» گوناگون

نايب قهرماني يوسفي در آسيا
درروزدوم مسابقات وزنه برداري معلوالن قهرماني آسيا و اقيانوسيه
که درژاپن جريان دارد ،يوسف يوسفي ،ملي پوش کشورمان دردسته
 ۵۹کيلوگرم موفق به کسب عنوان نايب قهرماني اين مسابقات شد.

مهاجم ذوبآهن جدا شد

مهاجم ذوب آهن بدون اينکه براي اين تيم بازي کند از جمع
شاگردان اميد نمازي جدا شد .حسن زاده بدون دريافت يک
ريال پول ،ازاين باشگاه جدا شد.

»

رئيس فدراسيون هندبال گفت :دربازيهاي آسيايي با حريفان قدرتمندي بازي کرديم ،هيچ
بازيکني هم مقصر ناکامي تيم ملي هندبال نيست .رحيمي گفت :من ازنتيجهاي که به دست
آمد اص ًال رضايت ندارم .ما درتالش بوديم حداقل جزء چهار تيم برتر باشيم و مطمئناً هرتيمي که
به اين رقابتها اعزام ميشود براي رفتن روي سکو است و ما هم همه تالشمان را کرديم که اين
اتفاق بيفتد ،اما متأسفانه آن انتظاري که داشتيم برآورده نشد و نتيجهاي به دست آمد که بههيچ
عنوان ازآن راضي نيستيم.وي گفت :بازيکنان ما همه تالششان را کردند اما داشتههاي هندبال
همين است .ما قب ًال در فدراسيون به مدت  10سال روي تيمهاي پايه سرمايهگذاري کرديم و
نتيجه آن را هم ديديم .درحال حاضر بايد همين کاررا انجام دهيم تا در آينده نتيجه آن را ببينيم.
ما اگرکرهجنوبي را درمرحله دوم برده بوديم ،مطمئناً درمرحل ه نهايي روي سکو ميرفتيم .ضمن
اينکه تيمهاي اول تا سوم آسيا ما را شکست دادند و اين نشان داد که همه آنها قدرتمند هستند

پيوس :

ملي پوشان واليبال ايران که پس از کسب عنوان قهرماني بازي هاي
آسيايي عازم تورنمنت اسلووني شده بودند با  ۳شکست به کارخود
پايان دادند.شاگردان ايگوردرآخرين بازي خود مقابل تيم کانادا
صف آرايي كرده و با نتيجه  ۳بر  ۲مغلوب شدند .پيش ازاين ديدار،
تيم ملي مقابل تيم هاي آمريکا و اسلووني مغلوب شد.

از استقالل شکايت نکردم
هافبک پيشين استقالل شايعه شکايت ازاين تيم را تکذيب کرد.
جپاروف گفت :مطلبي از قول من در برخي رسانه هاي ايران مبني
بر شکايتم از استقالل در صورت عدم دريافت مطالبات منتشر شده
که اين موضوع درست نيست و صحت ندارد.

خداحافظي کاپيتان الهالل
کاپيتان الهالل وعضو سابق تيم ملي عربستان در ديداري تدارکاتي
با بارسلونا از دنياي فوتبال خداحافظي مي کند.ياسرالقحطاني
در طول  13سال حضورش دراين تيم  160بازي براي اين تيم
انجام داده است.

بوژيدار شماره يک برانکو
دروازهبان کروات پرسپوليس اين فرصت را خواهد داشت تا چهارمين
تجربه بازي در فصل هجدهم را مقابل نساجي پشت سر بگذارد.
اردوي تيم ملي و حضور بيرانوند درآن براي ديدارمقابل ازبکستان
باعث شده تا احتمال غيبت دروازهبان شماره يک پرسپوليس برابر
نساجي افزايش يابد.

قهرمان المپيک در آزادي

بهداد سليمي قهرمان وزنهبرداري جهان مهمان ويژه بازي پرسپوليس
و نساجي خواهد بود .تيم هاي فوتبال پرسپوليس و نساجي در
هفته ششم ليگبرتر روز  ۲۱شهريور در ساعت  ۲۰:۳۰در ورزشگاه
آزادي به مصاف هم مي روند.

