» گوناگون

صلحيپوربه طال رسيد
رقابتهاي وزنهبرداري معلوالن قهرماني آسيا ــ اقيانوسيه در ژاپن
با قهرماني حامد صلحيپورنماينده ايران در دسته  ۹۷کيلوگرم
ادامه يافت.مليپوشان ايران تاکنون به  2طال 3 ،نقره و يک برنز
در اين مسابقات دست يافتهاند.

اقدام ارزنده وزيرورزش

»

سرمربي تيم استقالل گفت :قصد داريم در بازي برگشت برابر السد با نتيجه مناسب برنده شويم.شفر
گفت :حضور  6بازيکن در اردوي تيم ملي يک اتفاق خوب براي ما بوده و مطمئن هستم که بازيکنان ما
با انگيزه بسياري به استقالل باز خواهند گشت .وي افزود :در حال حاضر به بهترين شکل ممکن ،خود
را آماده ميکنيم ،اما اين مطلوب ترين شرايط ممکن براي ما نيست .ما  7بازيکن ملي پوش را در حالي
دراختيار نداريم که جزء کانديداهاي يازده بازيکن اصلي ما هستند .ميتوانم بگويم اين اتفاق جالب نيست،
اما بايد يک تعريف و تمجيد از تيم خود داشته باشم که حتي دراين شرايط ،بسيار سخت و با تمرکز
تمرين ميکنند .وي تصريح کرد :فصل گذشته بسيار خوب به پايان رسيد و پس از آن تيم ما چند تکه
شد .فصل جديد را با مشکالت بسياري شروع کرديم که حتي نميتوانم تعداد آنها را بشمارم .حاال هم
تعجبي ندارد که بيشتر از قبل ،برخي دوستان براي دادن نصيحت و مشورت جلو ميآيند و کساني
هم هستند که غرض ورزانه صحبت ميکنند ،اما ما استقالل هستيم  .من فقط اين را ميتوانم بگويم

مراغه چيان:

روزبه ارغوان بعد از کسب عنوان نايب قهرماني در بازيهاي
آسيايي گفت :ايران ظرفيت بااليي در بسکتبال دارد و قدرت
آن فراترازآسياست ،اگريک دهم امکانات چين را داشتيم قطعا ما
قهرمان بوديم.وي گفت :درفينال جاکارتا از چين برتر بوديم تنها
نکتهاي که سبب شد تا آنها قهرمان شوند اردوها و حضور در ليگ
و کمپهاي معتبراست ايران از نظر فيزيک و قدرت فراترازآسيا
است و با اندکي توجه و سرمايه گذاري مي توان با کشورهاي
قدرتمند دراين رشته رقابت کند.

شکايت سنگربان برزيلي
دروازهبان برزيلي سابق پرسپوليس تصميم گرفته ازاين تيم شکايت
کند .نيلسون اعالم کرده ،حاضر بوده با دريافت  100هزاردالراز
پرسپوليس جدا شود اما حاال با گرفتن  250هزار دالر از شکايت
خود صرفِنظرخواهد کرد.

تغيير نسل تيم ملي فوتسال
سرمربي تيم ملي فوتسال گفت :با توجه به اينکه تيم ملي
 ۹۰درصد تغيير کرده و بازيکنان جوان در کنار با تجربه ها
تمرينات خود را برگزاروفعاليت هاي مربوطه را انجام مي دهد،
برهمين اساس نياز داريم تا بازي هاي تدارکاتي داشته باشيم و
بازيکنان را ارزيابي کنيم ،به جوان ها ميدان دهيم تا تجربه کسب
کنند و در نهايت آينده تيم ملي تامين شود .ناظم الشريعه گفت:
روز  ۲۹شهريور به تبريز اعزام مي شويم تا در تورنمنت حضور
داشته باشيم .بدون شک بارفني اين تورنمنت براي کادر فني و
بازيکنان مطلوب خواهد بود.

