» گوناگون

کاراته جام ايران زمين

سيزدهمين دوره رقابتهاي بين المللي کاراته جام ايران زمين
 ۳۰آذر در تهران برگزار ميشود.براي حضور دراين مسابقات تاکنون
کشورهاي ارمنستان ،گرجستان ،کره جنوبي ،عراق و آذربايجان
اعالم آمادگي کرده اند.

حذف زودهنگام جودوکاران

»

کارشناس فوتبال با تاکيد بر اينکه تيم ملي در گروه خوبي قرار گرفته است گفت:
بهترين قرعه براي تيم ملي رقم خورده و با برنامهريزي درست مي توان صعود
کرد.جالل چراغپور درباره همگروهي تيم ملي فوتبال ايران در گروه دوم مرحله
مقدماتي جام جهاني روسيه با تيم هاي ملي اسپانيا ،پرتغال و مراکش گفت :به
نظرم در بهترين گروه ممکن افتاديم .اگر قرار بود خودمان قرعه کشي کنيم هم
نمي توانستيم بهتر از اين رقم بزنيم .چونکه سرمربي تيم ملي شناخت کاملي نسبت
به سبک فوتبال اروپاي التين دارد.وي تصريح کرد :کي روش شناخت بسيار کامل
و دقيقي از فوتبال اسپانيا و پرتغال دارد .او تقريبا دو سال است طبق ايده تاکتيکي
مربوط به همان ناحيه ،تيم ملي را هدايت مي کند .اين موضوع باعث مي شود تا
بتوانيم به راحتي مقابل اسپانيا و پرتغال بازي کنيم.مربي اسبق تيم ملي درباره

کي روش:

براساس جديدترين رنکينگ فدراسيون جهاني کاراته ،سجاد
گنج زاده ملي پوش پرمدال ايران در صدر کاراته کاي سنگين
وزن جهان قراردارد.

نجات جان کوهنورد مصدوم

بازيهاي سختي خواهيم داشت
سرمربي پيشين تيم ملي گفت :در گروه آساني قرار نگرفته ايم و
بازي هاي سختي پيش رو داريم .علي پروين گفت :تيم هايي با
ما هم گروه هستند که از قدرت بااليي برخوردارند و بازي با آنها
مشکل است.وي افزود :اميدوارم با تيم خوب و سرمربي با دانشي
که داريم اختالفات را کنار گذاشته و تنها هدفمان موفقيت درجام
جهاني و صعود به دور بعد باشد.

پرسپوليس به رشت مي رود
پرسپوليس براي ديدار مقابل تيم فوتبال سپيدرود درهفته پانزدهم
مسابقات فوتبال ليگ برترسهشنبه با پرواز راهي شهر رشت خواهد
شد.ديداراين دو تي م از ساعت  15روز چهارشنبه برگزار ميشود.

عزيزي:

همه از تيم ملي حمايت کنيم
مهاجم پيشين تيم ملي گفت :بايد دراين برهه حساس اختالفات
را کنار گذاشته و تنها به فکر موفقيت تيم ملي در جام جهاني
باشيم.خداداد عزيزي گفت :قرعه کشي مشخص شد و حاال
مي دانيم با چه تيم هايي هم گروه هستيم .بنابراين الزم است
از همين امروز برنامه ريزي دقيقي براي بازي ها داشته باشيم
تا بتوانيم با موفقيت در جام جهاني حضور پيدا کنيم.وي تأکيد
کرد :مسئوالن فدراسيون فوتبال بايد اختالف با کي روش را کنار
گذاشته و هر اتفاقي که در گذشته صورت گرفته بود را به فراموشي
سپرده تا بتوانيم بدون دغدغه و با آرامش در جام جهاني حاضر
شده و نتايج قابل قبولي کسب کنيم.

