانــی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید
 ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/3/23 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/4/6 :

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده

3339

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

برابــر رأی شــماره  139760318019001298ـ  1397/3/7هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه
بامعــارض متقاضــی آقــای محمدرضــا امینــی دیگــه ســرا فرزنــد بهــاء الدیــن بشــماره شناســنامه  7صــادره از تالــش در
ششــدانگ یــک بابخانــه و محوطــه بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت  250مترمربــع پــاک فرعــی  1575از  93اصلــی
مفــروز و مجــزی شــده از پــاک هــای  31و  33متصــل بــه هــم واقــع در قریــه نــاو بخــش  27گیــان خریــداری از مالک
رســمی آقــای ســعداله ســیرتخواه محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصله 15
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند می
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید
 ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/3/23 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/4/6 :

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده

3340

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

برابــر رأی شــماره  139660318002003717مــورخ  96/10/25هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک انزلــی
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای محمــد شــریفی سوســری فرزنــد منوچهــر بشــماره شناســنامه 271
صــادره از بندانزلــی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان ( انبــاری) بــه مســاحت 200/23
مترمربــع بــه پــاک فرعــی  6264از  2و  3باقــی مانــده از  645اصلــی واقــع در بندانزلــی  ،غازیــان ،پشــت بــازار
گیــار – کوچــه گیــار بخــش  8گیــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای منوچهــر شــریفی سوســری محــرز
گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتی
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ,ظــرف مــدت یــک
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/3/23 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/4/6 :

رئیس ثبت اسناد و امالک انزلی ـ پرویز حیدری

3341

ماندگار اهمیت ویژه دارد ،میگوید :تجربه عکاس باعث میشود
دقیقا بداند در چه لحظهای باید شاتر دوربین را فشار دهد یا در
چه زاویهای قرار بگیرد تا عکس بهتری حاصل شود .حسی که در
وجود یک عکاس به او میگوید که باید کی و کجا بایستد در ثبت
تاریخی یک لحظه بسیار مهم است.
هر عکس در پس ظاهر و تصویر بیانکننده یک مفهوم است،
اما سؤال این است که آیا عکاس تصمیم میگیرد که مفهوم مورد
عالقه مخاطب را به او نشان بدهد یا آنچه که واقعا وجود داشته
و مفهوم حقیقی است .فریدونی میگوید :عکاس قطعا در ثبت
یک عکس مؤثر است .تجربه و نگاه عکاس و همچنین موضوعی
که قرار است ثبت بشود اهمیت دارد .البته ارائه کردن یک عکس
هم شرایط خاصی دارد ،ممکن است یک عکس خوب در زمان
مناسب منتشر نشود و دیده نشود و نتواند با مخاطب خود ارتباط
خوبی برقرار کند.
عکاس باید منصف باشد
آیا یک عکس میتواند همه واقعیت را بیان کند؟ مرتضی
فرجآبادی ،عکاس خبری در پاسخ به این سؤال به «ابتکار»
میگوید :هیچ چیز نمیتواند تمام واقعیت را نشان بدهد و هر
ابزار و وسیلهای تنها بیانگر بخشی از واقعیت است .البته اینکه
چقدر از واقعیت در یک عکس وجود داشته باشد به انصاف آن
عکاس برمیگردد.
این عکاس درباره دلیل ماندگاری عکسها میگوید :حساسیت
موضوع یکی از دالیل مهم در این اتفاق است .البته زمانی که
عکاس از سوژه عکس و محیط شناخت داشته باشد هم میتواند
عکس بهتری ثبت کند .زمانی که عکاس بداند قرار است چه
اتفاقی رخ بدهد در جایگاه مناسب قرار میگیرد و در زمان مناسب
اقدام به ثبت عکس میکند.
عکاس به عنوان فردی که عامل ثبت عکس است ،توانایی
دخالت دادن سلیقه و نظر شخصی خود در نوع عکس گرفتن
برای القای یک پیام خاص را دارد .اما آیا این اقدام از نظر حرفهای
درست است؟ فرج آبادی میگوید :عکاس در حقیقت تنها باید
آنچه که واقعیت دارد را ثبت کند .گرچه عکاس به هر حال
قاببندی میکند و در هر صورت سلیقهاش در عکس دخالت
دارد اما باید سعی کند تا جایی که ممکن است ،حقیقت را در
فریم عکس خود ثبت کند .به نظرم عکاس تنها میتواند تیزبینی
خود را در عکس دخالت دهد و نسبت به اتفاقات روز و موقعیت
عکاسی و اهمیت سوژه عکس ،بهترین لحظه را برای ثبت تصویر
انتخاب کند تا بیشترین مفهوم را به مخاطب برساند.

