» گوناگون

سکاندار واليبال در جاکارتا
احمد ضيايي رئيس فدراسيون واليبال براي تماشاي بازيهاي تيم
ملي کشورمان درمرحل ه نيمهنهايي عازم جاکارتا شد .تيم کشورمان
به جمع چهار تيم برتر صعود کرده است .

تيم کانوپولو فيناليست شد

»

رئيس کميته ملي المپيک گفت :مدال هاي اندونزي در رشته ناشناخته و بومي پنجاک سيالت،
هديه شوراي المپيک آسيا به کشور ميزبان بود و ما رسما به شوراي المپيک آسيا شکايت خواهيم
کرد.صالحي اميري گفت :براي هر رشته اي صدها ورزشکار رقابت مي کنند تا به بازي هاي
آسيايي برسند ودرطول برگزاري رقابت هاي آسيايي هم ده ها ورزشکار براي کسب مدال تالش
مي کنند ،اينکه کشور ميزبان بتواند به همين راحتي و بدون هيچ تالشي مدال گيرد جاي
تعجب وتاسف دارد.وي ادامه داد :دررقابت هاي آسيايي نظام داوري مبتني بر قضاوت عادالنه
و جلوگيري ازحق کشي ،انگيزه قهرمانان را براي رقابت افزايش مي دهد و اگرهر کدام از اينها
نايل شود انگيزه رقابت را ازبين مي برد ،اين اقدام شوراي المپيک آسيا درورود پنجاک سيالت
به بازي هاي آسيايي ،غير قابل توجيه ،غير عقالني وحق کشي مسلم است.وي افزود :متاسفانه
پاسخ شيخ احمد قانع کننده نبود و او گفت که اگر ايران هم ميزبان بازي هاي آسيايي باشد

صافي:

مرگ فوتباليست ايراني

رقابت پوررضايي در فينال

حسن تفتيان دونده سرعتي کشورمان در رده سوم دسته خود
ايستاد و به مرحله نيمهنهايي بازيهاي آسيايي راه يافت.

شكست تيم ملي واترپلو
مليپوشان واترپلو ايران بهرغم بازي خوبي که مقابل قزاقستان ارائه
کردند ،درپايان بازنده شدند.قزاقستان در روزي که ديرک دروازه
يار اصلياش بود 9 ،بر 5مقابل ايران برنده شد.

اعزام آزادکاران اردونشين
آزادکاران اردونشين تيم ملي کشتي تا زمان حضور دررقابتهاي جهاني
دردو تورنمنت بين المللي تدارکاتي حضور خواهند يافت.رقابت هاي
جهاني کشتي روز  ۲۸مهر درمجارستان برگزار مي شود.

جدايي ملي پوش فوتبال
رامين رضاييان مدافع تي م ملي پس از درخشش در جام جهاني
پيشنهادهاي مناسبي دريافت کرده و براي همين هم قرارداد
خود با اوستنده بلژيک را فسخ کرد و به زودي تيم جديدش را
انتخاب ميکند.

بازگشت اسطوره به فوتبال
رونالدو اسطوره تيم ملي برزيل براي خريد تيم وايادوليد اسپانيا
به مبلغ  30ميليون يورو با اين باشگاه وارد مذاکره شد.تيم وايادوليد
در حال حاضر در رده چهارم جدول الليگا ايستاده است.

تمام خدمات ثبتي اعم از

خت 97/6/7-28

ثبت شركت ،برند ،اخذ كارت
بازرگاني
و كد اقتصادي در تمام ايران
حتي قشم و جلفا و تمام امور
حقوقي ،داوري ،كيفري
اعم از مواردي مربوط به
اسناد ،امالك و چكها
77652478
09915700701

روح عدالت
در ورزش
نقض شد

ورزش 11

کيهاني :

کاراته با  8مدال بهترين در جاکارتا بود

فوتباليست ايراني براثر تصادف با کاميون ،جان خود را از دست داد .آرمان
قرباننژاد هفته گذشته براي بازي در يک تيم دسته دومي راهي قزوين شده
بود که درراه براثر تصادف با کاميون در بيمارستان بستري شد.قرباننژاد
پس از آنکه  10روز درکما بود ،جان خود را ازدست داد.

