» گوناگون

به دنبال کشتيگيران المپيکي
رئيس فدراسيون کشتي اعالم کرد که در مسابقات جهاني پيش رو به
دنبال يافتن ترکيب تيم ملي براي المپيک است .رسول خادم گفت:المپيک
ميداني نيست که کشتي گيرانش را در همان سال پيدا کرد بلکه مدعيان
از سال هاي قبل از المپيک ارزيابي و شناسايي مي شوند و نشان
مي دهند که قابليت و شايستگي حضوردرالمپيک را دارند.

پاداش يکسان به مدالآوران

»

بازيکن سابق تيم ملي واليبال گفت :روحيه جنگندگي بايد دوباره به تيم واليبال
برگردد و تا فاصله باقي مانده به شروع مسابقات قهرماني جهان نقاط ضعف تيم
بايد برطرف شود .بهنام محمودي ،کاپيتان اسبق تيم ملي واليبال درخصوص
قهرماني واليباليستهاي کشورمان در بازيهاي آسيايي جاکارتا و عملکرد اين
تيم در بازيهاي تدارکاتي قبل از مسابقات قهرماني جهان اظهار داشت :شرايط
بازيهاي آسيايي با ديگر مسابقات معتبر جهاني فرق ميکند چون ما در آسيا
يک سر و گردن نسبت به ديگر تيمها باالتر هستيم ،ضمن اينکه يکي دو تيم نيز
درجاکارتا با نفرات اصلي حاضر نشده بودند و همين مسئله باعث شد که بتوانيم
در هجدهمين دوره اين بازيها قهرماني را به دست آوريم.وي درادامه افزود:
بازيهاي آسيايي از خيلي جهات براي ما خوب و قهرماني درجاکارتا ارزشمند بود

رسن:

سفرکشتي گيران لغو شد
هافبکعراقيپرسپوليسمعتقداستنمايندهقطردربازي
برگشت ازمرحله يکچهارم نهايي ليگ قهرمانان آسيا
در ورزشگاه آزادي به دردسر خواهد افتاد .بشار رسن
در فاصله يک هفته مانده به ديدار برگشت تيمهاي
پرسپوليس و الدحيل به بازيکنان حريف هشدارداد
کار سختي درورزشگاه آزادي خواهند داشت ،اين
درحالي است که الدحيل بازي رفت را با يک گل
به سود خود به پايان برد.پرسپوليس در بازيهاي

ايران ،بوليوي درآزادي
تيم ملي فوتبال ايران قبل از جام ملتهاي آسيا در ديداري تدارکاتي در
ورزشگاه آزادي به مصاف تيم ملي بوليوي خواهد رفت .زمان برگزاري
اين بازي به زودي مشخص ميشود.تيم ملي ايران با عراق ،يمن و ويتنام
در مسابقات جام ملتهاي آسيا همگروه است.

زيدان در راه شياطين سرخ

سرمربي پيشين تيم فوتبال رئال مادريد گفت آماده بازگشت به عرصه
مربيگري است .زيدان که از زمان جدايياش از رئال مادريد هدايت تيمي
را برعهده نداشته است ،شايعه حضورش روي نيمکت منچستريونايتد
درصورت اخراج مورينيو از سمت سرمربيگري اين تيم مطرح است.وي
دراين ارتباط گفت :قطعاً به زودي مربيگري خواهم کرد چون اين کاري
است که دوست دارم و تمام طول زندگيام با فوتبال گذشته است.

نكته »

دارنده مدال طالي کشتي بازيهاي آسيايي گفت:
متأسفانه کشتي فقط در حرف ورزش اول کشوراست،
اما درعمل ورزش آخر هم نيست و شاهد کمترين
توجهات هستيم.پرويز هادي گفت:کشتي همواره
پرافتخار بوده است و سعي کرده پرچم ايران را
درتمام ميادين بينالمللي به اهتزاز درآورد .ما هم
همواره سعي کردهايم به عنوان سرباز انجام وظيفه
کنيم تا دل مردم ايران شاد شود.وي تصريح کرد:
متأسفانه کشتي در اين مدت همواره مظلوم واقع
شده و مسئوالن ورزش آنطور که بايد و شايد حمايت
نميکنند؛ همواره اين موضوع را مطرح کردهايم،
اما گوش شنوايي وجود ندارد .اخيرا ً چند تورنمنت
بينالمللي را به دليل مشکالت مالي از دست دادهايم
در حاليکه به خيلي از سازمانها ارز دولتي تعلق
ميگيرد ،اما کشتي از اين موضوع محروم است.هادي
خاطر نشان کرد :در کشورهايي مانند روسيه ،ترکيه

