» گوناگون

مرادي:

هيچ بدهي به نهادها يا موسسات نداريم
رئيس فدراسيون وزنه برداري در نشست شوراي مديران عنوان
کرد که اين فدراسيون موفق به پرداخت بدهيها شده و اکنون
مشکلي در اين زمينه ندارد.

پورغالمي سرمربي ملوان شد

»

تيم منتخب کشتي آزاد نوجوانان کشورمان با کسب  ۳مدال طال ،يک نقره و
يک برنز به کار خود در رقابت هاي بينالمللي روماني پايان داد.به گزارش تسنيم
،رقابتهاي بين المللي کشتي آزاد نوجوانان روزهاي  10و  11خردادماه در شهر
بخارست روماني برگزار شد .تيم منتخب کشورمان که با  6نماينده در اين مسابقات
شرکت کرده بود با  3مدال طالي مهدي ويسي ،سجاد گودرزي و اميرحسين
زارع در اوزان  55 ،48و  110کيلوگرم ،يک مدال نقره سهراب ادهم خليلي در
وزن  65کيلوگرم و يک مدال برنز عباس ابراهيمزاده در وزن  48کيلوگرم به کار
خود در اين رقابت ها پايان داد.در وزن  48کيلوگرم مهدي ويسي ابتدا عباس
ابراهيم زاده ديگر نماينده کشورمان را مغلوب کرد .وي در دور بعدي نماينده
کشور مقدونيه را از پيش رو برداشت و راهي ديدار فينال شد و در ديدار فينال

داورزني:

بعد از اعالم پرداختي عليالحساب مرحله اول کميته ملي المپيک
به فدراسيونهاي ورزشي ،ليست پرداختي عليالحساب مرحله دوم
کميته به فدراسيونها نيز اعالم شد.

زمان برگزاري ليگ وزنهبرداري
جوانان و بزرگساالن مشخص شد
برنامه زمانبندي مسابقات ليگ برتر جوانان و بزرگساالن باشگاههاي
کشور از سوي کميته مسابقات فدراسيون وزنه برداري اعالم شد.
با برنامه ريزي کميته مسابقات ،ليگ برتر فصل  97باشگاههاي
کشور از چهارم تيرماه آغاز مي شود.

اردوي تيمهاي ملي کشتي آزاد
و فرنگي آغاز ميشود
اردوي تيمهاي ملي کشتي آزاد و فرنگي براي حضور در بازيهاي
آسيايي  ۲۰۱۸جاکارتا از ديروز( شنبه) آغاز ميشود.

تيم منتخب دووميداني ايران
در مسابقات بينالمللي ترکيه
تيم منتخب دووميداني ايران به منظور شرکت در مسابقات بينالمللي
استانبول  19خردادماه راهي ترکيه ميشود تا در مسابقات
بينالمللي ترکيه حضور يابد.

يک دروازهبان جديد شاگرد قلعه نويي شد
شهاب عادلي باعقد قراردادي به مدت  3فصل به باشگاه سپاهان
پيوست.

معاون توسعه ورزش حرفهاي و قهرماني وزارت ورزش و
جوانان گفت :در  ۳۰رشته در بازيهاي آسيايي جاکارتا
شرکت خواهي م کرد که در مجموع  ۲۶۶ورزشکار مرد
و  ۱۶۶ورزشکار زن در اين مسابقات خواهيم داشت.به
گزارش تسنيم ،محمدرضا داورزني در گفتگو با برنامه
تهران ورزشي شبکه راديويي ايران درباره کاروان اعزامي
کشورمان به مسابقات آسيايي جاکارتاي اندونزي و اينکه
چه تعداد ورزشکار در چند رشته در اين مسابقات شرکت

خواهند کرد ،اظهار داشت :ما در  30رشته در بازيهاي
جاکارتا شرکت خواهي م کرد که در مجموع 266ورزشکار
مرد و  166ورزشکار زن در اين مسابقات خواهيم داشت.
اين تعدادي است که تا االن تصميم گيري شده و جمع
بندي نهايي هفته آينده انجام خواهد شد.وي درباره
حضور برخي روساي فدراسيونها و بحث بازنشستگي
اين افراد تصريح کرد :همه کساني که اکنون بازنشسته
هستند و کار ميکنند براساس قوانين قبلي مشغول
به کارند .اينطور نيست که آنها خالف قوانين عمل
کنند .طبيعتا اين موضوعي است که شوراي نگهبان
بايد آن را تعيين و ابالغ کند تا تمام دستگاهها آن را
اجرا کنند و بحث ورزش يا غير از آن را هم ندارد و
بايد تمام دستگاهها به قانون پايبند باشند تاکنون اين
مديران مستثنا بودند اما طبيعتا اگر در مجلس شوراي
اسالمي و شوراي نگهبان تصويب شود آنها هم طبق
قانون کار خواهند کرد.