ي هندبال
ناکام 
از درون بود!؟
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رضواني:

به صعود پرسپوليس درآزادي اميدوارم

تيم ملي واترپلو ،راه واليبال را خواهد رفت
بخش ورزشي :رئيس فدراسيون شنا ،شيرجه و واترپلو
گفت :قول مي دهم در چهار سال آينده واترپلو راه
واليبال را برود و به يکي از تيم هاي برترجهان تبديل
شود .رضواني ديروز در نشست خبري اظهارداشت:
قول مي دهم واترپلو درچهار سال آينده در ميان
 12تيم برتر جهان قراربگيرد و شانس کسب مدال
طالي آسيا باشد .اين ورزش مي تواند درآينده راهي
را که واليبال در سال هاي اخير طي کرد ،برود.وي
گفت:درحال حاضر ورزشکاران شنا در سال حداکثر
 10ميليون تومان و بازيکنان واترپلو حداکثر 40ميليون
تومان قرارداد دارند که مشخص نيست اين مبلغ
هم کامل پرداخت شود .ورزشکاران اين رشته بسيار
مظلوم هستند و در شرايط دشواري تمرين مي کنند.
اميدوارم باشگاه هايي که مبالغ ميلياردي براي فوتبال
هزينه مي کنند ،پول يک بازيکن خود را دررشته
هايي مثل شنا و دووميداني سرمايه گذاري کنند

طبق آنچه که برانکو ازآنها مي خواهد درزمين ايفاي
نقش کنند .وي درباره غيبت نعمتي واستفاده برانکو
از منشا اظهار کرد :منشا بازيکن باتجربهاي است و
سال قبل درهمين مرحله درخشش خوبي داشت و
اومي تواند موقعيتهاي گلزني خوبي ايجاد کند ،البته
نکته مهم در بازي با الدحيل اين است که از موقعيت هاي
ايجاد شده به بهترين نحو استفاده کنيم ،فکرمي کنم
يک گل زودهنگام دراين بازي بتواند کارپرسپوليس
را براي صعود بسيارساده تر کند .پيوس تصريح کرد:
شکي وجود ندارد که چند بازيکن پرسپوليس استحقاق
و لياقت پوشيدن پيراهن تيم ملي را دارند ،البته از
طرفي کي روش درباره انتخاب بازيکنان اختيارتام
دارد اما معتقدم بازيکنان دربرهه فعلي فقط بايد
تمام تمرکز خود را روي بازي درليگ قهرمانان آسيا
بگذارند و تمرکزدراين بازي اهميت زيادي دارد چرا
که پرسپوليس درآسيا نماينده ايران است.

خداحافظي کرار از تيم ملي

جپاروف:

رحيمي:
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پايان کار واليبال بدون برد

کرار جاسم ،هافبک عراقي تيم نفت آبادان از بازي هاي تيم ملي
كشورش خداحافظي کرد و گفت :من از سوي برخي افراد از تيم
ملي کنار گذاشته شدم و موضوع حضورم در تيم ملي عراق ديگر
به صورت نهايي تمام شده است .

و سالها تالش کردند و اردوهاي منظمي داشتند.رحيمي درواکنش به اينکه گفته بود برادران
استکي را نميبخشد ،عنوان کرد :من نگفتم عدم نتيجهگيري تيم ملي به خاطرنبود لژيونرهاست.
من دوست داشتم مليپوشاني که باشگاههايشان به آنها اجازه ندادند ،زودتر به ما خبر ميدادند که
ازبالتکليفي درميآمديم .درمورد برادران استکي هم آنها خودشان ميدانند من رابطهام با آنها فرق
ميکند و حساب ويژهاي روي آنها بازميکنم .اگرازآنها ناراحت بودم فقط به اين خاطربود که آنها
پيگير نشده بودند وبه ما زودترخبر نداده بودند .درهرحال اين رقابتها تمام شد واميدوارم بتوانيم
درآينده نتايج را جبران کنيم.رئيس فدراسيون هندبال اظهارکرد :من مربياي که براي تيم ملي
هندبال آوردم ازبهترينهاي دنياست و کارش را ديده بودم که اورا به تيم ملي دعوت کردم ،اما
متأسفانه نبود بازيکنان وسردرگمياي که ما داشتيم ودرنهايت مصدوميت بازيکنان ورويارويي با
بهترينهاي جهان همگي باعث شد که تيم ما اين نتيجه را به دست بياورد.

