
ورزشی

سرویس ورزشی-
در شــرایطی کــه 26 آبــان پایــان فعالیت 
مدیران بازنشســته در ورزش اعالم شــده، مدیران 
فدراســیون های فوتبال و والیبال کناره گیری خود را 

اعالم نکرده اند.
قانون منع بکارگیری بازنشستگان در 24 شهریور برای 
اجرا ابالغ شد و اکنون دو ماه پس از آن تاریخ، مهلت نهایی 
اجرای این قانون فرا رسیده است. اجرای این قانون در ورزش 
یکــی از پرچالش ترین ها در بین همه دســتگاه های اجرایی 
بوده اســت. از تالش اداری برای مانع تراشی در اجرای قانون 
گرفته تا جریان ســازی برای ماندگاری بیشــتر در ریاست 
فدراســیون های ورزشــی از کمترین اتفاقات صورت گرفته 

توسط برخی مدیران ورزشی مشمول این قانون بوده است.
با توجه به اینکه تاکنون لیست رسمی روسای بازنشسته 
فدراسیون های ورزشــی اعالم نشده، اما در پاسخ های مکرر 
مســئوالن ورزشــی و همچنین در پیگیری های خبرنگاران 
مشخص شــده که نزدیک به 10 رئیس  فدراسیون مشمول 
اجرای این قانون می شــوند. در لیســتی که رسانه ها اعالم 
کردند، روسای فدراســیون های قایقرانی، هاکی، ناشنوایان، 
چوگان، ســه  گانه، هندبال، جودو، والیبــال ، فوتبال، کاراته 
مشــمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شدند. در 
هفته های گذشــته با توجه به اســتعفای برخی از روسا و یا 
قطعی شدن بازنشستگی شــان، تکلیف ۷ فدراسیون از 10 
فدراسیون مشخص شــد، اما تاکنون وضعیت 3 فدراسیون 

هم چنان در هاله ای از ابهام است.
وزارت ورزش و جوانــان تاکنــون احمد گــواری را در 
فدراســیون قایقرانی، حســن آباذری در فدراسیون  هاکی، 
حســن سلگی را در فدراسیون ناشــنوایان و یاشار بی غم را 
در فدراسیون چوگان به عنوان سرپرست معرفی کرده است. 
با توجه به استعفای محمدعلی صبور از فدراسیون سه گانه، 
احمد نامنی به عنوان سرپرســت معرفی شد. در فدراسیون 
هندبال نیــز علیرضا رحیمی جایش را بــه رمضانعلی دولو 
داد. آخرین فدراســیونی هم که وضعیت آن مشــخص شد، 
فدراسیون جودو بود اما هنوز تکلیف روسای فدراسیون های 
والیبال، فوتبال، کاراته رسما مشخص نشده و این بالتکلیفی 

اجــرای قانــون در ورزش را دو چندان کرده اســت. البته 
درخصوص کاراته مشــکل چندانی نیست زیرا روز گذشته 
علی رغبتی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت حوزه ورزش 
وزارت ورزش در گفت و گو با خبرگزاری مهر اعالم کرد امروز 

یا فردا فرجی از سمت ریاست استعفا می دهد.
تحلیلی که فوتبالی ها ارایه می کنند

در میان فدراســیون ها شاید مهم ترین مسئله مربوط به 
فدراسیون فوتبال و والیبال است. روسای این دو فدراسیون 
در هفته های گذشته نشان داده اند که تمایلی به کنار رفتن 
ندارند. همین چنــد وقت پیش ضیایی رئیس فدراســیون 
والیبال در مصاحبه ای اعالم کرد که قانون محترم است ولی 
به راحتی از حق خود نمی گذرد. تاج رئیس فدراسیون فوتبال 
هم روزهای گذشته دنبال آن بوده که نشان دهد فوتبال نهاد 
عمومی غیر دولتی است که مشمول قانون منع به کارگیری 
بازنشســتگان نمی شود. این تالش ها تا آنجا ادامه داشت که 
اعضای هیئت  رئیسه به دیدار الریجانی رئیس مجلس رفتند.