صعود دونده سرعتي

صالح ياميري:

چهارشنبه  7شهريور 1397
 17ذي الحجه  29-1439آگوست - 2018سال سي و سوم-شماره 9299

تيم بانوان کشورمان با پيروزي مقابل چينتايپه به فينال رقابتهاي
کانوپولوراه يافتند.تيم کانوپولو مردان ايران هم با وجود باخت برابر
مالزي به عنوان تيم دوم به نيمه نهايي صعود کرد.

داوود پوررضايي سوارکار تيم ملي ايران در بازيهاي آسيايي با
قرارگرفتن در جمع  ۴۰نفر برتر مرحله نخست مسابقات انفرادي
پرش ،امروز در فينال رقابت خواهد کرد.

چنين امتيازي به ايران هم تعلق خواهد گرفت .ما با توجه به همکاري هاي گسترده اي که با
شوراي المپيک آسيا و شيخ احمد داريم اعتراض خواهيم کرد و معتقديم اين نوع رفتارها ،نشانگر
بي انسجامي ساختارالمپيک آسياست و قطعا کميته ملي المپيک ايران رسما به شوراي المپيک
آسيا اعتراض مي کند.صالحي اميري تقليل رتبه قطعي چهارمي ايران به پنجمي را ناشي از
اهداف سياسي داخلي و رقابت هاي انتخاباتي اندونزي دانست وگفت :ما اين موضوع را سياسي
و در راستاي اهداف انتخاباتي کشور ميزبان مي دانيم وقطعا اين اقدام نقض کامل اصل جدايي
ورزش از سياست است.رئيس کميته ملي المپيک با اشاره به ناداوري هاي صورت گرفته براي
ورزشکاران ايراني و ديگر ورزشکاران گفت :هرجا مقامات کشوراندونزي حضورداشتند داوران
براي خوش خدمتي به آنها با ناداوري و حق کشي مدال را به هرشکل ممکن ،به سينه ورزشکار
اندونزيايي مي رساندند ،اين نوع رفتارها روح عدالت در ورزش را خدشه دارمي کند.

کارشناس کاراته گفت :ازبين تيمهاي اعزامي به بازيهاي
آسيايي ،تيم کاراته بهترين عملکرد را داشت چرا که
هر هشت ورزشکاراعزامي موفق به کسب مدال شدند.
صافي گفت :تيم کاراته در بازيهاي آسيايي شاهکارکرد.
ما هشت کاراتهکا در دوبخش بانوان و مردان داشتيم
که همه آنها موفق به کسب مدال شدند و اين نتيجه
براي همه ما خيلي ارزشمند است .البته متأسفانه برخي
ناداوريها رنگ مدالهاي ما را تغيير داد.وي ادامه داد :با

نكته »

با کمترين هزينه به نشان طال رسيدم

توجه به اهميت بازيهاي آسيايي براي دولتها ،معموال
کشوهاي ميزبان بدون طال نميمانند ،ازهمين روي
دربرخي رقابتها ما شاهد ناداوري بوديم .متأسفانه در
مبارزه مهديزاده اين ناداوري کامال مشهود بود.صافي
يزاده اسير
اظهار کرد :پورشيب هم متأسفانه مانند مهد 
ناداوري شد .او با حريف کويتي مبارزه کرد و با توجه به
اينکه کويت چندسال محروم بود ودرمسابقهها حضور
نداشت ،ازآن طرف رئيس کميته داوران هم اهل کويت
بود بنابراين آنها به دنبال احياي ورزش کويت بودند
وبه همين خاطرامتيازهاي پورشيب را حساب نکردند
و با ناداوري حق او را خوردند.صافي درمورد عملکرد
دختران کاراته هم اظهار کرد :دربخش بانوان چهار
نماينده داشتيم که هر چهار نفر به مدال رسيدند.
واين نتيجه خيلي خوبي است .البته که دوست داشتيم
رنگ مدال دختران بهترازاين باشد اما به هرحال ورزش
اتفاقات پيشبيني نشده زيادي دارد.