سرمربي تيم ملي پس از مشخص شدن قرعه اين تيم
در رقابتهاي جام جهاني گفت :با اينکه با دو تيم بزرگ
دنيا همگروه شدهايم اما شانس خوبي براي صعود داريم.
کي روش گفت :تيم ما درمرحله انتخابي تا بازي آخر
گل نخورد و شکست هم نداشت و به عنوان دومين
تيم به اين رويداد بزرگ صعود کرد .اميدواريم روند
گذشته را ادامه دهيم.وي گفت :بازي با مراکش براي
ما سخت است .ما مقابل تيم هاي سختي قرار خواهيم

برانکو هيچ جايي بهتر از پرسپوليس ندارد

گرفت و بايد ببينيم نتايج چه مي شود .کي روش با
تمجيد از عملکرد شاگردانش درمرحله مقدماتي گفت:
بازيکناني در تيم ملي فوتبال ايران داريم که تعهد خيلي
بااليي دارند .تمام تالشمان را مي کنيم که يک بازي
خوب ارائه کنيم .ما بدون باخت به جام جهاني صعود
کرديم و اميدوارم بتوانيم اين روند را ادامه دهيم .وي
درمورد اينکه انتظار داشتيد با اين تيم ها همگروه شويد
گفت :ما نمي خواستيم برابر تيم هايي بازي کنيم که
خيلي سخت باشند .انتظارم اين بود که بتوانيم برابر
روسيه بازي کنيم .اما االن بايد جلوي پرتغال و اسپانيا
بازي کنيم .دو کشورخاص براي من .يکي پرتغال که
کشورخودم هست و يکي هم اسپانيا که در آنجا کار
کرده ام.کي روش درمورد اينکه آيا براي تيم ملي ايران
شانس صعود قائل است گفت :ما شانس خوبي براي
صعود داريم .درهر بازي به فکرصعود هستيم تا مردم
ايران را خوشحال کنيم.

مشاوروزير ورزش گفـت :برانکو مربي بسيار خوبي
است اما گزينهاي بهتر از پرسپوليس براي مربيگري
در رده باشگاهي ندارد .ذوالفقار نسب درباره انتخاب
گرشاسبي به عنوان سرپرست گفت :ايشان يکي از
افرادي بوده است که در جريان مسائل ريز ودرشت قرار
داشته و با توجه به شناختش مي تواند در برهه زماني
کوتاه ،تصميمات خوبي را هم بگيرد.وي تصريح کرد:
انتصاب سرپرست بايد کوتاه مدت باشد .باشگاه هاي
بزرگ بايد به سمت خصوصي سازي بروند و حضور
سرپرست در چنين شرايطي باعث مي شود که باشگاه
ها مسير صحيح خود را در اين زمينه طي نکنند.
گرشاسبي و امثال ايشان تنها براي دو الي سه هفته
خوب هستند که امور جاري را در دست بگيرند اما
اصال خوب نيست که بخواهيم آنها را براي بلند مدت
سرپرست نگه داريم.پيشکسوت تيم پرسپوليس تصريح
کرد :طاهري هم مدت زيادي به عنوان سرپرست

چشم دنيا به شگفتيسازان

مشغول به کار بود .روندي که ايشان طي کرد را
نبايد براي گرشاسبي ترسيم کنيم .بدون شک
مي توان انتظار به مراتب بيشتري از مديرعامل داشت
تا فردي که سرپرستي باشگاه را برعهده مي گيرد.
ذوالفقارنسب درباره بحث تمديد قرارداد برانکوگفت:
نتايجي که پرسپوليس دراين دوره گرفته است کامال
قابل دفاع است .برانکو گزينه خيلي خوبي براي ماندن
در پرسپوليس است .

بايد در روسيه از حيثيت فوتبال ايران دفاع کنيم

رئيس فدراسيون فوتبال با بيان اينکه نامهاش به سرمربي
تيم ملي تهديدآميز نبوده است ،ازاحتمال برگزاري يک
تورنمنت چهارجانبه درقطرخبرداد .مهدي تاج درباره قرعه
جام جهاني گفت :ارزيابي شخصي من اين است که براي
جام جهاني ،بهترين ها انتخاب مي شوند و دربهترين
ها ،بهترين ها به ما خورده اند .گروه سختي داريم .بايد
برويم مبارزه و از حيثيتمان دفاع کنيم .حتي اگر صعود
نکرديم بايد بازي هاي قابل قبولي داشته باشيم و مردم
بپذيرند .ايران و ايراني نمي ترسد .ترس درايران وجود
ندارد .وي افزود :ما بايد خودمان را آماده کنيم .براي آماده
سازي کمپ عالي را در مسکو گرفتيم .در واقع ايتاليا اين
کمپ را گرفته بود که با حذف ايتاليا ،اين کمپ به ما
رسيد .دو بازي هم در فيفادي خواهيم داشت .در حال
برنامه ريزي هستيم با دو تيم خوب هم درقطر بازي کنيم.
قرار شد با سرمربي صحبت کنيم تا هماهنگي ها صورت
بگيرد.رئيس فدراسيون فوتبال درباره احتمال صعود ايران
به مرحله بعد ،تاکيد کرد :شايد اگر بتوانيم مراکش را
ببريم و اسپانيا هم پرتغال را شکست بدهد و بعضي اما و
اگرهاي ديگر .البته اينها شايد و بايد است .مسئله درست
اين است که بايد خيلي خوب بازي کنيم.تاج درباره نامه
خ ت96/8/9-80