مدیران فدراســیون فوتبال در تحلیل هــای خود، غیر 

مســتقیم به این موضوع  اشــاره می کنند که امکان دارد با 
رفتن تاج و هیئت  رئیســه، فوتبال ایران دچار تعلیق شود. 
در همین خصوص برخی رســانه ها برای تشریح به ماجرای 
تعلیق فدراســیون فوتبال کویت اشاره کردند. فیفا سه سال 
قبل فدراســیون فوتبال کویت را به دلیل وضع شدن قانونی 
جدید از ســوی پارلمان این کشــور که بنا بــه ادعای فیفا، 
موجب از بین رفتن اســتقالل فدراســیون فوتبال می شد، 

کویت را تعلیق کرد.
در همین بــاره 16 اکتبر 2015 فیفا در بیانیه ای اعالم 
کرد: »فعالیت فدراسیون فوتبال کویت به حال تعلیق درآمد. 
ایــن محرومیت بــه دنبال تصمیم کمیتــه اجرایی فیفا در 
جلسات 24 و 25 سپتامبر گرفته شد و به فدراسیون فوتبال 
کویت تا 15 اکتبر زمان داده شده بود که تغییراتی در قانون 

ورزش کویت ایجاد شود.« 
مدیران فدراسیون فوتبال هم بازنشسته هستند

با وجود این شرایط وزارت ورزش تاکید بر اجرای قانون 
در ورزش دارد تــا جایی که دو تــن از معاونان وزیر ورزش 

تاکید کرده انــد که تمام بازنشســتگان از جمله تاج رئیس 
 فدراسیون فوتبال باید از ورزش خارج شوند. 

روز دوشــنبه احمدی معاون فرهنگی و توسعه ورزش 
همگانــی وزارت ورزش و جوانــان گفــت: همه روســای 
فدراسیون هایی که شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
شده اند قطعا از سمت خود کنار می روند و این موضوع توسط 

فدراسیون ها در حال طی کردن روال اداری است. 
بعد از احمدی، فرامرزیان معاون مالی و پشتیبانی وزارت 
ورزش هم گفت: فدراســیون فوتبال هم در لیست نهادهای 
عمومی غیردولتی اســت به همین دلیل قانون بازنشستگی 
شــامل حال آن هم می شــود. فرامرزیان در گفت و گویی با 
خبرگزاری فارس عنوان کرد: برخی از فدراســیون ها نفرات 
بازنشســته خود را رســما معرفی کرده اند. ما اتمام فعالیت 
)26 آبــان( را گفته ایم. روز دوشــنبه نیــز مکاتبه  نهایی را 
داشــتیم و گفتیم بعد از موعد مقرر فعالیت بازنشســته ها 
به هیچ عنوان طبق قانون امکان پذیر نیســت. فدراسیون ها 
نهادهای عمومی غیردولتی هستند. قوانین مربوط به شرایط 
اداری و اســتخدامی نهادهای غیردولتی باید از قوانین کلی 
دســتگاه های اجرایی پیروی کند. ما به همه فدراسیون ها و 
مجموعه وزارت ورزش ابالغ کرده و پایان مهلت را گفته ایم. 

امکان فعالیت نیست و جرم محسوب می شود. 
وی تصریــح کرد: اساســنامه فدراســیون فوتبال هم 
اگر مصوبه هیئت وزیران اســت چون در لیســت نهادهای 
عمومی غیردولتــی قرار دارد، باید قانــون را اجرا کند. این 
قانون شــامل حال همه است و کسی مستثنی نیست. حاال 
چطور می خواهند تفســیر کنند و اگر بناســت استفساریه 
بگیرند می توانند جواب بگیرند و اقدام کنند. بحث ما اجرای 
قانون است و این قانون در اختیار ما نیست شاید اگر بود، به 
گونه ای دیگر تصمیم می گرفتیم. چون در اختیار ما نیســت 
 هر قانونی که برای همه فدراسیون هاســت برای فوتبال هم 

هست. 
بــا این اظهار نظــر معاون وزیر باید دیــد واکنش تاج، 
ضیایی و ســایر مدیران بازنشســته در فدراسیون فوتبال و 
والیبال چیست و اینکه آیا آنها از ورزش می روند یا همچنان 

برای حفظ صندلی خود تالش می کنند؟!