سرمربيتيمفوتبالنونهاالنکشورگفت:طرحاستعداديابي
مناطق  9گانه کشور بسيار مهم است زيرا آغازگر
شناسايي ،پرورش و شکوفايي فوتبال ملي خواهد بود.
ياوري ديروز درباره ششمين جشنواره ملي فوتبال
پايه پسران سراسر کشور افزود :قطعا اين رويداد تاثير
خوبي در آينده فوتبال کشور خواهد داشت و يکي از
نکات بسيار مهم آن شادابي و نشاط بچه ها بود.وي
گفت :بازيکنان زير  12سال حاضر دراين جشنواره
از بازي کردن لذت مي بردند که اين مسئله بسيار
با اهميت است .زيرا بايد ما به دنبال برنامه هايي
باشيم که موجب جذب هرچه بيشتر و باال بردن
عالقه بچه ها شود.سرمربي تيم فوتبال نونهاالن درباره
استعداديابي تيم هاي پايه افزود :خوشبختانه همکاران
ما اطالعات الزم را به خوبي منتقل مي کنند که تا از
نظر فني شرايط مناسبي براي اين جشنواره رقم زده
شود.ياوري ادامه داد :اميدوارم انتخاب و استعداديابي

شنا چه فوايدي دارد؟

دراستان ها هم به خوبي انجام شود .اما براساس آنچه
خودم ديدم مي توانم بگويم توانايي تکنيکي بازيکنان
همچنين شرايط فيزيکي و جسمي آنها نسبت به سني
که دارند قابل قبول است و انتظار مي رود خروجي
اين جشنواره نسبت به دوره هاي گذشته بهتر شود.
ششمين جشنواره فوتبال پايه براي دختران و پسران
در کرج و به صورت مجزا به مدت دو روزبراي دختران
و پسران برگزار شد.

پرسپوليس بايد ازسد ضد فوتبال حريفان عبور کند

سرمربي تيم پرسپوليس گفت :فکر نميکنم رامين
رضاييان بخواهد به پرسپوليس برگردد ،چرا که اين
قضيه داستان حضور او در تيم ملي را به چالش خواهد
کشيد .برانکودرنشست خبري پيش از ديدار تيمش مقابل
نساجي اظهار داشت :مطمئنم که همه بيصبرانه منتظر
ادامه ليگ بودهايم .ما امشب مقابل تيمي بازي داريم که
تازه و بعد از نزديک  20سال به ليگ برتر آمده است.وي
افزود :ما براي بازي امشب به حمايت هوادارانمان نياز
داريم ،چرا که ميدانيم هواداران کثيري ازتيم رقيب به
ورزشگاه خواهند آمد .نساجي مطرحترين تيم مازندران
است ودرحال حاضر به دنبال اين است که شرايطش
را در جدول مسابقات بهبود ببخشد.برانکودرواکنش به
مطرح شدن قضيه حضورجاسوس پرسپوليسيها در
تمرين تيم نساجي عنوان کرد :ما به اين جور مسائل
عادت کردهايم ،اينکه يک جوي راه بيندازند که براي
پرسپوليس حاشيه درست کنند .به روشهاي مختلف
اين کاررا ميکنند ،اما ما مسيرخودمان را ادامه ميدهيم.
وي درباره نوع بازي حريفان پرسپوليس که بيشتر
شبيه ضدفوتبال است ،تصريح کرد :بله ،ما ميدانيم
که درهر بازي حريفان به بازي بسته و دفاعي روي
خ ت97/1/14-3

خت 97/5/6-340

خت 97/5/30-15
خت 97/6/15-53

خت 97/6/21-72

به استناد رونوشت سند شماره  51792مورخ
 97/3/17دفتر اسناد رسمي شماره  21پارسيان
آقاي مهرداد راهدار فرزند جعفري يک دانگ از
سهام خود در مالکيت لنج باري فايبرگالس به
شماره ثبت – 12480بندرعباس را به آقاي حسين
دريائي فرزند عبداله انتقال قطعي داده است.
مراتب به استناد ماده  25قانون دريايي ايران
آگهي مي گردد.

