» گوناگون

عليپور به مدال نقره رسيد
رزيتا عليپور،نماينده وزن  61کيلو تيم ملي کاراته بانوان در فينال بازيهاي
آسيايي بازي را به نماينده چين واگذار کرد و به مدال نقره بسنده کرد.

هاشمي مدال برنزکسب کرد
علي هاشمي ،نماينده دسته  ۱۰۵کيلو وزنه برداري ايران در بازيهاي
آسيايي اندونزي ديروز به روي تخته رفت و به مدال برنز دست يافت.

»

سرمربي تيم استقالل گفت :با حمايتي که هواداران از تيم ما خواهند داشت
اعتماد به نفس دارم که برابر السد به پيروزي خواهيم رسيد .شفردرنشست خبري
پيش از بازي استقالل والسد قطردرمرحله يک چهارم نهايي ليگ قهرمانان آسيا
گفت:تمام اعضاي تيم با احساس خوب و مثبت براي بازي امشب آماده هستند.
وليگ قهرمانان يک مسابقه فوتبالي بسياربزرگ است .وي درباره شرايط السد
قطراظهار کرد :اين تيم با تيمي که مقابل پرسپوليس بازي کرد فرق دارد .السد
چند بازيکن عالي از اسپانيا ،آمريکاي جنوبي و کره گرفته است ،اما بايد بگويم
مهم اين است که ما با حضورهوادارانمان اينجا هستيم.سرمربي آبيپوشان درباره
وضعيت استقالل تصريح کرد :پنج بازيکن قديمي و ليدر تيم رفتند و پنج بازيکن
جديد آمدهاند .هنوز به آمادگي کامل نرسيديم ،اما مهم اين است که امشب

حسيني:

طراوت خاکسار،عضو تيم ملي کاراته زنان ايران با شکست مقابل
نماينده چين تايپه به مدال نقره بازي هاي آسيايي دست يافت.
نمايندگان اندونزي و ماکائو به نشان برنزمشترک رسيدند.

بازيکنان پرسپوليس پيش از ديدار با الدحيل شارژ مالي شدند.مسئوالن
باشگاه براي آنکه بازيکنان تيم با روحيه بهتري به مصاف حريف آماده قطري
بروند 15 ،تا  20درصد از مبالغ قرارداد را به حساب آنها واريز کردند.

عبور ايران از ديوار چين
تيم ملي واليبال ايران با پيروزي برابر چين به مرحله نيمه نهايي
بازيهاي آسيايي راه يافت .و بايد پنج شنبه در مرحله نيمه نهايي
به مصاف برنده بازي عربستان و چين تايپه برود.

جامبزرگ مدال برنزگرفت
مسابقات تيراندازي بازيهاي آسيايي درحالي براي مليپوشان
کشورمان به پايان رسيد که رهاورد اين مسابقات براي تي م ملي ايران
تنها يک مدال برنزبود که توسط مهلقا جامبزرگ به دست آمد.

تداوم ناکامي وزنه برداران
محمدرضا براري ،وزنه بردار دسته  105کيلو ايران با سه حرکت خطا
در يک ضرب به عنوان چهارمين وزنه بردارايران از دوررقابت هاي
بازي هاي آسيايي حذف شد.

واترپلو از سد کر ه گذشت

مردان واترپلوي ايران دردومين ديدارخود در بازيهاي آسيايي
مقابل کره جنوبي با نتيجه  11- 16پيروز از ميدان خارج شدند.
تيم ملي کشورمان درآخرين بازي از دور مقدماتي خود فردا به
مصاف قزاقستان مدعي قهرماني اين مسابقات مي رود.