حسين کيهاني بعد از کسب مدال طال اظهار کرد:
خيلي خوشحال هستم که مدال طال را گرفتم ،اين
مدال در رشته دووميداني خيلي ارزشمند است .سه
هزار متر با مانع واقعا سختترين ماده دووميداني
است .قهرمان دوي سه هزار متر با مانع گفت:با
کمترين امکانات و با کمترين هزينه بهترين نتيج ه
را گرفتم .همه درجريان هستند که چه هزينههايي
براي ساير ورزشکاران شده است ،همين که فدراسيون
بازهم در کنار ما بود و از لحاظ رواني ،روحي به
ما کمک کرد کافي است .وي افزود :با توجه به
رکوردگيريهايي که داشتم مطمئن بودم که مدال
مي گيرم و هيچ شکي در کسب مدال نداشتم .اما
درمورد رنگ مدال هيچ پيشبيني نکرده بودم.
دراين ماده چهار دونده آفريقايي حضورداشتند
که براي کشورهاي قطر و بحرين رقابت ميکردند.
کيهاني ادامه داد :اما توانستم طال بگيرم .با توجه به

فوتبال از پايه ضربه مي خورد؟!

تمريناتي که انجام داده بودم ،بدنم کم نياورد .خيلي
راحت رکورد زدم و حتي ميتوانستم رکورد بهتري
را به ثبت برسانم .واقعا خوشحال هستم که درآسيا
توانستم رکورددارها وعنوان دارها را با اختالف بگيرم
ومهمتراز آن رکورد بازيهاي آسيايي را بشکنم.
وي خاطرنشان کرد :اين رکورد و مدال کار بزرگي
براي دووميداني است .خوشحالم که اين نتيج ه را
من توانستم رقم بزنم.

طالبي:

عدم ثبات مديران دليل شکست استقالل درآسيا بود

سرمربي تيم ملي فوتبال ايران درجام جهاني
فرانسه گفت :در شکست استقالل مقابل السد قطر
نبايد بازيکنان و کادرفني را مقصر دانست بلکه
بايد ضعف برنامهريزي در فوتبال ايران وعدم ثبات
مديران را دليل اين مسئله دانست.جالل طالبي
درخصوص عملکرد استقالل در ديدار رفت مقابل
السد قطر اظهارداشت :استقالل درنيمه نخست
تيم برتر ميدان بود اما با شروع نيمه دوم شرايط
کامال متفاوت شد واين السد بود که با گرفتن
مالکيت توپ توانست تيم برتر ميدان باشد و در
نهايت يک پيروزي شيرين را درتهران به ارمغان
بياورد وبا خيال راحت ترمنتظر ديدار برگشت
باشد.وي ادامه داد :اميدوارم هواداران ومسئوالن
فقط به نتيجه به دست آمده درديدار استقالل
والسد توجه نکنند و به دنبال داليل اصلي اين
شکست بروند .دليل شکست نماينده کشورمان
بازيکنان وکادرفني نبودند واين را بدانيد آنها از
جان و دل براي تيم خود مايه گذاشتند.پيشکسوت
تيم استقالل گفت :آن چيزي که دليل شکست
استقالل و شکست هاي احتمالي بعدي نمايندگان

کشورمان خواهد بود عدم برنامه ريزي در فوتبال
ايران است که سال ها است به ما آسيب مي رساند
وهيچکس به فکر برطرف کردن اين مشکل نيست.
وي تصريح کرد :نمايندگان کشورمان درمراحل
نخست ليگ قهرمانان به دليل استعداد باالي
فوتبال ايران از گروه خود صعود مي کنند اما

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور
فوقالعاده هيات امناء موسسه رفاه و آتيه توسعه عصر
به شماره ثبت  623و شناسه ملي 14003325872
براي دوره مالي منتهي به 1396/12/29