ـتكگلپا

با تيمهاي شاگرد سابقش تصريح کرد :قب ً
ال هم گفتهام
که ما به تيم نساجي نگاه مثبتي داريم واعتقادمان
اين است که بازي خيلي سختي پيش رويمان است،
فوتبال ايران بايد ازاين بابت خوشحال باشد که نکونام
دانش و تجربه خود را درليگ برتر عرضه ميکند.
درادامه برانکو ضمن تقديرازجالل حسيني درارتباط
با کنارگذاشته شدن اواز تيم ملي توسط کيروش که
به نوعي خداحافظي اين بازيکن از تيم ملي بوده است،
گفت :هر مربي سبک کارخودش را دارد .درحال حاضر
يدانم سرمربي تيم ملي کيست و فدراسيون چه
من نم 
تصميمي دراين مورد خواهد گرفت ،اما درزمان من که
 12سال پيش بود بازيکناني چون دايي ،گلمحمدي
و بختياريزاده که نفراتي بسيار باکيفيت بودند اين
افتخار نصيبشان شد که بازي خداحافظيشان را از
فوتبال ملي درجام جهاني انجام دهند .اين کمترين
قدرداني بود که من ميتوانستم از اين بازيکنان با
افتخاروپرتالشم بکنم ،نفراتي که همه چيزشان را
براي موفقيت در تيم ملي گذاشتند .دلم ميخواست
آنها به زيباترين نحو از فوتبال ملي کنار بروند وخيلي
خوشحالم که اين اتفاق افتاد.

حدادي:

خبر »

تا المپيک انگيزه دارم

قهرمان 4دوره بازيهاي آسيايي گفت :ميخواهم
 6طالي بازي هاي آسيايي را بگيرم و تا المپيک
 2028انگيزه مسابقه دارم .احسان حدادي
پس ازديدار با وزيرورزش اظهار داشت :رفتار
و محبت سلطانيفر نسبت به قهرمانان ملي
واقعا پدرانه و مسئوالنه است وهمين موضوع
باعث دلگرمي است.وي ادامه داد :وزيرورزش
ازمن خواست با تمام توان براي مدال طالي
المپيک تالش کنم .نايب قهرمان المپيک گفت :تا المپيک  ۴۲ساله
ميشوم ،انگيزه حضوردرميدان دارم و قول ميدهم نخستين ورزشکار
ايراني باشم که  6مدال طال خواهد گرفت.

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

آگهي تغييرات شرکت تالش گستر وصول گلستان سهامي
خاص به شماره ثبت  8084و شناسه ملي  10700167907به
استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ1397/04/16
تصميمات ذيل اتخاذ شد  - 1:نام شرکت به تالش جهان ايرانيان
تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غيرتجاري گرگان ()246120

شش فقره پروانه كار به شرح مشخصات ذيل مربوط به اتباع كشور
چين كه از طرف شركت مكث بينالملل به شماره ثبت  47270دعوت
به كار شده بودند مفقود و از درجه اعتبار ساقط گرديد.
نام

MINGFU

LIU

YONGBIN

HUILIN

YU

DAI

نام
خانوادگي

CHEN

JUN

XU

YANG

SHI

ZHU

شماره
پاسپورت

G46880363

EA9165627

EA9171133

EA8552358

G40314064

E91527391

شماره
پروانه كار

1029579

1029548

1029815

1029426

1029580

1029581

خ ت 97/6/21

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده شرکت
کابل سازي مهان (با مسئوليت محدود) ثبت شده
بشماره 25298و شناسه ملي 10100707522