شمال  -ويال شهركي

کاپيتان تيم پرسپوليس با اشاره به اين که الدحيل
از تيم ملي قطرهم قويتراست ،شرايط پرسپوليس
را دراين بازي دشوار قلمداد کرد .حسيني اظهارکرد:
ما با يک تيم پرقدرت بازي داريم .الدحيل تيم کاملي
است که برنامهريزي خوب و سرمايهگذاري زيادي
انجام داده است .شرايط ما حساس است و در يک
حالت نابرابر با الدحيل بازي خواهيم کرد.وي ادام ه
داد :ما امسال نتوانستيم بازيکني را جذب کنيم و
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چند بازيکن ما از تيم جدا شدهاند .البته پرسپوليس
هميشه پرسپوليس است .حسيني گفت :بيشترين
بازيکنان اين تيم از کشورهاي خارجي هستند .در
حا ل حاضر کل کشور قطر بسيج شدهاند تا الدحيل،
پرسپوليس را شکست دهد .اين شرايط براي السد
هم وجود دارد و استقالل هم شرايط سختي دارد.
کاپيتان درباره نقطه قوت پرسپوليس که خط دفاع
اين تيم عنوان ميشود ،گفت :فکر ميکنم بايد روي
همه بازيکنان حساب باز کنيم .بازي مقابل الدحيل يک
بازي نفسگيراست .حتي بازيکنان جوان بايد آماده
باشند تا اگر الزم شد در اين بازي به ميدان بيايند.
حسيني افزود :ما دروازهبان ،هافبک و مهاجمان خوبي
دراختيارداريم و خط دفاعي هم به اين بازيکنان کمک
ميکند .ما روزسختي را خواهيم داشت .اميدوارم
هواداران دعا کنند تا روزسختي که مقابل الدحيل
داريم را به خوبي پشت سربگذاريم.

رئيس فدراسيون فوتبال با حضوردرتمرين
نمايندگان ايران درآسيا بذر تعامل بيشتر بين
اين فدراسيون و دوباشگاه استقالل و پرسپوليس
را کاشت تا به تيم ملي کمک کند .مهدي تاج
ديروز به همراه جمعي از مسئوالن فدراسيون
فوتبال در اقدامي کم سابقه و در آستانه دو بازي
حساس نمايندگان فوتبال ايران مقابل باشگاههاي
قطري در ليگ قهرمانان آسيا در محل تمرين
تيم هاي فوتبال پرسپوليس و استقالل حضور
يافت.هنوز اختالفات عميق مربيان تيم ملي و
دو باشگاه محبوب پايتخت در سال گذشته
به فراموشي سپرده نشده ،اتفاقاتي که طبيعتا
روي روابط فدراسيون فوتبال و باشگاهها نيز
تاثيرگذار بود اما اقدام روز گذشته مهدي تاج
از آن دست اتفاقات ارزشمند والبته حرکات قابل
تقديري است که مي تواند بازهم موجب اتحاد و
همدلي در فوتبال ملي و باشگاهي ايران باشد.
نگاه ملي به نمايندگان فوتبال باشگاهي ايران
درآسيا يکي از ضروري ترين نيازها به شمار مي
رود که عالوه بر تقويت روحيه اعضاي اين دو

مشاور امالك ستاره نور
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ويال باغ جنگلي
 300زمين  120بنا
مبله با تمام امكانات
سنددار  90ميليون
09111257048

باشگاه موجب همسويي باشگاهها با فدراسيون
فوتبال خواهد شد و مهدي تاج دراين راستا
روزگذشته قدم مهمي برداشت.حاال اين گام مهم
درآستانه رقابت هاي آسيايي مي تواند زمينه
تقويت تعامالت دوجانبه دررويدادهاي آتي و

بنا براعالم معاون اموربانوان وزارت ورزش ،تمام نتايج،
موفقيتها و ناکاميهاي کسب شده در بازيهاي آسيايي
توسط ستاد عالي بازيها تجزيه وتحليل خواهد شد.
فريبا محمديان گفت :کاروان ايران در شرايطي به اين
مسابقات اعزام شد که تقريبا يک سوم آن را بانوان
تشکيل مي دادند .طبيعي است که انتظار مي رفت
بانوان ما بتوانند با موفقيت هاي خود تاثيرگذاري خوبي
در موقعيت ايران در رنکينگ مدال ها نسبت به سهمي
که دارند و حتي بيشترازاين سهم داشته باشند.وي ادامه
داد :هم اکنون جايگاه ايران دررده چهارم رنکينگ
مدال ها است واميدواريم درهفته دوم بازي ها اتفاقات
بهتري رقم بخورد و دختران و پسران ما با همت و
تالشي که دارند ،بتوانند جايگاه ايران را دررده بندي
مدال ها تثبيت کنند.محمديان گفت :همانطورکه
پيش بيني مي کرديم بانوان ورزشکارما با تالش و همت
خود و زحمات فدراسيون ها نتايج خوبي کسب کردند