فرشاد پيوس گفت :نکته مهم در بازي با الدحيل اين
است که از موقعيت هاي ايجاد شده به بهترين نحو
استفاده کنيم .پيشکسوت فوتبال گفت :پرسپوليس
بازي حساسي مقابل الدحيل درليگ قهرمانان آسيا
پيش رو دارد و معتقدم بچه ها کارسختي پيش رودارند
اما ميتوانيم درآزادي مقابل اين تيم قدرتمند به برتري
دست پيدا کنيم ،خوشبختانه برانکو دراين زمينه تجربه
کافي را دارد و نکته مهم ديگراين است که بازيکنان بايد

تقوي:

در خدمت تراکتورسازي هستم

تا يک تيم دراين رشته ها فعال شود.رضواني درباره
برنامه هاي آينده فدراسيون گفت :کشوردر شرايط
سخت اقتصادي و تحت تحريم هاي ظالمانه اي قرار
دارد .خواهش من از وزارت ورزش اين است که در
تخصيص بودجه ،اين فدراسيون را به اندازه سه فدراسيون
در نظر بگيرد؛ زيرا ما سه رشته متفاوت را پوشش
مي دهيم .گفتني است تيم ملي واترپلو در جاکارتا
پس از 44سال صاحب مدال برنزشد .

عابديني:

کيروش بايد در مسيراهداف فوتبال ايران باشد

رئيس پيشين فدراسيون فوتبال اعتقاد دارد موضوع
کيروش به يک زگيل روي پيشاني فوتبال ما تبديل
شده است .عابديني درباره عدم تمديد قرارداد کيروش
و حضورش در تمرينات تيم ملي با لباس شخصي
اظهار داشت:موضوع کيروش به يک زگيل روي
پيشاني فوتبال ما تبديل شده است .بايد اين زگيل
را جراحي يا اصالح کنيم .با اين مديريت ،مشکل را
با خود حمل ميکنيم که حلقههايي ايجاد کرده و به
همه جا سرايت ميکند .پس از جام جهاني ،شرايط
کيروش بايد روشن ميشد ،البته بايد اورا مديريت
ميکرديم .االن کيروش باالتر از فوتبال ما قرارگرفته
است .کيروش بايد در خدمت و در مسيراهداف فوتبال
ما باشد .وي افزود :فوتبال ما هيجان وطراوت خود را
دارد ،وضعيت فوتبال ما رو به جلوست و نبايد نگران
باشيم .بايد رشد کنيم .درکشورهاي مختلف کميتههاي
گوناگوني براي جلوگيري ازاتفاقات ناگواردرورزش ازجمله
فوتبال وجود دارد.عابديني تصريح کرد :قهرماني آسيا
کارمشکلي است .ما درواليبال به چنان رشدي رسيديم
که به دنياي واليبال در سطح عالي تنه ميزنيم .اين
مفهومي دارد که سازماندهي سرمان ميشود و بايد
خ ت97/1/14-3