سرمربي تيم ملي فوتبال گفت :شايد مثل قبل مربياني
به تيم ملي برگردند که اگر بازيکنان به بطري آب لگد
بزنند يا نميخواستند بازي کنند ،اما باز به آنها بازي
ميدادند و برخي افراد فاميلشان را وارد باشگا ه خود
کردند.به گزارش تسنيم ،کارلوس کيروش پيش از
تمرين در جمع خبرنگاران درباره آمادگي تيم ملي
گفت:من بايد هميشه به يک طريق به اين سؤال
پاسخ بدهم و آن اين است که خير ،برنامههايي که
تهيه و تدوين کرده بوديم ،انجام نشد ،البته اين
اتفاقات ديگر پشت سر ما قرار دارد ،با اين حال ،بسيار
خوب است که بهصورت مداوم يادآوري کنيم که اين
برنامه آمادهسازي جام جهاني ،برنامهاي نبود که ما
انتظارش را داشته باشيم ،اما اين واقعيتي است که
با آن روبهرو بوديم و با در نظر گرفتن اين واقعيت
بايد تالش کنيم بهترين عملکردمان را در روزهاي
آينده ارائه کنيم .البته اين دشواريها و سختيهايي
که با آن روبهرو بوديم ،مثل لغو بازي دوستانهاي
که با يونان پيشبيني کرده بوديم ،نهتنها نبايد
روحيه ما را از بين ببرد ،بلکه بهعکس بايد تيم من
را محکمتر ،متحدتر و باانگيزهتر کند و سعي کنيم

بهترين تالشمان را انجام دهيم و با اتحاد بيشتر به
اهدافمان برسيم.وي ادامه داد:ما در اين اردو 24
بازيکن داريم و چهار بازيکن نيز در ليست استندباي و
آمادهباش تيم ملي در ايران هستند .تا روز چهاردهم
خرداد هيچ کس از ليست نهايي اطالع نخواهد داشت
و در يکي ،دو روز آينده اين اتفاق خواهد افتاد و
ليست نهايي را اعالم خواهم کرد .البته بازيکناني که
در اردو حاضر هستند ،بسيار خوب کار ميکنند و از
خ ت97/1/14-3

خت 97/2/8-55

«سند»

از  300ميليون به باال جهت ضمانت در دادگاههاي سراسر كشور
تضميني و بدون بيعانه

09380143315

خت 97/3/1-100

خت 97/2/30-94
خت 97/3/9-142

كارخانه شركت صنايع چوبي ايران ثبت شده به شماره
 ،24590با هدف برگشت به چرخه توليد و اشتغال ،از محل
فعلي واقع در فلكه دوم تهرانپارس  -خيابان جشنواره -
خيابان احسان  -خيابان  20متري شهيد فكري پالك 38
به محل جديد در احمدآباد مستوفي  -ميدان پارسا صنوبر
چهارم شمالي شهرك صنعتي بهسازي صنايع چوب ايران
سالنهاي  2و  7منتقل گرديد.
خت97/3/13 :

اهداي
خون
اهداي
زندگي

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده
(نوبت دوم) شركت عمران خوشههاي
صنعتي احرار بينالود (سهامي خاص)
به شماره ثبت 35513