حتي اختالف نظرهاي احتمالي را نيز فراهم
سازد .فاصله زيادي تا آغاز مسابقات جام ملت
هاي آسيا باقي نمانده و احتماال باز هم موضوع
برگزاري اردوهاي ملي و تداخل با تمرينات
باشگاهي به ميان مي آيد اما حاال رئيس فدراسيون

فوتبال با يک اقدام هوشمندانه با حمايت ازدو
باشگاه پرطرفدارپايتخت درآستانه رقابت هاي
بين المللي گام مهمي را برداشته که مي تواند
به رفع اختالفات فوتبال ملي و باشگاهي دراين
مقطع حساس کمک کند.
طبيعتا اين اتفاق در ميان هواداران پرتعداد دو
باشگاه سرخابي نيز تاثيرگذاراست ،زماني که
فدراسيون فوتبال را در کنار خود و نه در برابر
خود تصورمي کنند که چنين نگاه متفاوتي نيز
به حمايت همه جانبه اهالي فوتبال از تيم ملي
منجر خواهد شد.اقدام سکاندار فوتبال کشور
نشان مي دهد که شايد اقداماتي اينچنيني
درسال هاي گذشته نيز مي توانست رخ بدهد
و مانع از بروز بسياري اتفاقات و چالش هاي
بي حاصل ميان فوتبال باشگاهي وملي ايران
شود .حاال که رئيس فدراسيون گام نخست را
هوشمندانه برداشته شايد حضورسرمربي يا اعضاي
کادرفني تيم ملي در تمرين باشگاهها و تقويت
ارتباطات دوجانبه در ادامه اين مسير بتواند به
چنين اختالفاتي براي هميشه پايان دهد.

به استحضار ميرساند سركار خانم زهرا عزيززاده موجب دادنامه به شماره
 9709978716900382مورخ  1397/4/5تقاضاي ثبت طالق دارند همسر
ايشان آقاي فياض كيهاني مجهولالمكان ميباشد بدين وسيله به اطالع
زوج ميرساند يك هفته فرصت دارد براي ثبت واقعه طالق به دفتر رسمي
طالق شماره  2بيجار مراجعه نمايد در صورت عدم حضور طالق ثبت
خواهد شد.
مهدي مالزيائي  -سردفتر طالق
تاريخ انتشار97/6/5 :
خ ش97/6/5 :

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آييننامه قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره  139760319013000430مورخ  1397/5/10هيات موضوع قانون
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بافت تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم
راضيه رسوليپور نيمرودي فرزند خدامراد به شماره شناسنامه  697صادره از
بافت در ششدانگ خانه مشتمل بر طبقه فوقاني به مساحت  295/05مترمربع
قسمتي از پالك  - 386اصلي قطعه يك بخش  40كرمان واقع در بافت خيابان
نواب صفوي خريداري از مريم و هاجر خواجه وراث مالك رسمي آقاي نعمتاله
خواجه معالواسطه محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اين آگهي به
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم
نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/5/17 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/5 :
محمدمحسن قزويني
رئيس ثبت اسناد و امالك
د ش97/5/17 :

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آييننامه قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره  1396603190131038مورخ  1396/12/03هيات موضوع قانون
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بافت تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي
اماناله منظري توكلي فرزند ياراله به شماره شناسنامه  7صادره از بافت در
ششدانگ يك باب خانه به مساحت  436/55مترمربع پالك  278فرعي از
 36اصلي قطعه دو بخش  40كرمان واقع در بزنجان باغر آهوئيه كوچه شهدا،
خريداري از مالكين مشاعي رسمي محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود در صورتي كه اشخاص
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ
انتشار اين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از
اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را
به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/5/17 :
محمدمحسن قزويني
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/5 :
رئيس ثبت اسناد و امالك
د ش97/5/17 :

نظافت و خدمات
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شبانهروزي  -تمام نقاط
22895837
22895817
88103126
09035589666
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ـتكگلپا

665 665 54
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موسسه حقوق بينالمللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE
مشاوره ،شنبه تا چهارشنبه
مشاوره و وكالت در دعاوي :حقوقي ،كيفري
طالق ،طالق توافقي ،مهريه ،نفقه ،چك و سفته
ساعت  10صبح الي  19عصر
مطالبه طلب ،مواد مخدر ،ملكي
تخليه مغازه و آپارتمان
تهران  ،ميدان انقالب ،خيابان كارگر جنوبي
و اعسار به تقسيط مهريه و بدهي
(با مجربترين وكالي پايه يك دادگستري)
ساختمان مهستان ،طبقه  ، 5واحد 504
ضمنا در صورت عدم موفقيت وكال نسبت به احقاق حق شما
665 665 52-665 665 53
در دادگاه حقالوكاله دريافتي مسترد خواهد شد.