فوتبال قانون نانوشته؟

و آذربايجان کشتيگيران با هواپيماي شخصي تردد
ميکنند و به ديداررئيس جمهور کشورشان ميروند
و دغدغهاي براي حضوردراردوها و مسابقات ندارند،
اما با وجود اينکه مردم ايران عالقه زيادي به کشتي
دارند ،اما مسئوالن حمايت و توجه خوبي ندارند و
تنها شفاهي از کشتي حمايت ميکنند .رسول خادم
به تنهايي بار مسئوليت کشتي را ميکشد و اگر نبود
کشتي ما ُمرده بود.

ک يروش:

همانند جام جهاني در جام ملت ها پرهيجان خواهيم بود

شليک نکونام به مدال طال
درادامه رقابتهاي تيراندازي قهرماني جهان درکرهجنوبي ،اميرمحمد
نکونام دررقابتي سخت و فشرده با مدعيان جهان ،با اقتدار بر سکوي
اول تکيه زد .پس از ايران نمايندگان کشورهاي مجارستان و چين
به عناوين دوم و سوم دست يافتند.

ورزش 11

کشتي فقط درحرف ،ورزش اول کشور است

خانگياش رکورد صددرصد پيروزي را درفصل جاري
ليگ قهرمانان آسيا به ثبت رسانده ودرهر چهار بازي
خود درآزادي به برتري دست يافته است.وي دراين
باره به سايت کنفدراسيون فوتبال آسيا گفت :الدحيل
سعي داشت دربازي رفت بيش از يک گل به ما بزند
چون ميدانست که دربازي برگشت کار دشواري
درايران مقابل هواداران ما خواهد داشت .رسن ادامه
داد :الدحيل درقطر خيلي خطرناک نبود و تنها مالکيت
توپ و ميدان بيشتري نسبت به ما داشت .اکنون بايد
بازي برگشت درايران برگزار شود که قطعاً بازي سختي
خواهد شد .اميدوارم بتوانيم هوادارانمان درايران
وآن دسته ازهواداراني که درقطرازما حمايت کردند
را راضي نگه داريم.هافبک عراقي افزود :الدحيل تيم
بزرگي است وخيلي وقت است که شکستي متحمل
نشده است .ديدار رفت بازي دشواري بود و درکل
بازي درخانه الدحيل سخت است.

سومين مدال نقره رقابتهاي معلوالن قهرماني آسيا-اقيانوسيه
ژاپن ،در دسته  80کيلوگرم توسط نادرمرادي وزنه بردار ايران
کسب شد.

مسئوالن باشگاه اينترميالن قصد دارند به هر صورتي ستاره رئالمادريد را
جذب کنند .مودريچ مورد توجه باشگاه اينتر قرار گرفته است اما مسئوالن
باشگاه رئال عالقهاي به فروش اين بازيکن ندارند.

واليباليستها
بايد دوباره
بجنگند

هادي:

هواداران پرسپوليس را خوشحال مي کنيم

مرادي درآسيا نقره گرفت

ميالن به دنبال ستاره فوتبال

محمودي :

سه شنبه  20شهريور 1397
اول محرم  11-1440سپتامبر - 2018سال سي و سوم-شماره 9309

هادي رضايي سرپرست کاروان ايران دربازي هاي پاراآسيايي با
اعالم اعزام  210ورزشکار به جاکارتا گفت که پاداش پاي سکوي
مدال آوران همانند قهرمانان آسيايي براي طال پنج هزار ،نقره
 2هزار و برنز يک هزار دالر پرداخت مي شود.

حضور تيم ملي کشتي فرنگي ايران در جام اولگ کارايف در
کشور بالروس با توجه به عدم امکان تأمين هزينههاي ارزي
منتفي شد.