وثيقه ملكي

آگهي تغيير محل كارخانه

عضو شوراي فني کشتي آزاد گفت :در هيئت اجرايي
کميته ملي المپيک تصميمات خوبي براي کشتي به
عنوان پرافتخارترين ورزش کشور گرفته نشده است.ابراهيم
جوادي در گفتگو با مهر،با بيان اين مطلب افزود :اينکه
تصميات کارشناسي نشده اي راجع به بودجه کشتي در
کميته ملي المپيک گرفته مي شود و مي گويند سقف
بودجه فدراسيون ها همين است زيبنده ورزش ملي
کشور نيست.وي تصريح کرد :کشتي بيشترين مدال
را در بازي هاي المپيک و آسيايي کسب کرده و اين
نشان دهنده پتانسيل باالي اين رشته در ايران دارد.دارنده
مدال برنز المپيک ادامه داد:اينکه با پرافتخارترين ورزش
ايران اينگونه برخورد شود و آ نرا در کنار رشته هاي ديگر
که وارداتي هستند قرار بدهند و بودجه کشتي را نسبت به
المپيک ريو تا  ۶۰درصد کاهش دهند جاي تأسف دارد.
وي افزود :با نزديکي زمان المپيک ها و بازي هاي آسيايي
از کشتي انتظار مدال آوري دارند ،اما کمترين حمايت از

با توجه به اينكه مجمع عمومي فوقالعاده شركت در مورخ 97/02/09
به علت عدم برخورداري از حدنصاب آراء حاضرين در مجمع رسميت
نيافته است ،بدينوسيله از كليه سهامداران دعوت ميشود شخصا يا
با معرفي وكيل در جلسه مجمع عمومي فوقالعاده شركت (نوبت دوم)
كه راس ساعت  16مورخ  97/03/30به آدرس مشهد،بلوار سيدرضي،
سيدرضي  39پالك  262تشكيل ميگردد ،شركت فرمايند.
دستورجلسه:
 -1افزايش يا كاهش سرمايه
 -2انحالل شركت
 -3ساير موارد
97/3/13
تاريخ انتشار:
هيات مديره شركت
خش97/3/13 :
عمران خوشههاي صنعتي احرار بينالود
آگهي ابالغ اجراييه طبق ماده  18آييننامه اجراي مفاد اسناد
رسمي
بدينوسيله به نازين كيا فرزند محمدباقر به شماره شناسنامه  577و
شماره ملي  0040143791به نشاني خ ولنجك كوي  8ابالغ ميشود
كه آقاي علي امامي داريان براي وصول مبلغ  6/800/000/000ريال
مبلغ چك شماره  826593عهده بانك ملت شعبه مقدس اردبيلي
عليه شما اجراييه صادر و پرونده اجرايي به كالسه 9700535
در اين اداره تشكيل شده 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  1397/2/30-14008142بستانكار و طبق ماده 18
آييننامه 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 انتشار97/3/13 :
د ت	97/3/13 :مالف12088 :

عملکرد آنها رضايت دارم .شرايط آمادهسازي ما هم
همين چيزي است که اينجا با آن روبهرو هستيم.
قرار بود چند بازي انجام دهيم که متأسفانه اين
بازيها انجام نشد و بايد اين را بپذيريم .بنده گاهي
اوقات بايد تصميماتم را حدس بزنم چون بازيهاي
آمادهسازيهايي که احتياج داشتيم ،برگزار نشد و
اين خوب نيست .البته بايد پذيراي اين اتفاقات
باشيم چون اولويت همانطور که شما مطلع هستيد

فکري:

خبر »

مردم خوزستان و مسجد سليمان
از شرايط تيم ناراحت هستند

اين رشته ورزشي را مي کنند ،انصاف نيست که بودجه
اين ورزش که طرفداران بسياري در کشور دارد را پيش از
حضور در بازي هاي آسياي به نصف برسانند.جوادي گفت:
کشتي ورزش ملي و سنتي ماست که هرچقدر حمايت از
آن صورت بگيرد مي تواند افتخارآفريني بيشتري داشته
باشد نبايد با کارهايي از اين دست همچون کم کردن
بودجه آن ضربه به پرمدال ترين ورزش کشور بزنيم و
داشته هاي خود را از بين ببريم.

برخي افراد فاميلشان را وارد باشگا ه خود کردند

665 665 54

باستــانبـار
669211125 09121020771

تصميم کميته ملي المپيک براي بودجه کشتي منطقي نبود

ک يروش:

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.

متخصص در حمل مبلمان و اثاثيه منزل
با بستهبندي و بيمه ،شهر و شهرستان
كاميونت و وانتبار با  70سال سابقه

ورزش 15

جوادي :

م کرد
در  ۳۰رشته در بازيهاي آسيايي شرکت خواهي 

شرايط رئيس فدراسيون فوتبال نسبت به روزهاي گذشته بهتر شده
اما هنوز اجازه پرواز ندارد.رئيس فدراسيون فوتبال قصد بازگشت به
تهران را دارد ،اما در حال حاضر اجازه پرواز ندارد تا با بهتر شدن
شرايطش بتواند اين اجازه را گرفته و به تهران بازگردد.