گوشت تازه
گوسفندي
در حضور مشتريان
چرخ و طبخ م 
يگردد.

كبابها :كوبيده ،كوبيده كمچربي ،برگ مخصوص
فيله ،چنجه ،بختياري ،جوجه ،بال
غذاهاي ديگر :زرشكپلو با مرغ ،چلوماهي قزلآال
خورش فسنجان ،خورش قرمهسبزي ،خورش قيمه
سفارشات جهت جشنها و ميهمانيها پذيرفته ميشود
فردوسي  -چهارراه كوشك  -خيابان صادق  -پالك 14

سقوط ورزشکار ساالري؟!

وحتي دربرخي از رشته ها فراترازپيش بيني ها عمل
کردند .اين نشان مي دهد هرجا به بانوان اعتماد شده،
آنها توانسته اند به درستي پاسخ اين اعتماد را بدهند.
وي افزود :اميدواريم اين شرايط طبق برنامه ريزي ها،
براي المپيک استمرارپيدا کند وفدراسيون ها طبق
برنامه هماهنگ شده ،تا المپيک حمايت هاي خود را
ازورزشکاران ادامه دهند.تا براي کسب سهميه المپيک
وافتخارآفريني فرزندان ايران درالمپيک باشيم.

دادنامه
پرونده کالسه  ۹۶۰۹۹۸۳۴۷۰۱۰۰۷۳۹شعبه اول دادگاه عمومي(حقوقي)دادگستري شهرستان بافت تصميم نهايي
شماره ۹۷۰۹۹۷۳۴۷۰۱۰۰۷۸۰
خواهان :خانم آذر خوارزمي فرزند ابراهيم به نشاني استان کرمان-شهرستان بافت-شهر بافت -خبر باغ کنار
کوچه امام حسين ۲
خوانده:آقاي اسالم بامري فرزند تاج محمد به نشاني سيستان و بلوچستان دلگان گنبد علوي منزل پدري
خواسته طالق به درخواست زوجه
راي دادگاه
در خصوص دادخواست خانم آذر خوارزمي فرزند ابراهيم به طرفيت اسالم بامري فرزند تاج محمد به خواسته صدور
حکم استيذان اعمال وکالت مندرج در سند نکاحيه به منظور اجراي صيغه طالق به استناد بند يک عسروحرج شديد
زوجه و استنکاف از پرداخت نفقه به مدت  6ماه به انضمام کليه هزينه هاي دادرسي با عنايت به محتويات پرونده از
جمله فتوکپي مصدق سند ازدواج رسمي شماره004543الف  94/صادره از دفتر رسمي ثبت ازدواج شماره198حوزه
ثبتي ارزوييه و وجود علقه زوجيت طرفين به سبب عقد نکاح دايم محرز است و استفاده از وکالت سند ازدواج بر مطلقه
شدن و توضيح داده است که در تاريخ ۴/۹/۱۳۹۵به عقد دايمي همسرش درآمده است مراسم عروسي انجام نگرفته
است و حدود دو ماه پس از عقد من را رها کرده و مشخص نيست کجا رفته است ودر عسر و حرج هستم که مي خواهم
از وکالت سند ازدواج استفاده کنم باتوجه به اينکه خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم نموده نامبرده با نشر آگهي
دعوت ولي علي رغم ابالغ با نشر آگهي در جلسه دادرسي حاضرنشده و اليحه اي ارسال ننموده و براي عدم حضور
خود عذر موجهي اعالم نکرده است در نتيجه در قبال دعوي مذکور دفاعي ابراز ننموده است خواهان براي اثبات
ادعاي خود به گواهي گواهان استناد نموده است مؤداي گواهي گواهان حاکي از صحت ادعاي خواهان ميباشد با
قرار ارجاع امر به داوري و نشر آ گهي براي اطالع زوج در جهت معرفي داور اقدامي صورت نگرفته وفق مقررات
قانوني نسبت به انتخاب داور طرف دادگاه اقدام و نظريه کتبي واصل شده است لذا خواسته خواهان به عنوان صدور
حکم طالق با شرايط ضمن عقد و اينکه از سال  ۱۳۹۲تا ۱۳۹۶زوج زندگي را ترک نموده است و نفقه پرداخت نکرده
اند و طبق بندهاي ۱و۸شرايط ضمن عقد سند ازدواج وارد تشخيص داده شده و به استناد تبصره ماده ۱۱۳۳قانون
مدني ناظر به واده ۱۱۱۹همان قانون و ماده  ۲۶حمايت خانواده حکم طالق زوجه را با احراز شرايط اعمال وکالت
صادر و اعالم مي نمايد و در صورت عدم حضور زوج براي اجراي صيغه طالق زوجه با حق وکالت در مطلقه نمودن
خود با توجه به شرايط ضمن عقد مي تواند اقدام نمايد خواهان اظهار داشته نسبت به مهريه نفقه و اجرت المثل
دادخواست جداگانه مطرح مينمايم لذا دادگاه در اين خصوص مواجه با تکليفي نميباشد و زوجه طي اليحه وارده
ذيل شماره  ۹۷۱۰۰۹۳۴۷۰۱۰۱۵۲۹اظهار داشته باکره مي باشد نوع طالق بائن است مدت اعتبار حکم طالق با
رعايت ماده ۳۳قانون حمايت خانواده شش ماه پس از قطعيت راي صادره مي باشد ورعايت تشريفات اجراي صيغه
شرعي طالق با رعايت مفاد مواد  ۱۱۴۲-۱۱۴۱-۱۱۴۰-۱۱۰۳۵قانون مدني و با رعايت ماده ۳۷قانون اخيرالذکر
از وظايف سردفتر رسمي طالق است راي صادره غيابي و ظرف بيست روز پس از ابالغ واقعي قابل واخواهي در اين
دادگاه و سپس ظرف بيست روز پس از ان قابل تجديد نظر در محاکم محترم تجديد نظر کرمان مي باشد در صورت
عدم تجديد نظرخواهي با رعايت بند ۲ماده ۳۶۷قانون آئين دادرسي مدني ظرف مدت بيست روز پس از قطعيت
قابل فرجام خواهي در ديوان عالي کشور مي باشد.
يدا...سپهري-رييس شعبه اول حقوقي،بافت(م الف )۱۱۷
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تا المپيک بايد ازورزشکاران حمايت شود