موسسه حقوق بينالمللي دادرسان عدالتبحق

(مشاوره رايگان)
مشاوره و وكالت در دعاوي :حقوقي ،كيفري،
خانواده ،طالق ،مطالبه چك و سفته وثبت
شركت و تغييرات
(با مجربترين وكالي پايه يك دادگستري)
مشاوره :شنبه تا چهارشنبه ساعت  10الي  19عصر

تلفن 665   665   52-4

خت94/8/15-98
خت96/9/2-123

 340متر زمين –  220متر سوله
 70متر دفتركار -داراي آب  ،برق ،گاز و سه خط تلفن
سند تك برگ نوساز

09111155563

خواهان اميد اسالمي با وکالت سيامک حسني دادخواستي به طرفيت خوانده پيمان هومن به خواسته مطالبه تقديم
دادگاه هاي عمومي شهرستان زنجان نموده که جهت رسيدگي به حوزه شماره  17شوراي حل اختالف شهرستان
زنجان واقع در زنجان بزرگراه  22بهمن مجتمع ادارات ساختمان شماره  1دادگستري کل استان زنجان ارجاع
و به کالسه  960594و  960459ثبت گرديده که وقت رسيدگي آن  96/10/25و ساعت  11تعيين شده است به
علت مجهول المکان بودن خوانده (پيمان هومن) و درخواست خواهان و به تجويز ماده  73قانون آيين دادرسي
دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يکي از جرايد کثيراالنتشار
آگهي مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل
خود نسخه دوم دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.
م الف 1259
متصدي امور دفتري دادگاه حوزه شماره  17شوراي حل اختالف شهرستان زنجان -نباتي
.........................................
خواهان رونوشت حصر وراثت معصومه صحبت لو فرزند محمدعلي به شرح دادخواست تقديمي ثبت شده به
کالسه  9609982601001234از اين دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که
شادروان منصوره ملک محمدي به شناسنامه شماره  9در تاريخ يکشنبه  28آبان  1396در اقامتگاه دائمي خود
بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحومه منحصر است به:
 -1معصومه صحبت لو فرزند محمدعلي به شماره شناسنامه  1043ت ت  1338فرزند متوفي
اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور يک نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه شخصي اعتراضي دارد
و يا وصيتنامه اي از متوفي نزد او مي باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يک ماه به اين دادگاه تقديم دارد
واال گواهي صادر خواهد شد.
م الف 1257
قاضي شوراي حل اختالف شهرستان زنجان
........................................................
خواهان پرويز رضائيان دادخواستي به طرفيت حسين افشاري به خواسته اعسار از هزينه دادرسي تقديم دادگاههاي
عمومي شهرستان زنجان نموده كه جهت رسيدگي به شعبه  3دادگاه عمومي حقوقي شهرستان زنجان واقع در
زنجان-بزرگراه  22بهمن -مجتمع ادارات -ساختمان شماره يك دادگستري كل استان زنجان ارجاع و به كالسه
 960599ثبت گرديده كه وقت رسيدگي آن  96/10/16ساعت  12/30تعيين شده است به علت مجهولالمكان
بودن خوانده حسين افشاري و درخواست خواهان و به تجويز ماده  73قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي
و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي ميشود تا خوانده
پس از نشرآگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست
و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.
مالف 1256
منشي دادگاه حقوقي شعبه  3دادگاه عمومي حقوقي شهرستان زنجان-نجفي

خت 96/9/7-148

سوله

تهديد آميزش به کي روش و گاليه سرمربي تيم ملي
دراين ارتباط ،گفت :نامه تهديد آميزي نبوده است .من
روز گذشته و قبال نامه اي به کي روش زده بودم .چون
ايشان در روسيه با خبرنگاران داخلي هم صحبت نكرده
بود ،توضيحاتي به کي روش دادم که اين توضيحات در