اعالم ريز پرداختي عليالحساب مرحله دوم
کميتهمليالمپيکبهفدراسيونها

 3طال
يك نقره و يك برنز
سهم تيم منتخب
نوجوانان ايران
در روماني

يك شنبه  13خرداد 1397
 18رمضان  3-1439ژوئن - 2018سال سي و سوم-شماره 9232

سرمربي تيم فوتبال ملوان بندرانزلي انتخاب و معرفي شد.پورغالمي با
قراردادي سه ساله بعد از جدايي نادر دست نشان از سوي هيئت مديره باشگاه
ملوان بهعنوان سرمربي جديد تيم فوتبال اين باشگاه انتخاب شد.

تاج هنوز اجازه پرواز ندارد

نيز کشتيگيري از کشور روماني را شکست داد و به مدال طال دست يافت .ابراهيم
زاده نيز در اين وزن صاحب مدال برنز شد.در وزن  55کيلوگرم سجاد گودرزي
سه کشتيگير رومانيايي را تا حضور در ديدار فينال از پيش رو برداشت و در
ديدار نهايي نيز با شکست حريفي از کشور گرجستان صاحب مدال طال شد.در
وزن  65کيلوگرم سهراب ادهم خليلي پس از استراحت در دور نخست در دور
دوم کشتيگيري از کشور گرجستان را با نتيجه  10بر صفر مغلوب کرد .وي در
دور سوم و در مرحله نيمه نهايي نماينده کشور قزاقستان را شکست داد و راهي
ديدار فينال شد .خليلي در ديدار فينال مقابل ديگر حريف قزاقستاني مغلوب
شد و به مدال نقره رسيد.در وزن  71کيلوگرم هادي شرفبياني در دور نخست
مقابل کشتي گير قزاقستاني مغلوب و از دور رقابت ها حذف شد.

به باشگاهها و ليگ قهرمانان آسيا داده شد و ما فقط
بايد به مسيرمان ادامه بدهيم.
سرمربي تيم ملي فوتبال عنوان کرد :من توقع دارم
بازيکنان از خودشان در طول بازي نشان دهند و
سعي کنند گل بزنند و بازي هجومي انجام بدهند و با
حفظ توپ بتوانند در کارهاي هجومي مؤثر باشند .در
حال حاضر  24بازيکن در اين اردو و يکي ،دو بازيکن
هم در ايران هستند .نبايد فراموش کنيم که تيم ملي
پيشرو دارد
چند ماه ديگر جام ملتهاي آسيا را ِ
و من فکر ميکنم مربي بعدي اگر يک يا دو تغيير
انجام دهد ،سورپرايز ميشوم چون تيم تقريباً آماده
هست و تفکر ما نهتنها براي جام جهاني بلکه براي
اين بود که تيم ملي آماده و مهياي جام ملتها هم
باشد .البته شايد هم مثل قبل ،مربياني برگردند که
در گذشته من شنيدم حتي اگر بازيکنان به بطري
آب لگد بزنند يا بازيکنان نميخواستند بازي کنند،
اما باز به آنها بازي ميدادند و اگر باز آن طرز تفکر
برگردد و دوباره حاکم شود شايد شاهد يکسري
تغييراتي باشيم ،اما اگر به اين شکل نباشد ،تغيير
آنچناني را نخواهيم داشت.

مفقودي
مدرک کارداني ناپيوسته در رشته تربيت بدني-
مربيگري از دانشگاه آزاد اسالمي واحد قشم
مرکز هرمز متعلق به آقاي مصطفي سرخوش
فرزند احمد به شماره ملي ۳۳۹۲۱۲۰۷۳۲
متولد  ۱۳۶۳مفقود و از درجه اعتبار ساقط
مي باشد
تصحيح

در آگهي فراخوان ارزيابي کيفي پيمانکاران مناقصه عمومي دو مرحلهاي
" احداث پل عابر پياده روي رودخانه کارون بين مناطق غربي و شهر
ويس"كه در روزنامه رسالت مورخ  97/3/10صفحه دوم درج گرديده
نوبت سوم چاپ دوم صحيح ميباشد كه بدينوسيله اصالح ميگردد.