و برخي از بازيکنان جوان ما فرصت اين را پيدا کردند که در اين مسابقات حضور
پيدا کنند .بعد از کسب عنوان قهرماني درجاکارتا برگزاري اين سه بازي تدارکاتي
مقابل آمريکا ،کانادا و اسلووني براي تيم الزم بود هرچند انتظار ميرفت شاگردان
کوالکوويچ نمايش بهتري را ارائه ميدادند و نتيجه قابل قبولتري ميگرفتند.
روحيه جنگندگي بايد دوباره به تيم واليبال برگردد و تا فاصله باقي مانده به
شروع مسابقات قهرماني جهان نقاط ضعف تيم بايد برطرف شود.بازيکن اسبق
تيم ملي واليبال گفت :به آينده تيم ملي خوشبين هستم و ايمان دارم ميتوانيم
با اين بازيکنان جوان بازهم درآينده نتايج درخشاني را کسب کنيم .جوانگرايي
براي واليبال ايران الزم بود و اين سه بازي تدارکاتي فرصت بسيار خوبي بود که
بازيکنان جوان تجربه الزم را به دست آورند.

سرمربي تيم ملي فوتبال ايران گفت :امروز برابر
تيمي قدرتمند با بازيکناني باتجربه و حرفهاي قرار
ميگيريم.کارلوس کيروش درنشست خبري پيش از
بازي دوستانه تيمهاي ملي فوتبال ايران و ازبکستان
در ورزشگاه ملي شهر تاشکند گفت :ابتدا ازفدراسيون
فوتبال ازبکستان به خاطر ميزباني اين بازي دوستانه
قدردانيميکنم.روابطدوستانهزياديميانمابرقراراست
وميخواهم يکبارديگر از فدراسيون فوتبال ازبکستان
براي پذيرش پيشنهاد بازي ايران قدرداني کنم.وي
ادامه داد :برابر تيمي قدرتمند با بازيکناني باتجربه
و حرفهاي قرار ميگيريم .هکتور کوپر نيز مدتي قبل
سرمربي تيم ملي فوتبال ازبکستان شد .فکر ميکنم
امروزهواداران شاهد يک بازي عالي خواهند بود.
هردو تيم سبک بازي تهاجمي و زيبايي دارند .ما به
آرامي آماده جام ملتهاي آسيا ميشويم .ميتوانم
بگويم که بازيکنان جوان زيادي درآينده در تيم ملي
فوتبال ايران حضورخواهند داشت .خوشحالم که
درتاشکند هستم و ميتوانيم با تيم ملي ازبکستان
بازي کنيم .بازي برابر اين تيم هميشه رقابتي و
جذاب بوده است.کيروش درواکنش به غيبت سردار
خ ت97/1/14-3

خت 97/5/6-340

665 665 54

ـتكگلپا

خبر »

انتظار مدال ازکاروان معلوالن

رئيس کميته ملي پارالمپيک درآستانه اعزام کاروان ورزشي ايران به بازيهاي
پاراآسيايي گفت :بدون هيچ مشکلي کاروان به جاکارتا اعزام خواهد شد .خسرويوفا
گفت :تالش کرديم بدون هيچ مشکلي کاروان ورزشي جانبازان و معلوالن عازم
جاکارتا شود .هدفگذاري ما حفظ جايگاه چهارمي دوره گذشته است و نيمنگاهي
هم به رتبه سوم داريم.وي افزود :اميدواريم عالوه برافزايش تعداد مدالها جايگاه
چهارمي خود را درجدول حفظ کنيم و به سمت کسب جايگاه سومي نيزحركت
کنيم .هدفگذاري ما اين است که کارواني کيفي را به بازيهاي پاراآسيايي اعزام
کنيم وبه جزرشته بوچيا که يک رشته حمايتي است ،درسايررشتهها اميد به
کسب مدال داريم.

فاطمي :

استقالل به شگفتي نياز دارد

پيشکسوت تيم استقالل گفت :استقالل تيم بزرگي است و درگذشته هم نشان داده
که توان انجام کارهاي بزرگ در سطح قاره آسيا را دارد.فرازفاطمي با اشاره به بازي
برگشت استقالل والسد افزود :درست است که استقالل در بازي رفت مغلوب السد
شد ،اما استقالل تيم بزرگي در سطح قاره کهن است و تاريخ نشان مي دهد اين
تيم توان بازگشت هاي فوق العاده را دارد .وي گفت :اميدوارم يکبار ديگر شاهد يک
اتفاق بزرگ باشيم چرا که استقالل براي صعود به يک شگفتي نياز دارد.

