» گوناگون

صادق زاده پهلوان کشور

مراسم اهداي بازوبند پهلوان سال  96کشور،
با حضور پدر شهيد سيد جواد مومن ،مسعود
سلطاني فر وزير ورزش و جوانان و جمعي
از مسئوالن و پيشکسوتان کشتي درمشهد
برگزار شد .رقابت هاي کشتي پهلواني قهرماني
کشور گراميداشت زنده يادان پهلوانان عباس زندي و عليرضا
سليماني درمشهد برگزار شد و در پايان جابر صادق زاده پهلوان
سال گذشته کشور با شکست احمد ميرزاپور در ديدار فينال به
عنوان پهلواني سال رسيد.

»

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت :سزاوارانه بازی را بردیم .خوشحالم که دیروز
شاهد هیچ توهینی نبودیم.برانکو ایوانکوویچ در نشست خبری پس از پیروزی تیمش
در برابر مشکیپوشان اظهار کرد:دیروز یک روز خوب بود ،زیرا شاهد هیچ توهینی
نبودیم .از طرف باشگاه پرسپولیس از هواداران مشهدی ممنونیم .روز گذشته در
کنفرانس خبری گفتم توجه خاصی به این بازی داریم ،شما شاهد بودید که چه
اتفاقاتی افتاد .به بازیکنانم بابت ارادهای که داشتند تبریک میگویم.
وی افزود :سزاوارانه بازی را بردیم ،بعد از همه شانسهایی که داشتیم دردقایق
پایانی گل زدیم .از میزبان و فضای خوب حاکم در ورزشگاه ثامن ممنونم.برانکو
تصریح کرد :طبیعی است که میزبان به دنبال بهترین نتیجه بود و بیش از همه
خوشحالم که سه امتیاز را گرفتیم .بازیکنانم به بهترین نحو دین خود را ادا کردند.

منصوريان:

تيم فوتبال بارسلونا با پيروزي قاطع پنج بر صفر مقابل سلتاويگو به
مرحله يک چهارم نهايي جام حذفي باشگاه هاي اسپانيا رسيد.

سرمربي آلماني نخستين گزينه جاشيني براي سرمربي فرانسوي
دررئال مادريد است.پس از نتايج ضعيف رئال مادريد در الليگا
وايجاد اختالف  ۱۶امتيازي با بارسلونا ،شايعات پيرامون زيدان
آغاز شده است .از طرفي رسانههاي آلماني يواخيم لورا بهترين
گزينه دانستند.

دو کشتي گيردعوت شدند
کادر فني تيم ملي کشتي آزاد پرويز هادي و احمد ميرزاپور را
به تمرينات دعوت کرد.تمرينات تيم ملي براي شرکت در رقابت
هاي بين المللي جام تختي ،قهرماني آسيا و جام جهاني درحال
برگزاري است.

کاميابينيا  3اخطاره شد
کمال کاميابينيا بازيکن تيم پرسپوليس با کارت زردي که از
ديروزدر مشهد گرفت بازي بعدي تيمش را به دليل  ۳اخطاره
شدن ازدست داد.

ديدارفوالديها برنده نداشت

ديدارتيمهاي فوالد و گسترش فوالد با تساوي  1-1خاتمه يافت
تا جايگاه شاگردان پورموسوي در جدول ليگ برتر به خطر بيفتد.
با اين نتيجه ،فوالد  32امتيازي شد .

بانوي لژيونرمعتقد است که پخش زنده به پيشرفت
ووشو کمک ميکند و حضور ووشوکاران ايران در چين
بهترين اتفاق است.الهه منصوريان گفت :حضورووشوکاران
بانوي ايران درچين بهترين اتفاق است .مبارزه کردن در
ليگ چين باعث باال رفتن تجربه ووشوکاران ميشود.
چينيها ازاصليترين رقباي ايران درووشو هستند و
اين اتفاق براي آمادگي بدني و روحي بانوان مفيد
است.وي ادامه داد :حضور ايرانيها در ليگ چين به