بدينوسيله از کليه شرکاء شرکت دعوت بعمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي
فوق العاده که رأس ساعت  10صبح روز سهشنبه مورخ  1397/7/3در محل دفتر
مرکزي شرکت تشکيل مي گردد  ،حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :
 -1انحالل شرکت
 -2انتخاب مدير تصفيه و محل تصفيه
تاريخ انتشار97/6/21 :
هيأت مديره شرکت
خ ت97/6/21 :
کابل سازي مهان (با مسئوليت محدود)

جوان ايراني كه افتخار آفريد

از سرمايهگذاران محترم دعوت به همكاري ميشود

خت 97/6/20-70

جوان البرزي آذريزبان كه به تازگي در صنعت الكترونيك
صفحه جديدي از آينده را رقم زده اين جوان توانسته
است از اكسيژن با كمترين هزينه آب توليد كند .اختراعات
عجيب اين جوان در زمينه الكترونيك ديگران را متحير كرده است.

«موثق» 09038039835

ورزشهاي آبي بسيار براي بدن مفيدند ،يکي از محبوبترين
اين ورزشها شناست .شنا باعث ورزيده شدن ماهيچههاي بدن
ميشود و دستگاه تنفسي را بهبود ميبخشد .شنا کمترين آسيب
ديدگي را در ورزشکاران ايجاد مي کند .شنا يکي از ورزشهاي
محبوب دردنياست .بر خالف ورزشهاي ديگر ،شنا ابتدا براي
امنيت و سپس براي اهداف ورزشي و رقابت آموزش داده ميشود.
شنا ،هماهنگي اعضاي بدن را باال ميبرد و شرايط فيزيکي بدن را
بهبود ميبخشد.مربيان شنا براي آماده کردن شناگران برنامههاي
تمريني دارند ،اين برنامهها کارايي ورزشکاران را به باالترين سطح
ميرسانند ،سطح آمادگي فيزيکي آنها را باال ميبرند و شناگران
را تشويق ميکنند تا رويکرد مثبتي نسبت به موفقيتهاي خود
داشته باشند.شنا براي آرام کردن بدن مناسب است و ميتوان
پس از ساعتها کار به آن پرداخت .شنا ورزشي است که نسبت
به ورزشهاي ديگر کمتر آسيب ديدگي به وجود ميآورد نمونههاي
کمردرد ،شکستگي و ضربات وارده در اين ورزش کمتر است.اين
ورزش ماهيچههاي بدن را ورزيده ميکند .اين ورزش براي قلب
وعروق بسيار مفيد است .با انجام نيم ساعت شنا ميتوان به ميزان
 ۲۶۰کالري انرژي سوزاند .انجام  ۳نوبت شنا درهفته همراه با
رژيم غذايي ميتواند به کاهش وزن کمک کند.شنا براي ريهها
بسيارمفيد است و دستگاه تنفس را کنترل ميکند.بايد اشاره کرد
که انجام شنا براي همه امکانپذير است وحتي کساني که معلوليت
دارند ميتوانند آن را انجام دهند.

آگهي دعوت از بستانكاران شركت تعاوني
انبوهسازي مسكن كهيال (در حال تصفيه)
نوبت دوم
با توجه به آگهي انحالل شركت در روزنامه رسمي  21362مورخ 1397/04/26
صفحه  60بدينوسيله از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه ادعاي مطالباتي
از شركت دارند دعوت به عمل ميآيد ادعاي خود را به همراه اسناد و
مدارك مثبته حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ اولين نوبت آگهي به
آدرس تهران ميدان فاطمي خيابان چهلستون خيابان بوعليسينا شرقي
پالك  35طبقه  2واحد  4كد پستي  1431664185تحويل داده و رسيد
دريافت نمايند .به ادعاييكه بعد از تاريخ فوق ارائه شود ترتيب اثر داده
نخواهد شد.
مدير تصفيه شركت تعاوني
تاريخ انتشار نوبت اول 97/5/21 :انبوهسازي مسكن كهيال  -خداداد
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/21 :
راسخي خرمي
تاريخ انتشار نوبت سوم 97/7/21 :خ ش97/5/21 :