آگهي ابالغ مفاد راي صادره از طرف هيات
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي امالك و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب سال 1390/09/20
برابر راي شماره  139760301057000653مورخ  97/2/5صادره از هيات
رسيدگي به اسناد عادي موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
اراضي ،امالك و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب 1390/9/20
ي پور عبداللهي فرزند قربانعلي به صورت ششدانگ
تصرفات آقاي بمانعل 
اعياني يك زمين با بناي احداثي در آن به مساحت  328/018مترمربع
قسمتي از پالك  81فرعي از  - 74اصلي واقع در شهرستان شهريار
محرز گرديده و برابر محتويات پرونده ثبتي ششدانگ اعياني يك
قطعه باغ پالك  81فرعي از  74اصلي واقع در قريه قصطانك شهريار
طي دو فقره اظهارنامه ثبتي توسط محمد حاجي وليخاني نسبت به
ي خاني نسبت به يك دانگ مشاع
پنج دانگ مشاع و طوبي حاجي ول 
تقاضاي ثبت شده است طبق سوابق پرونده آگهيهاي نوبتي و تحديدي
منتشر و تحديد حدود آن برابر صورتجلسه  48/6/24-5788به عمل
آمده است كه واخواهي نسبت به آن در پرونده مشاهده نميشود طبق
سوابق آقاي محمد حاجي وليخاني برابر گواهي حصر وراثت شماره
 84/10/22-954صادره از شعبه اول حقوقي دادگاه عمومي شهريار
فوت شده و وراث به شرح دادنامه ميباشند لذا هيات مقرر نموده با
اعمال ماده  3قانون مذكور و نيز ماده  13آييننامه اجرايي آن مصوب
 91/4/25نسبت به صدور سند مالكيت به نام متصرف فوقالذكر اقدام
شود و بدينوسيله مفاد راي صادره به مالك و نيز اشخاص ذينفع جهت
اطالع آگهي تا چنانچه به مفاد راي صادره اعتراض دارند اعتراض خود
را ظرف مدت دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي به اداره ثبت اسناد
و امالك شهريار تسليم و رسيد آن را دريافت دارند بديهي است در
صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر اين اداره نسبت به صدور سند
مالكيت برابر مقررات اقدام خواهد نمود ضمنا صدور سند مالكيت مانع
از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول97/2/29 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/3/13 :
د ت97/2/29 :
مالف32577 :
سيدمرتضي موسوي  -رئيس ثبت اسناد شهريار

سرمربي تيم فوتبال نفت مسجد سليمان گفت :مردم خوزستان و
مسجد سليمان از شرايط تيم نفت ناراحت هستند.محمود فکري در
گفتگو با تسنيم ،درباره بالتکليفي باشگاه نفت مسجد سليمان اظهار
داشت :با توجه به اينکه تيم از پوشش شرکت نفت خارج شده ،بايد
مؤسسه جديدي بيايد تا هيئت مديره جديد شکل گرفته و مديرعامل
را انتخاب کنند .مسئوالن شهر و استان بايد کاري کنند تا هيئت
مديره جديد کارها را برعهده بگيرد.وي در مورد اينکه سازمان ليگ
به نفت مسجد سليمان فرصت  10روزه براي کسب مجوز حضور
در ليگ برتر داده است ،گفت :هيئت مديره فعلي استعفا کردهاند
تا تيم جديدي تشکيل شود.سرمربي نفت مسجد سليمان در مورد
ادامه همکارياش با اين تيم تصريح کرد :هنوز تکليف هيئت مديره
و مديرعامل جديد باشگاه مشخص نيست .اگر هيئت مديره تشکيل
شود و مديرعامل جديدي بيايد ،قطعا با من وارد مذاکره ميشوند،
اما فعال چيزي مشخص نيست.