ـتكگلپا

اين شرايطي که ما مقابل کيروش گذاشتهايم ،براي
او ايجاد نميکنند .شرايط ما قطعاً خيلي مطلوب
است که آن را ميپذيرد و شرايط جاي ديگري را
نميپذيرد .چون آنها ميخواهند مديريت کنند و اجازه
نميدهند فوتبالشان درگرو يک شخص باشد .وي
با بيان اين جمله درمورد بدهيهاي پرسپوليس به
بازيکنان پيشين خود اظهار داشت :تا زماني که دولت
تيمداري کند ،چنين اتفاقاتي ميافتد .نميشود درهمه
جا ادعا کنيم که تصديگري دولت را کم ميکنيم،
اما در ورزش سخت بايستيم که خيلي از باشگاهها
را دولت مديريت ميکند .هر مدير چون منصوب
دولت است ،مديريت در لحظه است و اين مديردر
روزمرگي کارقرار ميگيرد.رئيس پيشين فدراسيون
فوتبال درباره قانون بازنشستگي که به تصويب مجلس
رسيد و اينکه روساي بازنشسته برخي فدراسيونها
قصد کنارهگيري ندارند ،تصريح کرد :وقتي درکشور
کار فرهنگي ميکنيم ،به تجربه خيلي بها ميدهيم
و معتقديم يک استاد دانشگاه هرچه باتجربهتر باشد،
کرسي قويتري دردانشگاه دارد .در ورزش ،نخبگان
و کارشناسان هم چنين شرايطي وجود دارد.

محمد تقوي درباره حضورش در کادر فني تيم فوتبال تراکتورسازي اظهار
داشت :بودن جان توشاک در تراکتورسازي کافي بود تا به اين تيم بيايم.
مسئوالن باشگاه با من تماس گرفتند و گفتند که اين موقعيت براي من پيش
آمده است .همه متفق القول براين باوربودند که نبايد اين موقعيت را ازدست
بدهم .با اينکه فکر نميکردم به اين زودي به فوتبال ايران برگردم ،برگشتم
ودرخدمت تراکتورسازي هستم.وي دررابطه با انتظار تماشاگران تراکتورسازي
ازاين تيم عنوان کرد :هر تيمي که تماشاگر دارد ،مهمترين موضوع براي آن
تيم ،گرفتن نتيجه است .با برد است که ميتوانيد تماشاگررا راضي نگه داريد.
همه سعي ميکنيم تماشاگران را راضي نگه داريم.

عزتاللهي:

براي قهرماني خواهيم جنگيد
هافبک تيم ملي فوتبال گفت :بعد از نمايش خوبي که درجام جهاني داشتيم
انتظار داشتيم حمايتها بيشتر شود .عزتاللهي گفت :اردوي آمادهسازي
تيم ملي از سر گرفته شده و زير نظر کيروش کارهاي تاکتيکي و تکنيکي را
مرور ميکنيم .فکرميکنم ازبکستان ميتواند دراولين گام حريف خوبي براي
ما باشد مخصوصا براي بازيکناني که تازه به تيم ملي اضافه شدهاند.وي گفت:
هدف ما اين است که طلسم چندين ساله را بشکنيم و به مقام قهرماني جام
ملتها برسيم ،اما تيم ملي بعد از جام جهاني به لحاظ امکانات و سختافزاري
به حدي که انتظار داشتيم نرسيده است .اما مطمئن باشيد دو برابر بيشتر از
جام جهاني تالش خواهيم کرد تا به قهرماني آسيا برسيم.

پيروزي رزميکار ايراني
اميرعلي اکبري دردومين مبارزه خود براي سازمان روسي حريف لهستاني
را شکست داد .اين رزمي کار حرفه اي کشورمان در روسيه برابر دانيل
از لهستان قرارگرفتو بعد ازسه راند مبارزه سنگين و نفس گيررقيب
خود را شکست داد .اين رزمي کارمعروف به خرس لهستان  ۳۵ساله،
پيش از اين ديدار ۲۰پيروزي و ۸شکست در کارنامه خود ثبت کرده
بود و نهمين شکست او برابر نماينده کشورمان رقم خورد.

داورقرقيز سوت مي زند
داورقرقيزستاني ديدار تدارکاتي تيم ملي کشورمان با ازبکستان را سوت
مي زند .تيم ملي فوتبال کشورمان فردا از ساعت  20در ديداري تدارکاتي
در تاشکند به مصاف تيم ملي ازبکستان مي رود.

گوشت تازه
گوسفندي
در حضور مشتريان
چرخ و طبخ ميگردد.

خت 97/5/6-340

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

خت 97/6/13-40

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.