تکلیف 3 فدراسیون هنوز مشخص نشده است

واکنش وزارت ورزش به تالش مدیران فوتبال برای ماندن
به یاد پاسدار شهید مدافع حرم مهدی اسحاقیانتمام بازنشسته ها از جمله تاج باید تا 26 آبان بروند

 در راه اهل بيت بايد از جان گذشت
پاسدار شهید مدافع حرم مهدی اسحاقیان 
به ســال 1358 دیده به جهان گشود؛ دروس 
عالیه را تا کارشناســی ارشــد ادامه داد. این 
پاسدار رشــید، که به عنوان مترجم در جنگ 
ســوریه در حال خدمت بــود، و در تاریخ 20 
شــهریور ماه 1395 در حلب ســوریه شربت 

شهادت را نوشید.
شهید اســحاقیان در مصاحبه ای پیش از 

شــهادت و در پاسخ به این ســؤال که: »با وجود اطالع از خطرات و احتمال 
شــهادت در حال اعزام به سوریه هستید چه حسی دارید؟« پاسخ داد: »اینکه 
انســان توفیقی پیدا کند که برای دفاع از اسالم و حریم اهل بیت )ع( قدمی 
بردارد با نظر مســتقیم خود اهل بیت )ع( اســت. مطمئنا در این راه خطرات 
وجود دارد، اما انســان باید برای حفظ اسالم و دفاع از حریم اهل بیت )ع( از 

جان و مالش مایه بگذارد.«
در مورد نحوه شــهادتش، همرزمش می گوید: شــهادت مهدی در حالی 
اتفاق افتاد که خیلی عقب تر از خط بود، مهدی داخل ماشین بود که گلوله ای 
کنار آنها می خورد و ترکش به سرش اصابت می کند. برای کار ترجمه به سوریه 
رفته بود ونیازی نبود که در خط مقدم حضور داشته باشد، اما شهادت، همان 
جا ســراغش آمد، جایی که کســی فکرش را هم نمی کرد. شب اعزام، وقتی 
داشــت سوار اتوبوس می شد رو به من کرد و گفت: مسلم، خدا را شکرباالخره 
این درس و دانشــگاه یک جایی خوب بــه دردم خورد. منم که برام مثل روز 
روشــن بود که رفتن مهدی بی برگشت است، رو به بچه ها می کنم و می گویم: 
»اگر قرار باشــه کسی از شما شهید بشه، مهدی است، اما با همه این اوصاف 
خیلی مراقبش باشید.« دو روز قبل از شهادتش دلشوره عجیبی داشتم، انگار 
به دلم افتاده بود قرار است خبر شهادت مهدی را بیاورند و همینطور هم شد.

حدیث دشت عشق

فتاحی: به مصاحبه برانکو کاری نداریم 
با پرسپولیس توافق کردیم

اردوی تیم ملی بعد از نیم فصل نخســت لیگ برتر فوتبال، دیرتر از برنامه 
قبلی آغاز می شود تا بازی های عقب افتاده پرسپولیس، استقالل، ساپیا و صنعت 
نفت برگزار شوند. سعید فتاحی، مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال 
درباره اهدای کاپ ســوپرجام به پرسپولیس اظهار کرد: قرار نبود در آزادی به 
پرسپولیس جام بدهیم. باتوجه به انجام نشدن مسابقه سوپرجام، جشنی هم 
قرار نیست برگزار شود. قرار شد پس از صحبت با مسئوالن سازمان لیگ درباره 
این موضوع تصمیم بگیریم. وی درباره بازی کردن یا نکردن پرسپولیس برابر 
پیکان، ذوب آهن و سپاهان بدون ملی پوشانش تصریح کرد: دیروز جلسه ای با 
کی روش داشــتیم که اردوهای تیم ملی بعد از نیم فصل دیرتر آغاز شود که 
بازی های عقب  افتاده پرســپولیس، استقالل، ساپیا و صنعت نفت را بگذاریم. 
چون بازی های فشرده می شد و احتمال آسیب دیدگی باال می رفت، این تصمیم 
را گرفتیم و خوشبختانه کی روش موافقت کرد.فتاحی درباره مخالفت برانکو با 
انجام بازی بدون ملی پوشــانش گفت: ما با مصاحبه برانکو کاری نداریم و نامه 
باشگاه پرســولیس را داریم. ما تعیین کردیم و به پرسولیس اطالع دادیم که 
اگر به فینال برود، بازی این تیم برابر پیکان را در فیفادی برگزار می کنیم که 
اردوی تیم ملی است و به آن ها یادآور شدیم که بازیکن های ملی پوش خود را 
نخواهند داشت. پرسپولیس موافقت کرد و ما نامه این باشگاه را داریم. اگر قرار 
نبود به همین شــکل صورت بگیرد، باید 10 هفته اردوی تیم ملی را تعطیل 