آگهي فقدان سند مالكيت
خانم سعيده نوعي انچه به وكالت از آقاي اژدر نوعي انچه مالك ضمن
ارائه دو برگ استشهاديه محلي مصدق به شماره  73490مورخه
 1397/6/3دفترخانه  241تهران مدعي است كه سند مالكيت
ششدانگ آپارتمان به شماره  384فرعي از  4509اصلي مفروز و
مجزي شده از شماره  380فرعي از  380فرعي از اصلي مذكور قطعه
يك تفكيكي بخش  7حوزه ثبتي شرق تهران به مساحت 88/69
مترمربع واقع در سمت غرب طبقه يك به انضمام انباري مسكوني
قطعه سه به مساحت  2/77مترمربع واقع در سمت شمال طبقه
همكف و ششدانگ يك واحد پاركينگ مزاحم قطعه يك تفكيكي
به مساحت  11مترمربع واقع در سمت جنوبغربي طبقه همكف ذيل
ثبت  548509صفحه  296دفتر امالك  3567به نام آقاي اژدر نوعي
ثبت و صادر شده به علت اسبابكشي مفقود گرديده و درخواست
صدور سند مالكيت المثني نموده است لذا مراتب به استناد تبصره
يك اصالحي مورخه  72/9/2ماده  - 120آييننامه قانون ثبت در
يك نوبت آگهي ميشود تا چنانچه كسي مدعي انجام معامله نسبت
به ملك مرقوم غير از اسناد فوق و يا وجود سند مالكيت مذكور
نزد خود ميباشد از تاريخ نشر اين آگهي ظرف مدت  10روز به اين
منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا
سند معامله تسليم و رسيد دريافت نمائيد تا مورد رسيدگي قرار
گيرد واال پس از انقضاي مهلت مزبور و نرسيدن واخواهي نسبت به
صدور سند مالكيت المثني طبق مقررات اقدام خواهد شد.

تاريخ انتشار97/6/21 :
د ت97/6/21 :
مالف15520 :

شعباني  -رئيس ثبت پيروزي تهران

خت 97/6/13-40

نوبت اول

ميآورند .درجام جهاني هم ديديم که اين شکل بازي
براي بعضي تيمها نتيجهبخش بود .بههرحال مقابل
اين نوع حريفان بازي کردن کارآساني نيست .البته
اين مشکل پرسپوليس نيست خيلي تيمهاي بزرگ
دنيا با اين روش بازي تيمها مشکل دارند وظيفه ما
اين است که تکاليف تاکتيکي به بازيکنان ارائه کنيم
وآنها هم بدون اشتباه وفرصتطلب درزمين ظاهر
شوند.برانکو در مورد بازگشت رضاييان به پرسپوليس

خاطر نشان کرد :رضاييان عضو يک تيم مطرح بلژيکي
است و فکر نميکنم بخواهد به پرسپوليس برگردد،
چرا که اين قضيه داستان حضوراو درتيم ملي را به
چالش خواهد کشيد .ضمن اينکه ما در پست رامين،
ماهيني ،شيري که از نيم فصل به ما اضافه ميشود
وهمتي را دراختيار داريم .من با هيچ بازيکني مشکل
نداشته و ندارم ،اما اينکه ديدگاه و فلسفه خودم را دارم
مسئلهاي جداست .سرمربي تيم پرسپوليس درباره تقابل
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665 665 54

تاريخ انتشار نوبت اول97/6/21 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/31 :
تاريخ انتشار نوبت سوم 97/7/10 :مالف 1885