كارشناس فوتبال ميگويد هيچ کدام از باشگاههاي
ايراني تراز مالي ساليانهاش مثبت نيست.دکتر ذوالفقار
نسب درباره تضعيف و رو به انحالل رفتن تيمهايي
مثل فجر  ،برق  ،پاس ،شموشک و  ...گفت :اين
تيمها وابسته به نهادهاي دولتي چون وزارت نيرو،
سپاه  ،نيروي انتظامي و  ...بودند که يا به استانها
واگذار شدند يا از قوانين تبعيت کردند که بودجه
الزم را دراختيارنداشتند .اين موضوع باعث شد که
اين تيمها سال به سال ضعيف شوند و درعرصه
ورزش قهرماني حضور خوبي نداشته باشند .شرايط
حرفهاي و قوانين و مقررات به گونهاي بود که اين
تيمها به مرور زمان محو شدند .اين تيمها از بودجه
دولتي ارتزاق ميکردند اما برخي تيمهاي ديگر
شايد به کمک دور زدن قانون و راهکارهاي ويژهاي
توانستند جاي آن تيمها را بگيرند؛ باشگاههايي
مثل پيکان ،سايپا ،تراکتور ،ذوبآهن و سپاهان.وي
گفت :تيمهايي که نتوانستند وارد چرخه فوتبال
حرفهاي شوند يا نتوانستند اسپانسرهاي مناسب
پيدا کنند ،کنار ميروند و به طور کلي ورود به
فوتبال براي بخش خصوصي توجيه اقتصادي
خ ت96/8/9-80

(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
خت 96/10/7-266

باستـان بـار
66921112-5

خت 96/9/25-231

توجه

فاصله اش را با رقبانش در کورس آقاي گلي افزايش
داد .عليپور دربازي ديروز برابرمشكي پوشان يکي دو
موقعيت خوب را در نيمه اول و دوم ازدست داد اما
سرانجام دردقيقه  90به طاق دروازه سياه جامگان
کوبيد .عليپوردربرابرسپيدرود واستقالل نيز دوبار با
تک گلهايش سه امتياز را براي پرسپوليس به دست
آورده بود و اين سومين بار بود که او گل سه امتيازي
براي تيمش به ثمررساند.

چرخه معيوب فوتبال نيازمند دستورالعمل معتبراست

موسسه حقوق بينالمللي دادرسان عدالتبحق

09121020771

پرسپوليس موفق شد روي يک فرصت طلبي در دقيقه
پاياني بازي سه امتياز شيرين را به نام خود کند .در
شرايطي که مشكي پوشان در دفاع صرف خود پرسپوليس
را با دردسر بزرگي براي دستيابي به امتياز بازي دچار
کرده بود ،اين نعمتي بود که در سماجت خود توانست
از توپ سرگردان سه امتياز ارزشمند براي برانکو و
شاگردانش به ارمغان بياورد .نعمتي با سماجت خود
توپ را درآستانه خروج از زمين در اختيار اميري قرار
داد تا اين بازيکن با ارسال ديدني خود عليپور را در
موقعيت گلزني قرار داده و سه امتيازارزشمند نصيب
پرسپوليس شود.مشكي پوشان که طي هفتههاي
اخير با ارائه اين شيوه بازي به امتياز دست يافته بود،
اينبار اسير تجربه باالي شاگردان برانکو که همواره در
جستجوي شانس برتري هستند ،شدند و با باخت به
انتهاي جدول سنجاق شدند .همچنين عليپور با گلي
که برابر مشكي پوشان به ثمر رساند  12گله شد و

روزسرنوشتسازبسکتبال

ندارد .دريک کالم ميتوان گفت که چرخه فوتبال
حرفهاي و قهرماني ايران معيوب است .هميشه با
ناماليمات ومشکالت بسيار زيادي روبهرواست واکثر
باشگاهها با بدهيهاي سرسامآوري روبهرو شدند.
تا زماني که يک دستورالعمل و نظام قابل قبول
و معتبر ايجاد نشود ما روي همين چرخه معيوب
خواهيم بود.ذوالفقارنسب در پاسخ به اين سوال
که آيا تيمهاي ليگ برتري واقعا حرفهاي هستند