اهداي
خون
اهداي
زندگي

بدينوسيله از كليه هيات امنا محترم يا نمايندگان قانوني آنها (با در دست داشتن معرفينامه) دعوت ميشود
به منظور شركت در مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده موسسه رفاه و آتيه توسعه عصر حضور به هم
رسانند.
مكان :بابل  -چهارراه شهدا  -خيابان نواب صفوي  -پالك  - 297اداره مركزي صندوق قرضالحسنه
توسعه عصر شمال  -سالن كنفرانس
زمان 1397/06/20 :ساعت 17
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانوني موسسه
 -2بررسي و تصويب عملكرد و صورتهاي مالي منتهي به  1396/12/29موسسه
 -3انتخاب حسابرس و بازرس قانوني موسسه و تعيين حقالزحمه آن
 -4تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهيهاي موسسه
 -5ساير مواردي كه اتخاذ تصميم درخصوص آن در صالحيت مجمع عمومي عادي باشد.
تاريخ انتشار97/6/7 :
خ ش97/6/7 :
هيات مديره موسسه رفاه و آتيه توسعه عصر

خت 97/5/28-12

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
نوبت دوم شركت تعاوني مبادالت مرزي بازرگان
(در حال تصفيه) به شماره ثبت 225

خت 97/5/21-2

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبت دوم شركت تعاوني مبادالت
مرزي بازرگان (در حال تصفيه) راس ساعت  10صبح روز سهشنبه مورخ  97/06/20در محل دفتر شركت
تعاوني تشكيل ميگردد .از عموم سهامداران و اعضاء محترم دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم راجع به
موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور بهم رسانند و يا با توجه به مفاد ماده 19
آييننامه نحوه تشكيل مجمع 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 اعضاء يا غيراعضاء واگذار
نمايد در اين صورت هر عضوي ميتواند عالوه بر راي خود حداكثر سه راي باوكالت و هر شخص غيرعضو
تنها يك راي باوكالت داشته باشد .توضيحا اينكه وكالتنامههاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي
مذكور و تا يك روز قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در محل دفتر شركت تنظيم شده و توسط
هيات مديره/بازرس/بازرسان شركت بررسي و تاييد گردد و در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور
در مجمع بايستي به تاييد يكي از دفترخانههاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات تصفيه شركت
 -2طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي سالهاي 96-95-94-93
 -3طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات تصفيه براي هزينههاي سال 1397
 -4انتخاب هيات تصفيه به علت اتمام مدت ماموريت
تاريخ انتشار97/6/7 :
هيات تصفيه شركت تعاوني مبادالت
1938
خ ش97/6/7 :
مرزي بازرگان (در حال تصفيه)
خت 97/6/7-27

خت 97/5/30-15

خ ت97/1/14-3

665 665 54

اگهي ابالغ وقت رسيدگي
خواهان اقاي بين اهلل زوري فرزند امان ا ...دادخواستي به طرفيت خوانده اقاي مرتضي فلنگ خرم ابادي به
خواسته تقاضاي صدور حکم مبني بر مطالبه طلب پانزده ميليون تومان با خسارت تاخير تاديه و خسارات دادرسي
بدوا صدور قرار تامين خواسته مطرح که به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه۹۷۰۹۹۸۳۸۷۹۱۰۰۲۷۰
شوراي حل اختالف شماره يک بخش ارزوييه ثبت و وقت رسيدگي  ۷۰/۱۳۹۷ساعت۱۰صبح تعيين که حسب
دستور شورا طبق موضوع ماده ۷۳قانون ايين دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خواندن و
درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکي از جرايد کثيراالنتشار اگهي ميگردد تا خوانده ظرف يک ماه
پس از تاريخ انتشار اگهي به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه ثاني دادخواست و
ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در شورا حاضر گردد
عوض بهاري رئيس شوراي حل اختالف شماره يک بخش ارزوييه
اگهي ابالغ وقت رسيدگي
خواهان اقاي بين اهلل زوري فرزند امان ا ...دادخواستي به طرفيت خوانده اقاي مرتضي فلنگ خرم ابادي به
خواسته تقاضاي صدور حکم مبني بر مطالبه طلب پانزده ميليون تومان با خسارت تاخير تاديه و خسارات دادرسي
بدوا صدور قرار تامين خواسته مطرح که به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه۹۷۰۹۹۸۳۸۷۹۱۰۰۲۷۰
شوراي حل اختالف شماره يک بخش ارزوييه ثبت و وقت رسيدگي  ۱۶/۷/۱۳۹۷ساعت  ۱۶تعيين که حسب
دستور شورا طبق موضوع ماده ۷۳قانون ايين دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خواندن و
درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکي از جرايد کثيراالنتشار اگهي ميگردد تا خوانده ظرف يک ماه
پس از تاريخ انتشار اگهي به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه ثاني دادخواست و
ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در شورا حاضر گردد
عوض بهاري رئيس شوراي حل اختالف شماره يک بخش ارزوييه