ورزش
استعداديابي ،آغاز شکوفايي فوتبال است

نمي دانم درحالي که من عمرخود را براي استقالل
گذاشتم وعاشقانه اين تيم و هوادارانش را دوست دارم.
وي تاکيد کرد :کساني که  2سال هم براي استقالل
و پرسپوليس بازي نکردند امروز پيشکسوت هستند
و بهترين مسئوليت ها را مي گيرند اما امثال من با
 16سال حضور دراستقالل خانه نشين هستند.بازيکن
اسبق تيم ملي در خصوص اينکه اين روزها چگونه
زندگي خود را مي گذراند ،اظهار داشت :بازنشسته
سازمان تربيت بدني هستم  .هيچگاه در زندگي خود
مشکل مالي نداشتم و اگر دوست دارم به استقالل
برگردم به خاطر عشق به اين تيم است.وي تصريح کرد:
بزرگترين ناراحتي ما پيشکسوتان اين است که چرا با
حضور اين تعداد پيشکسوت توانمند بايد افرادي خارج
ازفوتبال دراين رشته مديريت کنند .براي فوتبالي که
امثال من بيرون نشسته اند وافراد غيرفوتبالي درآن
مديريت مي کنند ،متاسفم.

پيشکسوت فوتبال با بيان اينکه فوتبال ايران روزهاي
خوبي را به لحاظ اخالقي سپري نمي کند و ازاين موضوع
رنج مي برد ،گفت :تنها راه حل درمان اين مشکالت
بازگشت دوباره پشکسوتان به فوتبال است .مراغه چيان
افزود :با وجود سابقه بسيار زيادي که دارم ،متاسفم
بگويم حتي همين امروز هم مسئوالن باشگاه استقالل
مرا پشت دراتاق خود نگه مي دارند و اجازه مالقات به
من را نمي دهند.وي گفت :دليل چنين رفتارهاي را

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.

آگهي

استقالل
تسليم
نخواهد شد

ياوري :

مسائل غيراخالقي ،فوتبال را رنج ميدهد

انصاري در استقالل ماند

بسکتبال ايران فراترازآسيا

شف ر:
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وزير ورزش خواستاررسيدگي به شرايط مدافع برزيلي استقالل
شد .پادواني فصل گذشته درجريان ديدار استقالل با فوالد
دراهواز دچارمصدوميت شديد از ناحيه سروگردن شد.مدافع
برزيلي آبيپوشان ناچار است تا مدتي روي ويلچر بنشيند ودراين
ميان به دليل ندادن اجاره خانه ازسوي صاحبخانهاش هم تهديد
شده تا ازخانهاش بلند شود يا بدهياش را بدهد .سلطانيفر پس
از آنکه درجلسه با فتحي مديرعامل استقالل متوجه وخامت
شرايط پادواني شد ،دستورداد تا بهصورت ويژه به وضعيت
سالمتي اين بازيکن رسيدگي شود و خسارتهاي ناشي از
آسيبديدگي به اوداده شود.

مهاجم تيم استقالل با تمام اخبار ضد و نقيض باالخره با کاهش
مبلغ قراردادش درجمع آبيپوشان ماندني شد.جابر انصاري از
فدراسيون خواسته است تا کارت بازي اورا صادر کند.

که اگراستقالل را دوست داريد ،لطفا مد نظر داشته باشيد که حمايت و صحبتهاي مثبت ،بهترين راه
براي کمک به تيم و باشگاه محبوبتان است .توهين ،شايعات ،گمانه زنيها و غيره کمکي به پيشرفت
استقالل نميکند.شفر با اشاره به ديدار برگشت استقالل برابرالسد قطرعنوان کرد :ما تسليم نميشويم
و ميخواهيم درقطر با نتيجه مناسب برنده مسابقه باشيم و به مرحله بعد برويم .ما درحال ساخت تيم
جديدي هستيم .همه سعي و تالش ما اين است که بهترين برنامه و آماده سازي را براي مسابقات
پيش رو درليگ برتر ،جام حذفي و ليگ آسيا داشته باشيم ،اما ميدانيم که کارراحتي در پيش نداريم.وي
گفت :کادرجديد مديريتي باشگاه ،من وهمه اعضاي کادرفني بايد موانع زيادي را از پيش رو برداريم و با
مشکالت زيادي مبارزه کنيم .روزهايي را پشت سر گذاشتيم که فکر ميکرديم يک قدم بزرگ درمسير
درست برداشتيم ،اما ناگهان مشکل ديگري ازجاي ديگري پديدارميشود .به همين دليل ،ما بايد همکاري
بسيار خوبي داشته باشيم و کار سخت و وفاداري همه ما شرط موفقيت درآينده است.