می کردیم زیرا پرسپولیس چند بازی عقب  افتاده دیگر هم دارد.
دایی: با این وضعیت بازیکن خارجی نمی توانیم بگیریم

سرمربی ســایپا می گوید تیمش با آمادگی کامل به مصاف ماشین سازی 
می رود. علی دایی سرمربی سایپا در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر 
ماشین ســازی حاضر شد و اظهارکرد: فردا بازی سختی داریم. امسال هنوز به 
آمادگی و هماهنگی الزم نرسیده ایم. چند برهه نتایج بد گرفتیم. فردا )امروز( 
جبران خواهیم کرد. با تیم خوب و سختکوشــی بازی داریم که نه در خانه و 
نه خارج خانه به کسی باج نمی دهد و امیدواریم به سه امتیاز برسیم. او افزود: 
ما یک مشــکل اساسی داریم و آن پول است که به هیچ عنوان بازیکن داخلی 
نمی توانیم بگیریم چون بازیکن خوبی نمانده اســت. بازیکنان خارجی هم با 
نوســانات دالر نمی شــود جذب کرد. فکر نکنیم کار خاصی بتوانیم در نقل و 

انتقاالت انجام دهیم.
اطالعیه باشگاه استقالل درباره مذاکره با بازیکنان خارجی

باشگاه استقالل در خصوص شایعاتی که این روزها پیرامون نقل و انتقاالت 
این باشگاه به راه افتاده اطالعیه ای را صادر کرد.طی روزهای گذشته شایعات 
مختلفی در خصوص مذاکره باشــگاه اســتقالل با بازیکنان خارجی جدید در 
فضای مجازی مطرح شده است. در همین خصوص باشگاه استقالل به اطالع 
کلیه هواداران می رساند که در راستای حضور قدرتمندانه در ادامه مسابقات و 
با هماهنگی کاملی که میان سرمربی محترم و باشگاه وجود دارد، انجام هرگونه 
مذاکــره با بازیکنان جدید خارجی صرفا از طریق خود باشــگاه انجام خواهد 
شــد. چند روز پیش شــخصی که در ایران فعالیت نمی کند با انتشار عکسی 
در صفحات مجازی اعالم کرد که با جباروف مذاکرات خوبی داشــته و باشگاه 

استقالل هم در خصوص این شایعات اقدام به صدور اطالعیه کرده است.
نامه کتبی روزبه چشمی به باشگاه استقالل

مدافع ملی پوش تیم فوتبال استقالل در نامه ای به این باشگاه بابت اتفاقات 
تمرین هفته قبل عذر خواهی کرد. روزبه چشمی مدافع تیم فوتبال استقالل که 
به همراه فرشید اسماعیلی به خاطر مسائل انضباطی از حضور در تمرینات این 
تیم محروم شده  بودند در نامه ای به مسئوالن این باشگاه عالوه  بر عذر خواهی 
همه گونه تصمیم گیری در مورد وی را به باشــگاه واگذار کرد. چشمی که به 
دلیل حضور در اردوی تیم ملی در جلسه کمیته انضباطی این باشگاه شرکت 
نکرده بود در نامه به باشــگاه اعالم کرده هــر تصمیمی که آنها بگیرند پذیرا 
خواهد بود. این در حالی اســت که فرشید اسماعیلی بابت اشتباهش در یکی 
از تمرینات که منجر به خط خوردن نامش از بازی با ماشین ســازی شــد از 

مسئوالن و کادر فنی این تیم عذر خواهی کرد.
فوالد - پرسپولیس؛

 دیدار افتتاحیه فوالد آره نا در هفته هفدهم
دیدار افتتاحیه ورزشگاه جدید فوالد خوزستان در هفته هفدهم بین این 
تیم و پرســپولیس برگزار خواهد شد. با اعالم سعید فتاحی، مسئول مسابقات 
لیگ برتر فوتبال، دیدار افتتاحیه ورزشــگاه فوالد آره نا، ورزشگاه جدید فوالد 
خوزســتان در هفته هفدهم بین دو تیم فوالد خوزستان و پرسپولیس برگزار 
خواهد شــد. پیش از این گفته شــد بود که قرار اســت دیدار افتتاحیه این 
ورزشــگاه یک دیدار ملی باشد و فوالد آره نا میزبان یکی از بازی های دوستانه 

تیم ملی باشد.