متخصص در حمل مبلمان و اثاثيه منزل
با بسته بندي و بيمه ،شهر و شهرستان
كاميون و وانت با  70سال سابقه

باستـان بـار
09121020771

ورزش 11
نكته »

مهدي تاج :

دفتر وكالي دادگستري


سوله بـابـل

کنکور
کيروش
در راه است

ذوالفقارنسب:

در جام جهاني به فکر صعود خواهيم بود

گنج زاده بهترين جهان شد

پروين:

چراغپور:

يك شنبه  12آذر 1396
 14ربيع االول  3-1439دسامبر - 2017سال سي و دوم-شماره 9096

مسابقات گرنداسلم جودو ژاپن با حضور  ۴۱۷جودوکار از
 ۶۱کشور آغاز شد که دونماينده ايران نوري زاده و بريمانلو
درروز نخست مسابقات با قبول شکست برابر رقباي خود از دور
مسابقات خارج شدند.

با همکاري تيم امداد و نجات کندوان و اعضاي پيست اسکي
ديزين ،پس از  ۱۶ساعت تالش جان کوهنورد مصدوم
دراهلل بند اهار نجات يافت.

سبک بازي پرتغال و اسپانيا اظهار داشت :اين تيم ها فلسفه مشخصي دارند .آنها
فوتبال پر شور و شوق را دردستور کار قرار مي دهند .فوتبال درگيرانه اي که بر
اساس قدرت فيزيکي بازيکنان ميانه ميدان دنبال مي شود .کي روش هم تقريبا با
همين سيستم ،تيم ملي را هدايت مي کند .بدون شک بزرگترين کنکور در انتظار
کي روش است.چراغپور درباره دومين تجربه تيم ملي همراه با کي روش در جام
جهاني اظهارداشت :اتفاقا تجربه جام جهاني قبلي به ما مي گويد درگروه بسيار
خوبي افتاديم .ما دررقابت هاي قبلي با سه تيمي بازي داشتيم که از سبک هاي
مختلف بودند .وي درباره تيم ملي مراکش تصريح کرد :آنها يکي از بهترين هاي
قاره آفريقا هستند .اما چاره اي جز پيروزي مقابل اين تيم نداريم .اگرقراراست از
مراکش هم بترسيم ديگر شانسي براي خودنمايي نخواهيم داشت.

66921112-5

خت 96/5/7-174

پروانه بهره برداري شركت كشت و
صنعت كهك مرغ به شماره30349
و شماره ثبت  74031با نوع فعاليت
ماكيان  -تخمگذار مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
-----------برگ سبز خودرو سواري پژو 405
جي ال ايكس سبز متاليك مدل
 1378به شماره پالك ايران -24
141ب 47به نام عباس اوغاني به
شماره موتور  22527715115و
شماره شاسي  78300929مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط
مي باشد.
-----------كارت پرسنلي هواپيمايي ماهان
به شماره  881268به نام رسول
نقاش صورتگر مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

واقع در قرارداد او هم آمده است .سرمربي تيم ملي بايد
به مسائل فني بپردازد و از مسائل جانبي پرهيز کند.
در نامه ام از کي روش چيزهايي را خواستم که در متن
قرارداد اواست.رئيس فدراسيون فوتبال يادآورشد :اينکه
گفتند نامه تند وسختي بوده است ،اينطور نبوده .قرار

شد جلسه اي با کي روش بگذاريم و صحبت کنيم .او
گفته است از من خواسته شده به مسئوالن و معاون
اول رئيس جمهور بگويم تا به تيم ملي کمک کنند که
اين صحبت هم فني نبوده است .البته اين حرف درست
است .ما بايد از دولت کمک بخواهيم .هزينه هاي تيم
ملي سخت و سنگين است .بودجه ما  ۵۰ميليارد تومان
بوده که به صورت کامل هم واصل نشده است و عمده
آن از درآمدهاي خود فدراسيون است .همين کمپي
که در روسيه گرفته ايم  ۱۰ميليارد تومان هزينه دارد.
رئيس فدراسيون فوتبال در پاسخ به اين سوال که در
 ۱۹۵روز باقيمانده تا اولين بازي تيم ملي در جام جهاني
چه اقدماتي را مدنظر داريد؟ گفت :مسئول ستاد جام
جهاني آصفي است که چند ماهي است تشکيل شده
و کار تدارکات و ساماندهي هواداران را دردستورکار
دارد و کاري به تيم ملي ندارد .تيم ملي دو فيفادي دارد
يعني سوم و هفتم فروردين که بايد تدارک دو بازي را
ببينيم .ليگ ما هم در موعد مقرر يعني ارديبهشت تمام
مي شود و تيم ملي در اختيار کي روش قرار مي گيرد
و آنجا آماده سازي آغاز مي شود .براي بازي هاي قبل
هم همين کاررا کرديم.