گوشت تازه
گوسفندي
در حضور مشتريان
چرخ و طبخ ميگردد.

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

خت 97/6/14-51

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئيننامه قانون تعيين تكليف وضعيت
اراضي زراعي ،باغات و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره  139760301147001902مورخ  97/5/27موضوع قانون تعيين
تكليف وضعيت اراضي زراعي ،باغات و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در
اداره ثبت اسناد و امالك كن تهران تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي نظامعلي
مرادي فرزند محبعلي به شماره شناسنامه  439صادره از اسدآباد همدان به شماره
ملي  4010911311در يك باب خانه/يك قطعه زمين با بناي احداثي در آن به مساحت
 137/63مترمربع قسمتي از پالك  679فرعي از  - 4اصلي تحت پالك  10169فرعي
از  -4اصلي واقع در بخش  10تهران خريداري از مالك 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 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.
شكوري  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زيبادشت
تاريخ انتشار نوبت اول97/6/20 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/7/4 :
مالف15513 :
د ت97/6/20 :

خت 97/5/30-15
خت 97/6/15-53

آگهي ابالغ اجرائيه طبق ماده  18آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي
الزماالجراء
بدينوسيله به :مسعود اصل صباغپور به نشاني :تهران ميرداماد خيابان 12
بهمن خيابان  22بهمن پالك  ،16ابالغ ميشود :بانك پارسيان با وكالت
شركت تامين انديش پارس به استناد قرارداد شماره 1387/01/28-87/652
جهت وصول موضوع الزماالجراء به مبلغ  13/012/383/017ريال كه
مبلغ  4/900/000/000ريال بابت اصل طلب و مبلغ  7/494/874/217ريال
بابت خسارت تاخير تاديه و مبلغ  617/508/800ريال بابت سود تا تاريخ
 1393/06/17و از آن تاريخ به بعد طبق مقررات عليه شما مبادرت به
صدور اجرائيه نموده كه پرونده اجرايي به كالسه  9300935در اين اداره
تشكيل شده و در جريان اقدام است .چون طبق گزارش مورخ 1393/12/19
مامور ابالغ اداره پست اجرائيه به شما به دليل عدم شناسايي آدرس
ميسر نشده لذا به استناد تقاضاي وارده شماره 1396/05/10-12008093
وكيل بستانكار و وفق ماده  18آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي مفاد
اجرائيه فوقالذكر يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيراالنتشار محلي
آگهي ميشود .چنانچه ظرف مدت ( 10ده) روز از تاريخ انتشار اين آگهي
كه روز رسمي ابالغ اجرائيه محسوب ميگردد اقدام به پرداخت بدهي
خود ننماييد عمليات اجرايي برابر مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.
(ضمنا اجرائيه در تاريخ  1393/12/19در آدرس مقيده به ساير مديونين
ابالغ قانوني گرديده است).
رئيس اداره دوم اجراي اسناد رسمي تهران  -همتيار
تاريخ انتشار97/6/20 :
مالف15507 :
د ت97/6/20 :

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.

آزمون و آيا اينکه موفق به بازگردان او به تيم ملي
شده است اظهار داشت :سردارآزمون به من گفت
که بنا به داليلي پس از جام جهاني روسيه ميخواهد
دوراز تيم ملي باشد .او براي هميشه تيم ملي را
ترک نکرده است .سردار پيش از اين تصميم با من

مشورت کرده است .آزمون نميخواست در بازيهاي
تيم ملي به خاطر مشکالت شخصي شرکت کند.
ت زماني همه چيز خوب
فکر ميکنم پس از مد 
خواهد شد.سرمربي تيم ملي ادامه داد :حضورمان
درجام جهاني روسيه کمکي به بازي امروز برابر