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

برابــر رأی شــماره  13976031800200208مــورخ  97/2/19هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک انزلــی تصرفــات
مالکانــه بامعــارض متقاضــی خانــم ملیحــه نوویــری گیانــی فرزنــد اکبــر بشــماره شناســنامه  36150صــادره از
بندانزلــی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  420/74مترمربــع بــه پــاک
فرعــی  7960از  5044از  14اصلــی واقــع در بندانزلــی  ،شــهرک انصارالحســین  ،بخــش  7گیــان خریــداری از
مالــک رســمی خانــم فریــده و فیــروزه جملگــی نوویــری گیانــی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض
خــود را ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ,ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/3/23 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/4/6 :

رئیس ثبت اسناد و امالک انزلی ـ پرویز حیدری

3342

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

برابــر رأی شــماره  139760318019000878ـ  1397/2/22هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات
مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای سیدقاســم میربهــاری فرزنــد نورالدیــن بشــماره شناســنامه  1314صــادره از
تالــش در ششــدانگ یــک بــاب بنــای مســکونی و محوطــه بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت  225/06مترمربــع
پــاک فرعــی  9674از  8اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک  472واقــع در قریــه طــوالرود بخــش 28
گیــان خریــداری از مالــک رســمی قربانعلــی برجــی پــور طــوالرود محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض،
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/3/23 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/4/6 :

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده

3343

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

برابــر رأی شــماره  139760318008000575هیــأت اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر تصرفــات مالکانــه
بامعــارض متقاضــی آقــای ســیدعلی ســیدمحمدی توتکلــه فرزند ســیدجلیل بشــماره شناســنامه  455صــادره از
رودســر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  250/84مترمربــع بــه شــماره
پــاک  7541فرعــی از  72اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک  428فرعــی از  72اصلــی واقــع در صیدرمحلــه
در بخــش  29گیــان خریــداری از مالــک رســمی ســازمان امــوال و امــاک (بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی)
محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذ رســید  ,ظــرف مدت یک
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .م/الــف 293 :
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/3/23 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/4/6 :

رئیس ثبت اسناد و امالک رودسر ـ حسنعلی پاک مهر

3359

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

درخصــوص پرونــده اجرائــی  940043مطروحــه در شــعبه دوم اجــرای احــکام مدنــی تالــش موضــوع فــروش
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا کاربــری مســکونی بــه مشــخصات پــاک ثبتــی  10/1651از بخــش  28گیــان
بــه مســاحت  333مترمربــع متعلــق بــه محکــوم علیــه نــادر طولــی واقــع در تالــش خیابان کشــاورز خیابــان کمال
الملــک نبــش کمــال الملــک  1روبــروی مجتمــع مســکونی روز بــه  8ملــک موضــوع ارزیابــی بــه صــورت محصــور
و در واقــع محوطــه جنوبــی ســاختان مســکونی ویایــی مالــک و بــه صــورت محوطــه مشــجر و فاقــد هــر گونــه
امتیــازات رویــت شــد در نهایــت ارزش ملــک موصــوف بــا در نظــر گرفتــن موقعیــت جغرافیایــی و عــرض گــذر و
تراکــم جمعیتــی محــل و وضعیــت زیــر ســاخت و نــوع کاربــری و جمیــع جهــات موثــر توســط هیات کارشناســان
دادگســتری بــه میــزان  4/995/000/000ریــال بــرآورد و ارزیابــی مــی گــردد لــذا ملــک موصــوف روز دوشــنبه
مــورخ  97/4/11ســاعت  11صبــح از طریــق مزایــده در دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان تالش
بــه فــروش مــی رســد قیمــت پایــه از بهــای ارزیابــی شــده و بــه کســانی کــه باالتریــن قیمــت را از قیمــت پایــه
پیشــنهاد دهنــد فروختــه خواهــد شــدو ده درصــد مبلــغ پیشــنهادی فــی المجلــس از برنــده مزایــده دریافــت و
نامبــرده مکلــف اســت حداکثــر تــا یــک مــاه بــه پرداخــت ثمــن معاملــه اقــدام نمایــد در غیــر ایــن صــورت ده
درصــد اولیــه بــه نفــع دولــت ضبــط مزایــده تجدیــد مــی گــردد متقاضیــان در صــورت تمایــل مــی تواننــد پنــج
روز قبــل از موعــد مزایــده بــه ایــن دفتــر اجــرا مراجعــه تــا ترتیــب بازدیــد انــان از ملــک مــورد مزایــده داده شــود.

دادروز اجرای احکام مدنی شعبه  2دادگاه عمومی(حقوقی) شهرستان تالش

مفقودی

3348

ســند وکالــت فــروش بــه شــماره  21404مورخــه  1393/1/21از دفترخانــه  133صومعــه ســرا مفقــود و از درجــه
3344
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