آگهي تغييرات شركت سه هزار و هشتاد و شش توليدي پوشاك مهر جامگان
قروه شركت تعاوني به شماره ثبت  1014و شناسه ملي  10980062034به
استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1396/9/9و نامه
شماره  3745مورخه  1396/10/9اداره محترم تعاون كار و رفاه اجتماعي
شهرستان قروه تصميمات ذيل اتخاذ شد :
 -1موضوع شركت به شرح ذيل تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه
اصالح گرديد :
توليد و توزيع انواع پوشاك و البسه ورزشي  ،بيمارستاني و مدارس  -بافت
تابلو فرش چله ابريشم
 -2محل شركت به آدرس  :كردستان  -شهرستان قروه  -بخش مركزي
 شهر قروه  -پروين اعتصامي  -كوچه چلچله  -كوچه بي نام  -پالك - 0طبقه اول با كدپستي  6661734692تغيير يافت و ماده مربوطه در
اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد.
 -3اساسنامه جديد تعاوني در  52ماده و  28تبصره تصويب و جايگزين
اساسنامه قبلي گرديد.
با ثبت اين مستند تصميمات اصالح ماده اساسنامه (تغيير موضوع فعاليت)
تغيير محل (تغيير نشاني در يك واحد ثبتي) تصويب اساسنامه جديد انتخاب
شده توسط متقاضي در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقي مرقوم ثبت و
در پايگاه آگهي هاي سازمان ثبت قابل دسترس مي باشد.
تاريخ انتشار 96/10/23
د ش 96/10/23
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كردستان
م الف 701
مرجع ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري قروه

اصالحيه

آگهي مزايده عمومي امالك ذيل شهرداري باقرشهر به مجوز  5/9178كه در
تاريخ  96/10/20چاپ شده است رديف  = 8انباري  2/86متر مربع (شماره
 )84مي باشد كه اشتباها  2/86متر مربع (شماره  )86چاپ شده است.
شهردار باقرشهر  -عليرضا ناصري پور

محــدوده افســريـه

فقط با  30ميليون

توجه

صاحب مغازه با سند مالكيت شويد

 70م وام با اقساط  30ماهه
بدون سود و ضامن
 %30تخفيف خريد نقدي
 %20تخفيف خريد اقساطي
33575745-33575350
و همچنين  70تا  700ميليون
وام خريد مغازه سند آماده محضر
تخفيف به كارمندان و بازنشستگان

فرجي09127378318-
صابري09129406870-

خت96/9/29-250

http://www.bazaar-khanevadeh.ir

اهداي
خون
اهداي
زندگي

گفت :درکالم حرفهاي هستند اما در اجرا خير.
هيچ باشگاهي شرايط و ضوابط فوتبال حرفهاي را
ندارد .هيچ تيمي بازده ساليانهاش مثبت نيست.
درصورتي که طبق قوانين فيفا و کنفدراسيون آسيا
باشگاههايي حرفهاي محسوب ميشوند که تراز
مالي ساالنهشان مثبت باشد .شما اگر باشگاهي را
درايران پيدا کرديد که تراز مالي ساالنهاش مثبت
بود حتما معرفي کنيد .کارشناس فوتبال درباره

خبر »

فوتبال درحال انفجاراست!
موفق نشدن تيمهاي خصوصي درايران گفت:
اين تيمها مديريت کامل و موفقي ندارند .آنها
به کمک بانکها و شرکتهاي ديگر تيمداري
ميکنند .من سراغ ندارم باشگاهي را که فقط از
بودجه خودش کمک بگيرد.
شايد از تيم گسترش فوالد نام برده شود اما آن
هم يک کارخانه است و شرايط دخل و خرجش
فعال مشخص نيست .اين باشگاه به هيچ وجه
ترازمالي مثبتي ندارد .اين مشکالت باعث ميشود
که گسترش فوالد هم يک روز به بنبست برسد.
وي درباره اين که دولت مالک بعضي از تيمهاي
فوتبال است تصريح کرد :اگر کنفدراسيون آسيا و
فيفا متوجه شود اين تيمها را محروم خواهد کرد.
بايد شرايط مناسبي را فراهم کنند .سياستگذاريها
بايد به گونهاي باشد که فوتبال ازظرفيتهاي
خودش استفاده کند .دولت اين راهها را مسدود
کرده است .حداقل چند تيم هستند که ميتوانند
از راه درآمد پخش تلويزيوني مشکالتشان را حل
کنند ولي صداوسيماي ما دولتي است و اين
اجازه را نميدهد.