آگهي احراز تصرفات ،موضوع ماده  3قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي و ماده  13آئيننامه اجرايي آن
مصوب 90/9/20
نظر به اينكه به استناد راي شماره 139760301026000381تاريخ صدور1397/4/25
موضوع پرونده كالسه  1396114401026000070هيات رسيدگيكننده قانون
صدرالذكر مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك قلهك تهران ،تصرفات بالمنازع
آقاي براتعلي رودسرابي فرزند محمدتقي به شماره شناسنامه  1492و داراي
كد ملي  0791397416صادره از سبزوار نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ
يك قطعه زمين با بناي احداثي در آن به مساحت ( 35/60مترمربع) سي و پنج
متر و شصت دسيمتر مربع قسمتي از پالك ثبتي  607فرعي از  43اصلي واقع
در بخش  11تهران حوزه ثبتي قلهك به نشاني ميدان هروي خ شهيد صفر
رنجبر خ ضابطي پالك  1انتقالي و واگذارشده بالواسطه از آقاي محمدهادي
نوروزي و سيدحسن دهقاني احراز شده و جهت اجرا و صدور سند مالكيت
طي نامه شماره  13970301026000407تاريخ  1397/5/2به اين اداره اعالم
گرديده است لذا به استناد ماده  3قانون مذكور مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهي تا چنانچه شخص و يا اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي نسبت
به موضوع صدور سند به نام متقاضي مذكور هر گونه اعتراضي دارند ظرف
مهلت دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي ،به اين اداره مراجعه و ضمن اعالم
اعتراض و اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست
خود را به دادگاه عمومي محل وقوع ملك تقديم نموده و گواهي مربوطه را از
دادگاه اخذ و به اين اداره تحويل نمايد ،در غير اين صورت پس از سپري شدن  
مهلت مقرر ،سند مالكيت وفق مقررات صادر خواهد گرديد.
مصطفي دادفر  -كفيل اداره ثبت اسناد و امالك قلهك تهران
تاريخ انتشار نوبت اول97/5/23 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/7 :
مالف14534 :
د ت97/5/23 :
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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.

درمراحل باالتر که درکنار استعداد نياز جدي به
برنامه ريزي وهزينه وجود دارد ،نمي توانند موفق
باشند و از دورمسابقات حذف مي شوند.طالبي
اظهار داشت :درفوتبال ايران سرمايه گذاري زيادي
صورت مي گيرد اما اين کار به شيوه درست انجام
نمي شود وبه همين دليل بازدهي ندارد .درکناراين

مسئله نداشتن ثبات در مديريت و کادر فني هم
لطمه زننده است وباشگاه ها مجبورهستند هرچند
ماه ،با يک برنامه جديد کارخود را پيش ببرند.وي
تصريح کرد :براي اثبات ضعف مديريت درفوتبال
ايران مي توانيد به قرارداد هايي که در فصل گذشته
براي استقالل بسته شد ،توجه کنيد .متاسفانه اکثر
مديران فوتبال ما بستن قرارداد حرفه اي را بلد
نيستند و همين مسئله باعث مي شود بازيکني
مثل تيام به راحتي از استقالل جدا شود.سرمربي
اسبق تيم ملي گفت :فاصله فوتبال باشگاهي ايران
با کشور هاي عربي زياد است که به داليل اين
اختالف در باال اشاره کردم .ازنظراستعداد ما بهترين
کشورآسيا هستيم اما استفاده ازاين سرمايه بزرگ
را نمي دانيم.وي در خصوص اينکه آيا فوتبال ملي
ايران درآسيا بهترين است ،اظهار داشت :ما فقط
مي توانيم ادعاي اين مسئله را داشته باشيم اما
واقعيت چيز ديگري است .بسياري ازکشور هاي
آسيايي درفوتبال ملي هم ازما بهتر هستند و شما
اين را مي توانيد از عملکرد استراليا ،ژاپن و کره
جنوبي درجام جهاني متوجه شويد.