آگهي فقدان سند مالكيت از پالك ثبتي  2395/142290واقع در بخش 10
تهران آقاي عليمحمد اعطايي اصالتا و به وكالت از طرف داود اميني طبق
وكالتنامه شماره  29853مورخ  96/9/4دفترخانه  852تهران طي برگ تقاضا
به وارده شماره  36556مورخ  96/8/6با تسليم دو برگ استشهاديه محلي
مصدق كه گواهي امضاي شهود آن طي شماره 20304مورخ 96/8/4دفترخانه
 852تهران ثبت گرديده است با اعالم مفقود شدن سند مالكيت ملك مورد
آگهي تقاضاي صدور المثني سند مالكيت را نموده است كه مراتب در اجراي
ماده  120آييننامه قانون ثبت به شرح ذيل گواهي ميگردد:
سند مالكيت چهار دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين
به مساحت  184/01مترمربع شماره  142290فرعي از  2395اصلي واقع در
بخش  10تهران به شماره چاپيهاي  958085و  958087به نام علي محمد
اعطايي نسبت به سه دانگ مشاع و داود اميني نسبت به يك دانگ مشاع
ثبت و صادر شده است و به علت سرقت مفقود گرديده است دارد .لذا مراتب
در اجراي تبصره يك اصالحي ماده  120آييننامه قانون ثبت در يك نوبت
در يكي از روزنامههاي كثيراالنتشار آگهي ميگردد چنانچه كسي ادعاي
انجام معامله و يا وجود سند مالكيت را نزد خود داشته باشد از تاريخ انتشار
اين آگهي ظرف مدت  10روز اعتراض خود را به انضمام عين سند مالكيت به
اين اداره تسليم تا مورد رسيدگي قرار گيرد .بديهي است چنانچه در مهلت
مقرر اعتراضي واصل نگردد المثني سند مالكيت پالك مرقوم صادر و به
متقاضي تسليم خواهد گرديد.
عبدالرضا شاكري  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رودكي
تاريخ انتشار96/9/12 :
مالف17809 :
د ت96/9/12 :

آگهي فقدان سند مالكيت
آقاي مرتضي باقري طبق وكالتنامه شماره  73659مورخ 96/8/1
دفتر  211تهران از طرف داود باقري طي وارده  18947مورخ 96/8/1
با تسليم دو برگ استشهاديه محلي كه گواهي امضاي شهود آن
طي شماره  20803مورخ  96/8/10دفتر اسناد رسمي  211تهران
ثبت گرديده است مدعي است كه سند مالكيت شش دانگ پالك
ثبتي  5183فرعي از  117اصلي مفروز مجزي شده از  944فرعي از
اصلي مذكور واقع در بخش 11تهران كه به عنوان يك قطعه زمين به
مساحت 207/25مترمربع قطعه 89تفكيكي ذيل ثبت 48264صفحه
 44دفتر  369به شماره چاپي  190148به نام مرتضي نيكفرجام
خداپرست ثبت و صادر و تسليم گرديده است سپس برابر سند
قطعي  88955مورخ  88/8/9دفتر  3تهران به احمد فريمادي و
كريم عبايي كوهپايي (بالمناصفه) و برابر سند 88/7/20-89842
دفترخانه  3تهران به محمود ركاب و برابر سند قطعي 170346
مورخ  93/10/15دفتر  120تهران ششدانگ به داود باقري انتقال
قطعي يافته به علت جابجايي مفقود گرديده است 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 پس از انقضاء مدت مذكور و عدم هر گونه اعتراض
اين منطقه نسبت به صدور المثني سند مالكيت اقدام خواهد نمود
بازداشت ندارد.
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك سعادتآباد
تاريخ انتشار96/9/12 :
مالف17818 :
		