آگهي دعوت

از كليه صاحبان سهام شركت توليدي  ،صنعتي و نگهداري محصوالت
كشاورزي سرد ايمن دماوند (سهامي خاص) ثبت شده به شماره 498
دماوند شناسه ملي  10100069230دعوت مي گردد كه در مجمع عمومي
فوق العاده شركت كه راس ساعت  11صبح مورخ  96/11/7در آدرس تهران
بزرگراه نلسون ماندال (آفريقا)  -كوچه عاطفي شرقي  -پالك -16طبقه
چهارم  -واحد  8تشكيل مي گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :
 -1اجراي ماده  141اليحه اصالحي قانون تجارت و در صورت لزوم كاهش
سرمايه
تاريخ انتشار 96/10/23
هيئت مديره شركت توليدي
خ ت 96/10/23
 ،صنعتي و نگهداري محصوالت
كشاورزي سرد ايمن دماوند

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي حسين نور داراي شماره شناسنامه  5819959728شرح دادخواست
به كالسه /1/306/96م از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده
چنين توضيح داده كه شادروان مرحوم فريادرس نور فرزند ولي به شماره
شناسنامه  5819699599در تاريخ  95/12/16در اقامتگاه دائمي خود بدرود
حيات گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :
 -1حسين نور كد ملي  5819959728صادره از ملكشاهي فرزند فريادرس
فرزند متوفي
 -2شريف نور كد ملي  5810037526صادره از ملكشاهي فرزند فريادرس
فرزند متوفي
 -3آمنه نور كد ملي  5810091784صادره از ملكشاهي فرزند فريادرس
فرزند متوفي
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي
مينمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه اي از متوفي نزد او
باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال
گواهي صادر خواهد شد.
عليپاشا صيادي  -رئيس شعبه
تاريخ انتشار 96/10/23
اول مجتمع شوراي حل اختالف
د ش 96/10/23
دادگستري شهرستان ملكشاهي
آگهي ابالغ اجراييه
پيرو آگهي هاي منتشره در روزنامه نظر به اينكه طي دادنامه شماره
 930997347010101194مورخ  93/10/29صادره از شعبه اول حقوقي
بافت آقاي منصور منظري توكلي فرزند مرادعلي بعنوان محكوم عليه
محكومند به پرداخت مبلغ سيصد و پنجاه و سه ميليون و هفتصد و
دوازده هزار و دويست وچهل و هشت ميليون ريال بابت اصل خواسته و
پرداخت مبلغ ده ميليون و سيصد و هفتاد و نه هزار و نهصد و بيست
و چهار هزار ريال بابت هزينه دادرسي در حق خواهان محكوم گرديده
لذا به نامبرده ابالغ مي گردد ظرف مدت ده روز از انتشار آگهي نسبت به
كارسازي محكوم به در حق محكوم له بانك سپه بافت و يا معرفي اموال
اقدام نماييد در غير اين صورت واحد اجراي احكام مدني دادگاه طبق مفاد
دادنامه اقدام خواهد نمود
تاريخ انتشار 96/10/23
مدير دفتر شعبه اول حقوقي بافت
د ش 96/10/23

اصالحيه

مجمع انتخاباتي فدراسيون بسکتبال  ۱۰صبح امروز برگزار ميشود و اهالي
اين رشته منتظر هستند تا رئيس جديد خود را بشناسند .و مدعيان اصلي
رسيدن به صندلي رياست دنياي توپ وتور که تعدادشان به اندازه انگشتهاي
يک دست هم نيست بايد راي مجمع فدراسيون را بگيرند و دراين رقابت
پيروزشوند .بسکتبال آخرين فدراسيوني است که قبل از انتخابات کميته ملي
المپيک رئيسش را ميشناسد و سروسامان ميگيرد .بعد از دو سال که مجمع
انتخاباتي بازهم به محمود مشحون راي داد و او را به عنوان مشكي پوشان
انتخاب کرد حاال مرد پير بسکتبال بازنشست شده و ديگر خودش در مجمع
نيست و بايد ديد خانواده صاحب راي بسکتبال براي فصلهاي بدون مشحون
چه تصميمي خواهد کرد ۲۴.نفر براي حضور در مجمع انتخاباتي فدراسيون
بسکتبال ثبت نام کردند که از ميان آنها  ۱۵نفر صالحيتشان براي حضور در
مجمع فردا تاييد شد.