ازبکستان نميکند .ميخواهيم مدال طالي جام
ملتهاي  2019آسيا را کسب کنيم .دراين رقابتها
بايد همانند جام جهاني مشتاق و پرهيجان باشيم.
همچنين استراليا و ژاپن ميخواهند قهرمان جام
ملتهاي آسيا شوند.کيروش درپاسخ به اين پرسش
که بارها ازاو به عنوان نامزد سرمربيگري تيم ملي
فوتبال ازبکستان نام برده شد عنوان کرد :نميتوانم
روي زندگي شخصيام معامله کنم .فدراسيون فوتبال
ازبکستان هکتورکوپررا به سمت سرمربيگري تيم
ملي انتخاب کرد و براي اين تيم درهمه بازيها به
غيراز بازي با ايران آرزوي موفقيت ميکنم.سرمربي
پرتغالي تيم ملي فوتبال ايران درباره تمديد قراردادش
خاطرنشان کرد :قراردادم پايان يافته است .ما با يکديگر
دست داديم اما هنوزقراردادي امضا نکرديم.کيروش
درخصوص رمز هفت سال کاردرايران درحالي که
کمتر مربي در قاره آسيا براي اين مدت طوالني کار
کرده است گفت :رمزاين کاربازيکنانم هستند .يکي
ديگر ازداليل آن حضوربازيکنان جواني همانند مسعود
شجاعي است که درسطح بااليي بازي ميکنند! او
به زودي پدربزرگ خواهد شد .

تيم استقالل درحالي  26شهريور بايد در قطربه مصاف حريف قدرتمندش يعني السد برود
که شايد در ظاهر نماينده کشورمان شانسي براي صعود به مرحله بعدي با وجود شکست
سنگين در تهران نداشته باشد ،اما قانون نانوشت ه در فوتبال موفقيت هيچ تيمي را تضمين
نميکند .شاگردان شفر که کار دشواري در پيش دارند ،بيش از هر چيز بايد تمرکز داشته
باشند و با اعتماد به نفس الزم براي رويارويي با حريف قدرتمند خود به قطر سفر کنند.فوتبال
نشان داده رشته غيرقابل پيشبيني است و اتفاقات عجيب فراواني درآن رخ داده ،به طوري
که تا پايان سوت داور نميتوان در مورد پيروزي قطعي يک تيم اظهارنظر کرد ،استقالل
تيم کوچکي نيست و ازبازيکنان خوبي بهره ميبرد و درصورتي که بازيکنان خودشان باشند
ميتوانند معادالت را دردوحه برهم بزنند.هرچند نميتوان تيمها را با يکديگر مقايسه کرد،
اما مصاف بارسلونا و پاري سن ژرمن در ليگ قهرمانان اروپا نمونه کوچکي است ازآنچه که
فوتبال را غيرقابل پيشبيني ميکند ،بارسا که در خانه حريف فرانسوي با چهار گل مغلوب
شده بود وهمگان حذف آبي واناريپوشان را حتمي ميدانستند ،اما در نيوکمپ با نتيجه
قاطع  6بر يک از سد پاري سن ژرمن گذشتند و به مرحله بعد رفتند.نميتوان بارسلونا
را با استقالل مقايسه کرد ،اما قانون نانوشتهاي در فوتبال وجود دارد که اثبات ميکند
هيچ تيمي حاشيه امنيت براي پيروزي حتي مقابل تيمهاي ضعيف را ندارد.اميدواريم روز
 26شهريور قانون نانوشته به کمک استقالل بيايد ونماينده کشورمان ثابت کند ايراني هرجا
اراده کرده با تالش توانسته مرزهاي موفقيت را يک به يک طي کند.