آگهي فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه آقاي اسماعيل شمس درخشان وكيل آقاي يداله خوشنويسان طبق
وكالتنامه شماره  80985مورخ  95/1/28دفترخانه اسناد رسمي شماره  173تهران
با تسليم دو برگ استشهاديه محلي مصدق شده طي شماره  48306و  48307مورخ
 97/11/18توسط دفترخانه اسناد رسمي شماره  36حوزه ثبتي تهران و برگ تقاضا
به شماره وارده  25044181مورخ  96/11/21مدعي فقدان سند مالكيت شش دانگ
به شماره  690فرعي از  6717اصلي واقع در بخش  2تهران شمال جاده آسفالته
مازندران خيابان قاسمآباد ذيل ثبت شماره  76999صفحه  277دفتر جلد 613
امالك و به شماره چاپي  0162688به نام يداله خوشنويسان ثبت صادر و تسليم
گرديده است.
و برابر اسناد شماره  123184مورخ  87/9/4و  124082مورخ 88/10/15و 125847
مورخ  90/11/30و  126573مورخ  92/3/29و  126266مورخ  91/8/9دفترخانه
اسناد رسمي شماره  132حوزه ثبتي تهران نزد بانك ملي شعبه كنت در قيد
رهن ميباشد.
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 انتشار97/6/21 :
د ت97/6/21 :
شهميرزادي  -كفيل اداره ثبت اسناد و امالك نارمك
مالف15521 :
آگهي فقدان سند مالكيت
نگار كوشان وكيل نينا رادپور با وكالتنامه شماره  255074مورخ  92/10/14دفترخانه
 309تهران با تسليم دو برگ استشهاديه محلي مصدق كه تحت شماره  5839مورخ
 97/2/27دفتر اسناد رسمي  144تهران و برگ تقاضاي وارده به شماره  06433مورخ
 97/3/1مدعي فقدان سند مالكيت ششدانگ يك دستگاه آپارتمان به مساحت
 147/10مترمربع قطعه  5تفكيكي به شماره  36421و  36422و  36423فرعي از
 - 6933اصلي مفروز و مجزي شده از  257فرعي از اصلي مرقوم واقع در بخش
 2تهران در صفحه  421دفتر  1016ذيل ثبت به شماره  152874به شماره چاپي
 237308به نام ابوالقاسم همتي ثبت و سند صادر و تسليم گرديده است سپس
با واسطه و برابر سند شماره  123093مورخ  81/3/18دفترخانه  32تهران به نينا
رادپور منتقل شده است .سپس وي به علت سهلانگاري سند مالكيت خود را گم
و درخواست صدور سند مالكيت المثني نموده است .لذا مراتب به استناد ماده 120
آييننامه قانون ثبت در يك نوبت آگهي ميشود تا چنانچه كسي مدعي انجام معامله
نسبت به ملك مرقوم غير از اسناد فوق و يا وجود سند مالكيت مذكور نزد خود
باشد از تاريخ نشر اين آگهي ظرف مدت  10روز به اين منطقه مراجعه و اعتراض
خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم و رسيد دريافت نمائيد
تا مورد رسيدگي قرارگيرد .به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالكيت ترتيب اثر داده
نخواهد شد .پس از انقضاي مهلت مزبور و نرسيدن واخواهي نسبت به صدور سند
مالكيت المثني طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تاريخ انتشار97/6/21 :
د ت97/6/21 :
شهميرزادي  -رئيس ثبت اسناد و امالك نارمك
مالف15511 :