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

66712269-09121445155-66724097-66710276

استقالل با ارائه نمايشي پرانتقاد ،شکست تلخي را درخانه برابرالسد
تجربه کرد .استقالل در شبي که با اشتباه فاحش دروازهبان السد پيش
افتاده بود ،شکست سنگين را مقابل بيش از  70هزار هوادار ،تجربه
کرد تا بيش ازپيش ثابت شود اين فصل ،داراي ايرادهاي فراواني است.
مسئوالن باشگاه استقالل که ميدانستند نبرد درمرحله يکچهارم
نهايي ليگ قهرمانان آسيا به مراتب از مرحله مقدماتي و يکهشتم
نهايي دشوارتراست ،به جاي تقويت تيم ،آن را تضعيف کردند .ابراهيمي،
جپاروف و تيام مهرههاي کليدي استقالل بودند و قرباني يا کريمي،
نيومايرو گرو جايگزينهاي شايستهاي براي اين بازيکنان نبودند.شفر که
معتقد است مصدوميت غيرمنتظره کريمي تيمش را به هم ريخت ،بايد
پيش از اين فکرش را ميکرد که باقري مرد بازيهاي بزرگ نيست.
شايد هم پيرمرد آبيها ،همه تالش خود را کرده و نتوانسته هافبک
دفاعي بهتري را جذب تيمش کند.اينجاست که به ضعفهاي عميق
فوتبال پايهمان ميرسيم .اينکه تيم اميد ايران در بازيهاي آسيايي
عمدا ً مغلوب ميانمار ميشود تا با کرهجنوبي بازي نکند و دست آخر هم
به اين حريف ميرسد و با دو گل بازنده زمين را ترک ميکند ،معناي
واضحي دارد .فوتبال پايه ما از چندين کشورآسيايي عقب است و ما
پشتوانهسازي خوبي براي تيم بزرگساالن انجام نميدهيم.

خبر »

قدرداني از هواداران استقالل
باشگاه استقالل ازهوادارانش در بازي مقابل السد قدرداني کرد .استقالل با حضور
نزديک به  80هزار هوادار درآزادي ميزبان تيم السد بود وهواداران استقالل با
حضور پررنگ خود يکي از بهترين ميزبانيهاي فصل ليگ قهرمانان آسيا را رقم
زدند.باشگاه استقالل ضمن عذرخواهي بابت نتيجه مسابقه که مطابق ميل هواداران
بزرگ و فهيم استقالل نبود ،از هواداراني که خود را براي حمايت از استقالل به
آزادي رساندند و روز فوقالعادهاي را رقم زدند ،قدرداني و تشکر ميکند.

تراکتور در انتظار پيروزي

شاگردان جان توشاک براي کسب پيروزي درديدار با ماشينسازي ،کار سختي
پيش رو ندارند.ديدارتيم هاي فوتبال تراکتورسازي و ماشين سازي درحالي فردا
برگزار مي شود که شاگردان جان توشاک بازي راحت تري نسبت به ديدارهاي
هفته گذشته خود دارند.تراکتورسازي که هيچ مصدومي براي اين بازي ندارد
درحالي به مصاف همشهري خود مي رود که مديران ماشين سازي پس از
کسب نتايج ضعيف فيروزکريمي در پنج هفته ابتدايي ،او را برکنار کردند تا اين
تيم در آستانه دربي تبريز بدون سرمربي کارش را دنبال کند.