فول ر:

ذوالفقارنسب:

دفتر وكالي دادگستري


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

ورزش 11
نكته »

پرسپوليس دردقيقه  90خوشبخت شد

ارتباط فدراسيون ايران با چين برميگردد که رقابت
نزديکي با يکديگر دارند .حتي ممکن است اين رقابتها
درآينده بيشترهم شود .فدراسيون ووشو در بزرگ
کردن ما و شناساندن ووشوي ايران به جهان کمک
زيادي کرده است .بانوي لژيونر اظهار کرد :چينيها
در ووشو بهترين هستند اما برنامهريزي فدراسيون
ايران هم کمتر از چينيها نيست .تنها تفاوت ووشوي
ايران با چين اين است که به دليل جمعيت زياد ،اين
کشور ووشوکاران بيشتري دارد و نفرات برترهم از بين
اين جمعيت زياد انتخاب ميشوند که باعث به وجود
آمدن ووشوکاران خوبي ميشود.دارنده مدال طالي
رقابتهاي جهاني ظهار کرد :من ،سهيال و کيميا
شوشتري تمرينات زيادي را پشت سرگذاشتهايم تا
به آمادگي مطلوبي برسيم .تالش خود را ميکنيم
که براي بازيهاي آسيايي آماده شويم و نتايج خوبي
را براي ووشوي کسب کنيم.

جشنواره گل بارسلونا

لوجانشين زيدان مي شود

خوشحالم که شاهد
توهین نبودیم

ليگ برت ر:

حضوردرليگ چين بهترين اتفاق است

مهدي بنعطيه ،مدافع مراکشي يوونتوس به عنوان مرد سال فوتبال
کشورش انتخاب شد .گفتني است بنعطيه و تيمش در گروه دوم
جامجهاني رقيب تيم ملي کشورمان هستند.

هجدهمين دوره رقابتهاى هندبال قهرماني مردان آسيا از  ۲۸دي
به ميزباني کرهجنوبي برگزار خواهد شد و تيم ايران با تيمهاي
ازبکستان و ژاپن همگروه است.

برانکو:
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بنعطيه مرد سال مراکش

تيم هندبال به کره مي رود

وی درباره برخورد انصاری و بیرانوند افزود :اینگونه اتفاقات طبیعی است ،مهم
حفظ اتحاد است .این گل  ۱۲علیپور بود و منشا هم روند خوبی دارد .به عنوان
مربی برایم مهم این است که بازی چه خانگی چه خارج از خانه موفق باشیم .مهم
به دست آوردن موقعیت گل است.سرمربی تیم پرسپولیس افزود :فقط  ۲بازی
مقابل پیکان و الهالل باختیم ،به بازیکنانم بابت همه تالشی که تا امروز داشتهاند
تبریک میگویم زیرا به دنبال رسیدن به اهداف خود هستیم.برانکو تصریح کرد:
قبال هم گفتهام که از بازیکنانم راضی هستم ،ما قهرمان ایرانیم .وظیفه بازیکنان
است که با تالش بیشتر پیشرفت کنند.سرمربی پرسپولیس درباره جریمههای
اخیردراین باشگاه گفت :هفته پیش فرشاد و منشا را جریمه کردم ،این هفته هم
علیپور را جریمه کردم زیرا دیربه تمرین آمد.

آگهي مزايده عمومي امالك ذيل به مدت يك سال شهرداري باقرشهر به
مجوز شماره  5/1/1918كه در تاريخ  96/10/20چاپ شده است رديف 3
وضعيت كلي اداري مي باشد كه اشتباها تجاري چاپ شده است.
شهردار باقرشهر  -عليرضا ناصري پور

مهاجم اسبق تيم ملي آلمان اعتقاددارد تنها فوتباليستي که ارزشي باال دارد،
ليونل مسي است.رقم نقل وانتقاالت بازيکنان فوتبال در بازارموجود همچنان
درحال افزايش وحتي ميتوان گفت ،انفجاراست.بعد ازآنکه پاريسنژرمن با
پرداخت  ۲۲۲ميليون يورو به بارسا بابت نيمار ،اولين گام را براي چنين انفجار
باورنکردني برداشت ،در نقل و انتقاالت زمستاني با جابجايي کوتينيو وفانديک،
دو بازيکن ديگر با ارقامي نجومي ،انتقال يافتند که تا چند سال قبل ،غيرقابل
باور بود.اين موضوع يعني افزايش ارقام به شکلي باورنکردني ،باعث ناراحتي
رودي فولر ،گلزن نامي پيشين آلمانها شده است .چرا که او تصورميکند نبايد
بدون حساب وکتاب،چنين ارقامي هزينه شوند.