شادابي نسل جوان را درک و هدايت کنيم .نزديک چهار
مربي دراين رشته عوض شد ،اما اتفاقي نيفتاد .کمي
افت داشتيم اما دوباره رشد کرديم .اين همسويي در
فوتبال ما وجود ندارد.وي افزود :در جام ملتهاي آسيا
با مشکل شديد مواجه هستيم ،مگراينکه قرعه به نام
ما بيفتد وهمه تيمها با تمام پتانسيل خود دربازيها

ظاهرنشوند .وگرنه رقباي بسيار سرسختي داريم که
با اين برنامهريزي و با وجود استعدادهاي فراوان،
قهرماني آسيا تقريباً دورازدسترس خواهد بود.رئيس
پيشين فدراسيون فوتبال خاطرنشان کرد :نميتوانم
منکر پيشنهاد باشم .هر مربي ميتواند پيشنهاد داشته
باشد ،اما بايد ببينيم شرايط چيست .کشورهاي ديگر،

خبر »

66712269-09121445155-66724097-66710276

665 665 54

خت 97/6/14-51

آگهي فقدان سند مالكيت
آقاي داريوش سالمتيپور با تسليم  2برگ استشهاديه محلي مصدق
شده طي شماره  97/5/24-77936و  97/6/11-78007توسط دفترخانه
اسناد رسمي شماره  29حوزه ثبتي تهران و برگ تقاضا به شماره وارده
 97/6/12-139785601025019954مدعي گرديده سند مالكيت ششدانگ
يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه زيرزمين به مساحت  107/50مترمربع
قطعه اول تفكيكي به پالك  67898فرعي از  6933اصلي مفروز و مجزي
شده از پالك  22292و  7558فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش  2تهران به
انضمام ششدانگ يك باب انباري قطعه  4تفكيكي به مساحت  5/29مترمربع
واقع در زيرزمين به شماره دفتر الكترونيكي  139620301025011970به نام
آقاي داريوش سالمتيپور ثبت و به شماره چاپي 464331الف 95صادر
و تسليم شده است .به علت جابجايي مفقود گرديده و درخواست صدور
سند مالكيت المثني پالك موصوف را نموده است لذا مراتب در اجراي ماده
 120آييننامه قانون ثبت فقط در يك نوبت در يك روزنامه كثيراالنتشار
(همين روزنامه) آگهي ميشود تا چنانچه كسي ادعاي انجام معامله نسبت
به ملك مذكور و يا وجود اصل سند مالكيت نزد خود را داشته باشد از تاريخ
انتشار اين آگهي ظرف مهلت  10روز اعتراض خود را به انضمام اصل سند
مالكيت به اين منطقه ارائه نمايد تا مورد رسيدگي قرار گيرد بديهي است
اصل سند مالكيت پس از رويت و مالحظه به ارائهدهنده اعاده خواهد شد
ليكن به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالكيت ترتيب اثر داده نميشود .در
صورت عدم وصول واخواهي ظرف مهلت مقرر قانوني المثني سند مالكيت
پالك مرقوم صادر و به متقاضي تسليم خواهد گرديد.
تاريخ انتشار97/6/19 :
د ت97/6/19 :
شهميرزادي
مالف15516 :
كفيل اداره ثبت اسناد و امالك نارمك

خت 97/5/30-15

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده
(نوبت دوم) شركت تعاوني گلسراي
امين نامدار

خت 97/6/15-53

جلسه مجمع عمومي فوقالعاده (نوبت دوم) شركت تعاوني گلسراي امين
نامدار زنجان روز شنبه مورخ  1397/06/31راس ساعت  16در محل تاالر
كوثر به نشاني روبهروي دادگستري تشكيل خواهد گرديد .لذا از كليه
اعضاي محترم دعوت ميشود در تاريخ و ساعت مقرر براي اتخاذ تصميم
نسبت به موارد مشروحه ذيل در مجمع مزبور حضور به هم رسانند يا وكيل
و نماينده قانوني خود را با توجه به ماده  19آييننامه نحوه تشكيل مجامع،
از بين اعضاء يا خارج از اعضاي شركت معرفي نمايند.
دستورجلسه:
 -1تطبيق اساسنامه شركت با آخرين اصالحيه بخش تعاون
 -2الحاق به موضوع فعاليت و اصالح ماده  3اساسنامه
تاريخ انتشار97/6/19 :
هيات مديره
خ ش97/6/19 :