آگهي احراز تصرفات ،موضوع ماده  3قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي و ماده  13آئيننامه اجرايي آن
مصوب 90/9/20
نظر به اينكه به استناد راي شماره  139760301026000382تاريخ صدور
 1397/4/25موضوعپرونده كالسه 1396114401026000068هياترسيدگيكننده
قانون صدرالذكر مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك قلهك تهران ،تصرفات
بالمنازع محمدمهدي رودسرابي فرزند محمدتقي به شماره شناسنامه 1494
و داراي كد ملي  0791397432صادره از سبزوار نسبت به دو دانگ مشاع
از ششدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي در آن به مساحت (35/60
مترمربع) سي و پنج متر و شصت دسيمتر مربع قسمتي از پالك ثبتي 607
فرعي از  43اصلي واقع در بخش  11تهران حوزه ثبتي قلهك به نشاني
ميدان هروي خ شهيد صفر رنجبر خ ضابطي پالك  1انتقالي و واگذارشده
بالواسطه از آقاي محمدهادي نوروزي و سيدحسن دهقاني احراز شده و
جهت اجرا و صدور سند مالكيت طي نامه شماره 13970301026000406
تاريخ  1397/5/2به اين اداره اعالم گرديده است لذا به استناد ماده 3
قانون مذكور مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي تا چنانچه شخص
و يا اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي نسبت به موضوع صدور سند به نام
متقاضي مذكور هر گونه اعتراضي دارند ظرف مهلت دو ماه از تاريخ انتشار
اولين آگهي ،به اين اداره مراجعه و ضمن اعالم اعتراض و اخذ رسيد ظرف
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به دادگاه عمومي
محل وقوع ملك تقديم نموده و گواهي مربوطه را از دادگاه اخذ و به اين
اداره تحويل نمايد ،در غير اين صورت پس از سپري شدن  مهلت مقرر،
سند مالكيت وفق مقررات صادر خواهد گرديد.
مصطفي دادفر  -كفيل اداره ثبت اسناد و امالك قلهك تهران
تاريخ انتشار نوبت اول97/5/23 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/7 :
مالف14535 :
د ت97/5/23 :
آگهي احراز تصرفات ،موضوع ماده  3قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي و ماده  13آئيننامه اجرايي آن
مصوب 90/9/20
نظر به اينكه به استناد راي شماره  139760301026000380تاريخ صدور
 1397/4/25موضوعپرونده كالسه 1396114401026000069هياترسيدگيكننده
قانون صدرالذكر مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك قلهك تهران ،تصرفات
بالمنازع آقاي رمضانعلي رودسرابي فرزند محمدتقي به شماره شناسنامه 2
و داراي كد ملي  0794127258صادره از سبزوار نسبت به دو دانگ مشاع
از ششدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي در آن به مساحت (35/60
مترمربع) سي و پنج متر و شصت دسيمتر مربع قسمتي از پالك ثبتي 607
فرعي از  43اصلي واقع در بخش  11تهران حوزه ثبتي قلهك به نشاني
ميدان هروي خ شهيد صفر رنجبر خ ضابطي پالك  1انتقالي و واگذارشده
بالواسطه از آقاي محمدهادي نوروزي و سيدحسن دهقاني احراز شده و
جهت اجرا و صدور سند مالكيت طي نامه شماره 13970301026000405
تاريخ  1397/5/2به اين اداره اعالم گرديده است لذا به استناد ماده 3
قانون مذكور مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي تا چنانچه شخص
و يا اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي نسبت به موضوع صدور سند به نام
متقاضي مذكور هر گونه اعتراضي دارند ظرف مهلت دو ماه از تاريخ انتشار
اولين آگهي ،به اين اداره مراجعه و ضمن اعالم اعتراض و اخذ رسيد ظرف
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به دادگاه عمومي
محل وقوع ملك تقديم نموده و گواهي مربوطه را از دادگاه اخذ و به اين
اداره تحويل نمايد ،در غير اين صورت پس از سپري شدن  مهلت مقرر،
سند مالكيت وفق مقررات صادر خواهد گرديد.
مصطفي دادفر  -كفيل اداره ثبت اسناد و امالك قلهك تهران
تاريخ انتشار نوبت اول97/5/23 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/7 :
مالف14533 :
د ت97/5/23 :