نگاه ملي به نمايندگان فوتبال ،کاشتن بذر تعامل

خت 97/6/5-21

شهرك به مساحت  10هكتار
در حال ساخت داراي ويالهايي
به سبك آسياي شرقي و اروپايي
در شهر نور كامال الكچري
با مالكهاي معروف
سينماي كشورمان
(داداشپور) 09117387804

درانتظار
هواداران استقالل
هستيم

محمديان:

بازي پرسپوليس با الدحيل عادالنه نيست

مهدي زاده نقرهاي شد

سرخپوشان شارژ مالي شدند

شف ر:

دو شنبه  5شهريور 1397
 15ذي الحجه  27-1439آگوست - 2018سال سي و سوم-شماره 9297

مدال نقره برگردن خاکسار

کاراته کاي پرافتخارايران ،درفينال بازي هاي آسيايي با ناداوري هاي واضح
برابر نماينده ميزبان شکست خورد تا طاليش با نقره عوض شود.مهدي زاده
درفينال با ساوانگسري نماينده ميزبان که ازحمايت گسترده تماشاگران
سود مي برد به مبارزه پرداخت و با تصميمات عجيب و بي رحمانه داوران
مواجه شد تا  9بر 7شکست خورده و به مدال نقره برسد.

هواداران به ورزشگاه بيايند .خيلي مهم است که تماشاگران مثل بازي با الريان
و العين به ورزشگاه بيايند .بايد نتيجه خوبي را کسب کنيم تا در بازي برگشت
هم خيالمان تا حدودي راحت شود .تمام تيم خوشحالند و ميگويند امشب روز
بازي ما خواهد بود.وينفرد شفر خاطرنشان کرد :ما در بازي برگشت کار بسيار
سختي داريم .چونکه درآن بازي دو روز با فيفا دي فاصله داريم و چهارروز بعد
هم بايد بازي سختي در ليگ داشته باشيم .اين موضوعي است که نميتوانيم با
آن کنار بياييم .اين در حالي است که السد يک هفته وقت دارد خودش را آماده
کند .اما مهم برايمان امشب است که هواداران بيايند .براي کسب نتيجه خوب
دربازي امشب بايد همگي بجنگيم تا به برد برسيم .من براي بازي حساس کامال
اعتماد به نفس دارم که ببريم.