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده نوبت اول شركت
تعاوني مسكن مهر نسيم فجر اروميه
به شماره ثبت 9693

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
نوبت اول شركت تعاوني مسكن مهر نسيم فجر اروميه راس ساعت 10
صبح روز يكشنبه مورخ  97/7/15در محل سالن اجتماعات اداره تعاون
شهرستان اروميه برگزار 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 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 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 بازرس 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:
 -1انتخاب سه نفر هيات مديره اصلي و دو نفر عضو عليالبدل هيات مديره
به علت استعفاي دستهجمعي
 -2انتخاب يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس عليالبدل به علت
اتمام مدت ماموريت
ضمنا كليه كانديداهاي عضويت در سمت هيات مديره و بازرسي بايستي
حداكثر تا ظرف مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهي مذكور مدارك
شناسايي ذيل را با مراجعه به دفتر شركت واقع در خيابان دانش پالك69
واحد  15تحويل شركت نموده و رسيد دريافت دارند.
مدارك شامل:
فتوكپي شناسنامه ،تصوير آخرين مدرك تحصيلي ،فتوكپي حكم كارگزيني،
تكميل فرم كانديداي عضويت در سمت هيات مديره و بازرسي
تاريخ انتشار97/6/19 :
هيات مديره شركت تعاوني مسكن
خ ش97/6/19 :
مهر نسيم فجر اروميه
2087

آگهي تغييرات شرکت آبادگران سازه انرژي شرکت سهامي
خاص به شماره ثبت  47832و شناسه ملي  10380639593به
استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 1397/05/22
تصميمات ذيل اتخاذ شد  . :آقاي حسن شيرسوار به شماره
ملي  0872222993به عنوان بازرس اصلي و خانم شادي
سادات زنجاني غيور به شماره ملي 00060419156به عنوان
بازرس علي البدل براي يک سال مالي انتخاب گرديد . .اعضا
هيئت مديره به قرار ذيل انتخاب گرديدند  1- :آقاي محمد
علي اسماعيلي به شماره ملي  2- 0701845600آقاي علي
فقيه سبزواري به شماره ملي  3- 0533230268آقاي حسن
لطفي به شماره ملي  4- 0942480910آقاي سيد علي هوشيار
امامي به شماره ملي  . 0943011086روزنامه کثيراالنتشاررسالت
جهت نشر آگهي هاي شرکت انتخاب شد .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غيرتجاري مشهد ()242707

آگهي ابالغ

در اجراي ماده  10آييننامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و
حمايت از توليد و عرضه مسكن اسامي اشخاصي كه نسبت به تصرفات آنها
در شهر فيروزكوه در اجراي ماده 7آئيننامه مذكور راي به صدور سند مالكيت
صادر گرديد جهت اطالع مالكين ثبتي به شرح ذيل اعالم ميگردد.
سنگ يك اصلي
پالك  3774فرعي :آقاي شهرام غفاري فرزند ناصر ششدانگ يك قطعه
زمين محصور به مساحت  211/90مترمربع تحت پالك ثبتي شماره 3774
فرعي از سنگ يك اصلي واقع در فيروزكوه
لذا مراتب به علت عدم دسترسي به مالكين آگهي تا چنانچه اعتراضي
دارند اعتراض كتبي خود را ظرف مدت  20روز از تاريخ انتشار اين آگهي
به اداره ثبت اسناد و امالك فيروزكوه تسليم نمايند معترضين پس از
تسليم اعتراض به اداره ثبت  20روز مهلت دارند كه دادخواست خود را
به دادگاه تقديم و گواهي طرح دعوي به ثبت محل ارائه دهند در غير اين
صورت پس از اتمام مهلت يادشده سند مالكيت مربوطه به نام متصرفين
صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار97/6/19 :
د ت 97/6/19 :احمد رحيمي  -رئيس ثبت اسناد و امالك فيروزكوه