آگهي ابالغ اجرائيه طبق ماده  18آئيننامه اجراي مفاد اسناد رسمي
بدينوسيله به آقاي هادي سموني فرزند محمدتقي شش  5174كد ملي
 0049870661به نشاني تهرانپارس پاساژ سپيد پ  95ابالغ ميشود كه
محمود طهماسبي براي وصول مبلغ  2/500/000/000ريال چك شماره
 9589293عهده بانك كارآفرين شعبه فلكه اول تهرانپارس عليه
شما اجرائيه صادر و پرونده اجرايي به كالسه  9702465در اين اداره
تشكيل و طبق گزارش مامور اداره پست محل اقامت شما به شرح
متن سند شناخته نشده و بستانكار هم نميتواند شما را جهت ابالغ
واقعي معرفي نمايد لذا به تقاضاي وارده شماره 97/06/11-14025859
بستانكار و طبق ماده  18آييننامه اجرا از تاريخ انتشار اين آگهي كه
روز ابالغ اجرائيه محسوب است ظرف  10روز از پرداخت بدهي خود
اقدام ننماييد عمليات اجرايي جريان خواهد يافت.
رئيس اداره چهارم اجراي اسناد رسمي  -شبيبي
تاريخ انتشار97/6/20 :
مالف15514 :
د ت97/6/20 :

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 انتشار97/6/20 :
شهميرزادي
مالف15516 :
د ت97/6/20 :
كفيل اداره ثبت اسناد و امالك نارمك

آگهي فقدان سند مالكيت
خانم سميه نژاد احمديان دوست مالك ششدانگ يك دستگاه آپارتمان
واقع در سمت غربي طبقه سوم قطعه هفتم تفكيكي به مساحت 55/15
مترمربع به شماره  24556فرعي از  4678اصلي واقع در بخش 7
تهران ذيل ثبت  18988صفحه  250دفتر جلد  843به شماره چاپي
 071627به نام نامبرده ثبت و صادر و تسليم گرديده است سپس
برابر سند رهني به شماره  37684مورخ  90/01/27دفترخانه يك
شهرري در رهن بانك است سپس مالك با ارائه دو برگ استشهاديه
كه به امضاء شهود رسيده است و ذيل آن طي شماره  42133مورخ
 97/04/16توسط دفترخانه يك شهرري گواهي امضاء گرديد مدعي
است كه اصل سند مالكيت به علت اسبابكشي مفقود گرديده است
و تقاضاي صدور المثني سند مالكيت ملك مذكور را نموده لذا مراتب
به استناد ماده  120آييننامه قانون ثبت در يك نوبت آگهي ميشود
تا چنانچه كسي مدعي انجام معامله نسبت و يا در اختيار داشتن سند
مالكيت نزد خود ميباشد ظرف مدت  10روز از انتشار اين آگهي به اين
منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت اقدام
نمايد بديهي است در اين صورت پس از تنظيم صورتمجلس اصل
سند مالكيت به ارائهكننده مسترد خواهد شد و صدور المثني سند
مالكيت منوط به ارائه دادنامه از مراجع ذيصالح قضايي خواهد بود و
پس از انقضاء مدت مذكور و عدم هر گونه اعتراض اين منطقه نسبت
به صدور المثني سند مالكيت اقدام خواهد نمود.
بهروز جشان  -كفيل اداره ثبت اسناد و امالك خاوران
تاريخ انتشار97/6/20 :
مالف15509 :
د ت97/6/20 :

آگهي فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه آقاي دانيال موسوي علياني به وكالت از طرف آقاي غالمحسين
اسالم طبق وكالتنامه شماره  20306مورخ  1397/4/6دفتر اسناد رسمي
 22شهريار و تفويض وكالتهاي مشاره  103693مورخ  1397/04/12و
 103754مورخ  1397/04/24دفتر اسناد رسمي  3تهران با تسليم 2
برگ استشهاديه محلي مصدق شده طي شماره  6816مورخ 1397/4/26
توسط دفترخانه اسناد رسمي شماره  804حوزه ثبتي تهران و برگ تقاضا
به شماره  14206مورخ  1397/5/1مدعي گرديدهاند سند مالكيت به شماره
سريال  611307مورد ثبت  230828صفحه  58دفتر  1542ششدانگ يك
باب مغازه (واحد تجاري) به مساحت  15/96مترمربع قطعه  2افرازي پالك
 6فرعي از  - 2977اصلي واقع در بخش  2تهران به نام آقاي غالمحسين
اسالم صادر و تسليم شد به علت جابجايي مفقود گرديده و درخواست
صدور سند مالكيت المثني پالك موصوف خود 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.
شهميرزادي  -كفيل اداره ثبت اسناد و امالك نارمك
تاريخ انتشار97/6/20 :
مالف15502 :
د ت97/6/20 :