66712269-09121445155-66724097-66710276

حذف دوباره کيانوش رستمي پس از رقابت هاي جهاني در بازي هاي آسيايي،
خط بطالني بر پديده ورزشکار ساالري وزير پاگذاشتن مرزهاي اخالق بود که
طي دو سال گذشته در فدراسيون وزنه برداري ظهورکرده است.اوبا انداختن
وزنه ها ،اخالق را زير پا گذاشت و با پشت کردن به منافع ملي يک مدال نقره
مسلم را از کاروان ايران گرفت.شکست قهرمان جهان والمپيک در حالي رقم
خورد که وي از سال  2012تا  2017در هيچ ميداني اوت نکرده بود اما طي
يک سال گذشته دو مرتبه از رقابت هاي مهم بين المللي از دورمسابقات حذف
شده و اين روند ممکن است آينده ورزشي اين قهرمان نامدار وزنه برداري را
درآستانه رقابت هاي جهاني با مشکل مواجه سازد.کيانوش رستمي در آخرين
رکوردگيري تيم ملي نيز که تير ماه امسال برگزار شده بود در حرکات دو ضرب
نتوانسته بود هيچ وزنه اي را باالي سر ببرد اما با نظر شخصي علي مرادي
رئيس فدراسيون و پشت کردن به نظر ساير اعضاي شوراي عالي فني ،او يک
مرتبه ديگر صاحب پيراهن تيم ملي شد و شکست ديگري را براي وزنه برداري
ايران رقم زد.حال رئيس فدراسيون بايد دراين زمينه پاسخگو باشد که چرا
رستمي قصد دارد همچنان با برنامه هاي شخصي و با خودمحوري اين روند
را ادامه دهد.سهميه وزن  96کيلوي ايران درالمپيک با توجه به درخشش
خيره کننده سهراب مرادي وزنه برداربي ادعا و با اخالق دراين وزن ،متعلق به
او خواهد بود يا اينکه کيانوش رستمي برنامه هاي ديگري را درسر مي پروراند؟
به طور حتم چالش ها و حاشيه هاي تيم ملي دراين وزن با حضوردوقهرمان
المپيک وارد فاز جديدي خواهد شد؛ مگرآنکه فدراسيون با ايستادن مقابل
پديده ورزشکارساالري اين موضوع را مديريت کند.

فريرا:

خبر »

جو آزادي هيجانانگيزاست
سرمربي تيم فوتبال السدگفت :اتمسفرورزشگاه آزاديخيليهيجا نانگيزاست
وميخواهيم دراين فضا خودمان را نشان دهيم .فريرا پيش ازديدارتيمش
برابراستقالل اظهارداشت :دوست دارم بازي قوي وهيجانانگيزي باشد.
بازيکنانم بايد اين مرحله از مسابقات را درک کنند و بدانند که درچه
موقعيتي قراردارند .براي هردوتيم آرزوي موفقيت ميکنم ودوست دارم
بازي خوبي را شاهد باشيم.

س در قطر
کاروان پرسپولي 
کاروان تيم پرسپوليس براي انجام بازي مرحله يکچهارم نهايي ليگ
قهرمانان آسيا مقابل الدحيل ،وارد قطر شد .ضمن اينکه گرشاسبي و
حاجبيگي هم شاگردان برانکو را دراين سفر همراهي ميکنند.