حجاب شرط بانوي واليبال
بازيکن سابق تيم ملي واليبال بانوان حضورش در تيم شارلرواي بلژيک
را مشروط به حفظ حجاب کرده است .فرنوش شيخي بعد از ازدواج با
کاوه رضايي بازيکن تيم سابق استقالل ازايران رفت و با توجه به اينکه
همسرش در بلژيک و در تيم شارلروا بازي ميکند شيخي نيز مذاکراتي
با تيم واليبال بانوان اين باشگاه داشته است .با وجود اينکه برخي رسانهها
خبر توافق نهايي شيخي را با اين باشگاه اروپايي ذکر کردهاند وي در
صورتي براي اين تيم توپ خواهد زد که با شرط بازي با حجابش موافقت
کنند .درغير اين صورت توافق هايي حاصل نخواهد شد.

آگهي دعوت

از كليه صاحبان سهام شركت توليدي  ،صنعتي و نگهداري محصوالت
كشاورزي سرد ايمن دماوند (سهامي خاص) ثبت شده به شماره  498دماوند
شناسه ملي  10100069230دعوت مي گردد كه در مجمع عمومي عادي به
طور فوق العاده شركت كه راس ساعت  10صبح مورخ  96/11/5در آدرس
تهران بزرگراه نلسون ماندال (آفريقا)  -كوچه عاطفي شرقي  -پالك-16
طبقه چهارم  -واحد  8تشكيل مي گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :
 -1قرائت گزارش هيئت مديره و بازرس شركت در خصوص ترازنامه و
حساب سود و زيان سال مالي 1395
 -2تصميم گيري در خصوص ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي
1395
 -3انتخاب هيئت مديره جديد
هيئت مديره شركت توليدي
تاريخ انتشار 96/10/23
 ،صنعتي و نگهداري محصوالت
خ ت 96/10/23
كشاورزي سرد ايمن دماوند
آگهي فقدان سند مالكيت
چون آقاي عبدالوحيد درازهي فرزند ابابكر ولي قهري مالك با تسليم
دو برگ استشهاديه محلي كه به امضاي شهود و گواهي دفترخانه اسناد
رسمي شماره  16سراوان رسيده مدعي هستند كه سند مالكيت ششدانگ
يك باب منزل به مساحت  747/13متر مربع پالك  94فرعي از -21اصلي
واقع در روستاي شيرين زاد بم پشت جزء قطعه  1از بخش  11بلوچستان
شهرستان سراوان كه ذيل ثبت  1357صفحه  112دفتر جلد  11امالك به
نام عماد درازهي فرزند عبدالوحيد صادر و تسليم شده است به علت
جابجايي اثاثيه منزل مفقود گرديده و نامبرده از اين اداره درخواست صدور
سند مالكيت المثني نموده لذا حسب ماده  120اصالحي آيين نامه قانون
ثبت مراتب آگهي مي شود تا چنانچه كسي مدعي انجام معامله نسبت
به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت مذكور نزد خود مي باشد از تاريخ
نشر اين آگهي ظرف مدت  10روز اعتراض خود را به ضميمه اصل سند
مالكيت يا سند معامله به اين اداره اعالم و رسيد دريافت نمايند تا مورد
رسيدگي قرار گيرد واال پس از انقضاي مدت مذكور و نرسيدن واخواهي و
يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت ارائه نشود نسبت به صدور سند
مالكيت المثني طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تاريخ انشار 96/10/23
غالمرضا نورا  -رئيس ثبت اسناد و
د ش 96/10/23
امالك سراوان
م الف 96/560
آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم بهآقايان ابوالفضل
آشتياني عراقي فرزند محمود و هاشم نقي زاده
خواهان آقاي حسين پرچيانلو دادخواستي به طرفيت خواندگان آقاي ابوالفضل
آشتياني عراقي و آقاي هاشم نقي زاده به خواسته مطالبه وجه چك مطرح
كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982601900480
حوزه شماره  10شوراي حل اختالف شهرستان زنجان ثبت و وقت رسيدگي
مورخ  96/12/6ساعت  16/30تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع
ماده  73قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خواندگان
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي
مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را
دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
م الف 1457
حوزه شماره  10شوراي حل اختالف
شهرستان زنجان