د ت96/9/12 :

تيم ملي ايران با نتايج درخشان خود ،آماده خلق شگفتي در جام جهاني
روسيه ميشود .نتايج درخشان ايران در سالهاي اخير ،اين تيم را به
بهترين تيم قاره کهن تبديل کرده است .ايران براي نخستين بار توانست
دو بار متوالي به جام جهاني صعود کند و مدت زمان زيادي از آخرين
شکست اين تيم در بازيهاي رسمي ميگذرد .ايران در پنجمين صعود
خود به جام جهاني ،به صعود از گروه فکر ميکند و هر نتيجهاي جز
اين براي شاگردان کيروش ناکامي محسوب ميشود .پيروزي در بازي
قرن مقابل آمريکا در جام جهاني  ۱۹۹۸فرانسه ،بهترين نتيجه ايران در
تاريخ جامهاي جهاني محسوب ميشود.حضور هفت ساله کيروش روي
نيمکت ايران ،مهمترين عامل اوج گرفتن اين تيم در سالهاي گذشته
بوده است .خيلي از کارشناسان اورا ستاره تيم ملي ميدانند .مرد پرتغالي
با روش کاري خود که مبتني بر نظم و انضباط است توانست محيطي
مناسب را در تيمش به وجود بياورد و ازاين طريق نتايج درخشاني رقم
زده و رکوردهاي متعددي را شکسته است .او به عنوان سرمربي تيم
ملي ايران با تحمل مشکالت فراوان در تيمش ،اين بار به فکر صعود
است و خودش هر نتيجهاي جز اين را قبول ندارد.

عبداللهي:

خبر »

هواداران استقالل حق دارند
سرپرست تيم فوتبال استقالل اين حق را به هواداران ميدهد که از
نتايج تيم محبوبشان ناراحت باشند.عبداللهي در مورد ناکامي مهاجمان
استقالل در بازي برابر پيکان تصريح کرد :بازيکنان نتوانستند گل بزنند.
منتظر پايان نيم فصل هستيم تا بتوانيم يک مهاجم جذب کرده و
مشکلمان حل شود.وي در خصوص ناراحتي هواداران از نتايج تيم
گفت :آنها حق دارند از نتايج ناراحت شوند ،اما بازيکنان هم کارشان را
ميکنند و کاري هم از دست کسي برنميآيد .تنها چارهاي ما اين است
که تا نيم فصل منتظر بمانيم تا يک مهاجم جذب شود.

احضار رئيس فدراسيون کشتي
رئيس فدراسيون کشتي کشورمان پس از واکنش اتحاديه جهاني
به پرونده عليرضا کريمي در آستانه احضار به مقر اين اتحاديه وارائه
توضيحات قرارگرفت .انعکاس رسانه اي پرونده کريمي مبني بر باخت
او در مقابل حريف روس در رقابتهاي جهاني اميد باعث حساسيت و
واکنش جدي اتحاديه جهاني شد.