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده نوبت دوم شركت
تعاوني مرزنشينان شماره يك قطور به شماره ثبت 802
به استناد مفاد تبصره  3ماده  33قانون بخش تعاون و تبصره ذيل ماده  6آييننامه نحوه تشكيل مجامع
عمومي و با عنايت به عدم رسميت جلسه نوبت اول مجمع عمومي شركت تعاوني ،اعالم ميدارد جلسه مجمع
عمومي ف وقالعاده نوبت دوم شركت تعاوني مرزنشينان شماره يك قطور در ساعت  10روز پنجشنبه مورخه
 1397/06/22در محل مسجد جامع قطور واقع در شهر قطور خيابان شهيد محمدي تشكيل ميگردد .از
عموم اعضاي محترم شركت تعاوني مرزنشينان شماره يك قطور دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم راجع به
موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور به هم رسانند و يا با توجه به مفاد اساسنامه
وكالي خود را كتبا معرفي نمايند الزم به توضيح اينكه براساس مفاد ماده  19آييننامه نحوه تشكيل مجامع
عمومي در صورتي كه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد ميتواند حق راي خود را به موجب وكالتنامه
به عضو ديگر يا نماينده تاماالختيار از ميان اعضا يا غيراعضا واگذار نمايد در اين صورت هر عضو شركت
ميتواند عالوه بر راي خود حداكثر سه راي باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوكالت داشته
باشد و كليه وكالتنامههاي عادي بايد از زمان انتشار آگهي تا  24ساعت قبل از برگزاري مجمع و در
ساعات اداري در محل اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي شهرستان خوي به آدرس خوي بلوار مطهري
جنب دادگستري و با حضور طرفين وكالتنامه تنظيم شود تا پس از احراز هويت طرفين ،عضويت متقاضي و
اهليت نماينده ،به تاييد نماينده اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي شهرستان خوي مستقر در محل رسيده و
ورقه ورود به مجمع دريافت نمايند و در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد
يكي از دفترخانههاي اسناد رسمي رسيده باشد.
«تاكيد ميگردد همراه داشتن كارت ملي جهت حضور در جلسه مجمع الزامي ميباشد».
دستورجلسه:
 -1تغيير ،اصالح و تطبيق اساسنامه مورد عمل و تصويب اساسنامه جديد شركت منطبق با قانون اصالح
موادي از قانون بخش تعاون مصوب 93/2/17
تاريخ انتشار97/6/5 :
خ ش97/6/5 :
1755
رئيس اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي شهرستان خوي

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده

دعوت به تشكيل مجمع عمومي فوقالعاده شركت
تعاوني توسعه وعمران شهرستان نير

زمان :روزپنجشنبه  97/6/15ساعت  4:30بعدازظهر مكان :مسجد جنتسراي شهر نير
دستورجلسه .1 :رسيدگي به وضعيت اعضاي هيات مديره به جهت استعفاي دستهجمعي آنها
تاريخ انتشار97/6/5 :
مديرعامل تعاوني توسعه و عمران شهرستان نير
خ ش97/6/5
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئيننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي
برابر راي شماره  139660318008004055هيات اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك رودسر تصرفات مالكانه بالمعارض
متقاضي آقاي كريم انتظاري رودسري فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه  6827صادره از رودسر در يك
و نيم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه يك قطعه زمين مشتمل بر بناي احداثي به مساحت  395/67مترمربع
به شماره پالك  294فرعي از  72اصلي قسمتي از قطعه  48تفكيكي واقع در صيدرمحله بخش  29گيالن
خريداري از مالك رسمي سازمان اموال و امالك (بنياد مستضعفان انقالب اسالمي) محرز گرديده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود
را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/5/22 :
حسنعلي پاكمهر  -رئيس اداره ثبت اسناد رودسر
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/6/5 :د ش97/5/22 :
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئيننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 139660318008004058هيات اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك رودسر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي
آقاي حجتاله انتظاري رودسري فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه  7189صادره از رودسر در يك و نيم
دانگ مشاع از ششدانگ عرصه يك قطعه زمين مشتمل بر بناي احداثي به مساحت  395/67مترمربع به شماره
پالك  294فرعي از  72اصلي قسمتي از قطعه  48تفكيكي واقع در صيدرمحله بخش  29گيالن خريداري از
مالك رسمي سازمان اموال و امالك (بنياد مستضعفان انقالب اسالمي) محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت
متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/5/22 :
حسنعلي پاكمهر  -رئيس اداره ثبت اسناد رودسر
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آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئيننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 139660318008004056هيات اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك رودسر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي
آقاي غالمحسين انتظاري رودسري فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه  219صادره از رودسر در يك و نيم
دانگ مشاع از ششدانگ عرصه يك قطعه زمين مشتمل بر بناي احداثي به مساحت  395/67مترمربع به شماره
پالك  294فرعي از  72اصلي قسمتي از قطعه  48تفكيكي واقع در صيدرمحله بخش  29گيالن خريداري از
مالك رسمي سازمان اموال و امالك (بنياد مستضعفان انقالب اسالمي) محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت
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