استيلي:

بحث قرارداد مربيان تيم اميد
در حال انجام است

مدير تيم فوتبال المپيک کشورمان گفت که کارهاي مربوط به قرارداد
دستياران کرانچار در حال انجام شدن است.حميد استيلي در گفتگو با
تسنيم در خصوص قرارداد دستياران زالتکو کرانچار در تيم المپيک و
مشکالتي که در خصوص قرارداد محمود کريمي به وجود آمده است،
گفت :کار دستياران کرانچار نهايي شده و فقط بحث قرارداد آنهاست
که در حال انجام آن هستيم .کريمي در خصوص تمام مسائل با کرانچار
ت کرده و به لحاظ فني هم تأييد شده ،اما خود من صحبتي با او
صحب 
انجام ندادهام .شاهرودي هم به لحاظ فني و مالي تأييد شده و مشکلي
به لحاظ همکاري وجود ندارد.وي افزود :عالوه بر کريمي و شاهرودي،
کرانچار يک مربي بدنساز هم از کرواسي آورده که او در تيم زير 21
سال کرواسي کار کرده است .يک مربي دروازهباني نيز از کرواسي به
کادرفني اضافه خواهد شد.مدير تيم فوتبال المپيک کشورمان در
خصوص بحث حضور رضا پَرکاس ،مربي ايراني در کادرفني اين تيم
اظهار داشت :او و چند نفر ديگر در ميان گزينهها بودند .در کميته
فني هم نام آنها مطرح شد ،اما در آخر کرانچار به جمعبندي نهايي
رسيد و مربيان را انتخاب کرد .در آخر هم جمع بندي انتخاب همين
نفراتي بود که معرفي شدند.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
شركت تعاوني ايثارگران آمل
نوبت دوم

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت به شماره ثبت  892دعوت
ميشود تا در جلسه مجمع عمومي عادي كه راس ساعت  17مورخه
 97/3/30روز چهارشنبه در محل حسينيه بقيهاهلل آسوري واقع در
بلوار آزادگان جنب مجتمع ورزشي ايثارگران برگزار ميگردد حضور
به هم رسانيد در صورتي كه حضور سهامدار مقدور نباشد ميتواند حق
راي خود را با ارائه كد ملي به نماينده خود واگذار نمايد .هر سهامدار
عالوه بر راي خود ميتواند سه راي باوكالت داشته باشد.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و استماع گزارش بازرس
 -2تصويب تراز مالي و سود و زيان سال 96
 -3تصويب بودجه پيشنهادي سال 97
 -4انتخاب يك نفر بازرس اصلي و عليالبدل
 -5تصويب حق جلسه پاداش هيات مديره و بازرس درصدي از سود
خالص
 -6تعيين روزنامه كثيراالنتشار
 -7ساير موارد كه در صالحيت شركت باشد
متقاضيان شركت در كانديداتوري يك هفته بعد از انتشار آگهي درخواست
خود را به دفتر شركت ارائه نمايند.
تاريخ انتشار97/3/13 :
خش97/3/13 :
هيات مديره شركت تعاوني ايثارگران آمل
آگهي ماده سه و ماده  13آيين نامه ثبت موضوع قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
نظر به اينكه به استناد راي شماره 96/11/15 -139660301079001450
هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان
هاي فاقد سند رسمي مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك تهرانپارس
تصرفات مالكانه مفروزي آقاي محمد سرپرست به شماره شناسنامه
 313صادره از مهدي شهر به شماره ملي  5309780505متقاضي پرونده
كالسه  1395114401079000276را نسبت به قسمتي از پالك ثبتي
395فرعي از  88اصلي واقع در بخش  11تهران به مساحت 387/50
متر مربع از مالكيت ستاد اجرايي براساس گزارش كارشناسان و مدارك
ابرازي مورد تاييد قرار گرفته است لذا به علت عدم دسترسي متصرف
به مالك و يا مالكين مشاعي و مفروزي و ساير ذوي الحقوق مراتب در
اجراي ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه ثبت موضوع قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه شخص يا اشخاصي
نسبت به صدور سند مالكيت به نام متقاضي اعتراض داشته باشند
مي توانند از تاريخ انتشار اوليه آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را
اعالم و رسيد دريافت نمايد تا معترض به دادگاه صالحه هدايت گردد
كه در اين صورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حكم قطعي از مرجع
محترم قضائي خواهد بود .در غير اين صورت اداره ثبت براساس راي
صادره از هيئت حل اختالف عمليات ثبتي صدور سند مالكيت را ادامه
خواهد داد .معذلك صدور سند مالكيت جديد مانع از مراجعه متضرر
و معترض به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول97/2/29 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/3/13 :
م الف 11448

داود صانعي
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك تهرانپارس