آگهي ابالغ اجرائيه
بدينوسيله به وراث مرحوم كاظم افشاريپور فرزند محمدحسين به شناسنامه
شماره  26صادره از كربال كه عبارتند از :محمدرضا افشاريپور و فاطمه
افشاريپور و مرضيه افشاريپور و سميه افشاريپور و سميرا افشاريپور
به نشاني :تهران خ پامنار كوچه حياطشاهي پشت سازمان پيشآهنگي
شماره  10ابالغ ميگردد :خانم زهرا اسماعيلي به استناد سند ازدواج
شماره 1350/7/23-179دفتر ازدواج شماره  328تهران جهت وصول
يكصد هزار ريال (مقوم خواهد شد) عليه شما مبادرت به صدور اجرائيه
نموده و پرونده اجرايي به كالسه  9601751در اين اداره تشكيل شده و در
جريان اقدام است .لذا با توجه به اينكه ابالغ اجرائيه به شما در آدرس متن
سند ميسر نشده ،مراتب از طريق درج در روزنامه به شما ابالغ ميگردد
مقتضي است حداكثر ظرف 10روز از تاريخ انتشار اين آگهي نسبت به
پرداخت بدهي خود اقدام نماييد در غير اين صورت عمليات اجرايي عليه
شما ادامه خواهد يافت.
رئيس اداره پنجم اجراي اسناد رسمي  -علينژاد
تاريخ انتشار96/9/12 :
مالف17803 :
د ت96/9/12 :
آگهي ابالغ
نظر به اينكه خانم فرزانه عشوري و آقاي غالمرضا رضائي بدون ارائه اصل سند مالكيت
و بشرح تقاضاي سند مالكيت مورخ  96/7/3كه از طريق اداره پست به اين اداره ارسال
م مالكانه مشاعي خود از پالك فوقالذكر
گرديده درخواست صدور سند مالكيت نسبت به سه 
را نمودهاند .دفتر اسناد رسمي شماره  509تهران طي شماره -139685652860000156
 96/8/10و در اجراي بند  50مجموعه بخشنامههاي ثبتي اعالم نموده اصل سند مالكيت
پالك فوق در يد مالك سه دانگ ديگر به نام خانم توران خواجهنوري قرار گرفته است از
طرفي متقاضيان صدور سند مالكيت فوقالذكر به شرح وارده شماره ،96/8/13-30356
اعالم داشتهاند خانم توران خواجهنوري فوت نموده و از ورثه نامبرده و محل سكونت
آنان اطالعي ندارند و نامبردگان را مجهولالمكان اعالم نمودهاند لذا به استناد ماده
 18آييننامه اجرا مفاد اسناد رسمي بدينوسيله مراتب فقط در يك نوبت در روزنامه
كثيراالنتشار (همين روزنامه) آگهي و به وراث مرحومه خانم توران خواجهنوري ابالغ تا
ظرف مدت  10روز پس از انتشار آگهي ،اصل سند مالكيت پالك مرقوم را جهت اخبار به
اداره ثبت اسناد و امالك منطقه نارمك تهران واقع در تهران  -خيابان سيدجمالالدين
اسدآبادي  -نبش خيابان  70ارائه نمايند در غير اين صورت و پس از انقضاي مهلت مذكور
وفق مقررات و پس از صدور بخشنامه بياعتباري نسبت به سهم مالكانه متقاضيان (خانم
فرزانه عشوري و آقاي غالمرضا رضائي) ،اقدام و اسناد مالكيت متقاضيان صادر و تسليم
خواهد گرديد .برابر نامه شماره  142/-5/86مورخه  86/5/17شعبه  5دادسراي ناحيه
 6تهران در قيد توقيف ميباشد.
شهميرزادي  -رئيس اداره ثبت منطقه نارمك تهران
تاريخ انتشار96/9/12 :
مالف17816 :
د ت96/9/12 :

آگهي فقدان سند مالكيت از پالك ثبتي  2395/17442واقع در بخش 10
تهران آقاي عليمحمد عطايي اصالتا طي برگ تقاضا به وارده شماره 36555
مورخ  96/8/6با تسليم دو برگ استشهاديه محلي مصدق كه گواهي امضاي
شهود آن طي شماره  20286مورخ  96/8/4گواهي دفترخانه  852تهران
ثبت گرديده است با اعالم مفقود شدن سند مالكيت ملك مورد آگهي
تقاضاي صدور المثني سند مالكيت را نموده است كه مراتب در اجراي
ماده  120آييننامه قانون ثبت به شرح ذيل گواهي ميگردد:
سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت  33مترمربع شماره
 17442فرعي از  2395اصلي واقع در بخش  10تهران به شماره چاپي
 958818به نام علي محمد اعطايي ثبت و صادر شده است .لذا مراتب
در اجراي تبصره يك اصالحي ماده  120آييننامه قانون ثبت در يك نوبت
در يكي از روزنامههاي كثيراالنتشار آگهي ميگردد چنانچه كسي ادعاي
انجام معامله و يا وجود سند مالكيت را نزد خود داشته باشد از تاريخ انتشار
اين آگهي ظرف مدت  10روز اعتراض خود را به انضمام عين سند مالكيت
به اين اداره تسليم تا مورد رسيدگي قرار گيرد .بديهي است چنانچه در
مهلت مقرر اعتراضي واصل نگردد المثني سند مالكيت پالك مرقوم صادر
و به متقاضي تسليم ميگردد.
عبدالرضا شاكري  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رودكي
مالف17807 :
تاريخ انتشار 96/9/12 :د ت96/9/12 :