روسای بازنشسته فدراسیون های ورزشی بعد از تاریخ 24 آبان حق امضا نخواهند داشت.
قانون منع به کارگیری بازنشســته های ورزشــی با تصویب مجلس و تایید شــورای نگهبان به دستگاه های دولتی و 
فدراســیون های ورزشــی ابالغ شد.دستگاه ها فرصت داشتند تا در مدت 2 ماه اســامی بازنشسته ها را اعالم کنند. دیوان 
محاسبات نیز با ارسال نامه ای به وزارت ورزش که رونوشت آن به فدراسیون های ورزشی فرستاده شده، خواستار مشخص 

شدن اسامی بازنشسته ها شد.
محمدرضــا داورزنی معاون حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش پیش از این اعالم کرده بود 12-13 رئیس  فدراســیون 
بازنشسته هستند به همین دلیل برای ۷ فدراسیون قایقرانی، هاکی، چوگان، ناشنوایان، هندبال، جودو و سه گانه سرپرست 
انتخاب شــد.ثبت نام از نامزدهای ریاست فدراســیون های قایقرانی، هاکی، چوگان و ناشنوایان از یکشنبه هفته گذشته و 

سه گانه از 19 آبان آغاز شده است.
روسای بازنشسته که تاکنون وزارت ورزش موضع خود را در مورد آنها اعالم نکرده، از جمله فوتبال و والیبال، از تاریخ 
24 آبان با پایان مهلت قانونی، حق امضا نخواهند داشت. در صورت امضای اسناد دخل و تصرف در اموال دولتی محسوب 

می شود و از نظر قانونی نیز مشکل دارد.
وزارت ورزش نیز بررسی های خود را درخصوص مدیران بازنشسته این وزارتخانه انجام خواهد داد. تاکنون بازنشسته 

بودن فریبا محمدیان معاون امور بانوان و عباباف مدیرکل حراست قطعی شده است.

حق امضا از رؤسای بازنشسته فدراسيون ها گرفته می شود
وزیر ورزش و جوانان می گوید ایران خواستار میزبانی جام ملت های آسیا 2023 شده است.

مسعود سلطانی فر در حاشیه افتتاح ورزشگاه فوالد آرنا در شهر اهواز درباره این پروژه عنوان کرد: خدا را شاکریم که 
پروژه ای شیک و در کالس جهانی را توانستیم در شهر اهواز به بهره برداری برسانیم. افتتاح این ورزشگاه با توجه به وجود 
ورزشــگاه غدیر در شهر اهواز می تواند پتانســیل خوبی برای استان خوزستان برای گرفتن میزبانی رویدادهای بین المللی 

باشد. 
وی افزود: خوشــبختانه در ســال های پس از انقالب در شهرهای بزرگ کشور اســتادیوم های مناسب افتتاح شدند 
بخصوص در دو ســال گذشــته برای نمونه استادیوم ۷5 هزار نفری نقش جهان اصفهان به بهره برداری رسید و پس از آن 
اســتادیوم 50 هزار نفری پارس شیراز را افتتاح کردیم. همچنین استادیوم امام رضا)ع( در شهر مشهد که واقعا در سطح 
جهانی اســت، افتتاح شد و در نهایت شرکت فوالد خوزســتان توانسته است استادیوم فوالد آرنا را افتتاح کند. همچنین 

استادیوم یادگار امام تبریز نیز پس از پیروزی انقالب افتتاح شده بود که حدود ۷0 هزار نفر ظرفیت دارد.
وزیر ورزش تصریح کرد:عالوه بر این وجود استادیوم ثامن مشهد در کنار استادیوم های غدیر، یادگار امام، پارس و نقش 
جهان و امام رضا)ع( شــرایطی را برای ما به وجود می آورد که می توانیم میزبانی مســابقات بین المللی علی الخصوص جام 
ملت های آسیا را کسب کنیم. تقاضای میزبانی برای جام ملت های 2023 را داده ایم و امیدواریم با توجه به استادیوم های 

خوبی که در نقاط مختلف کشور داریم، بتوانیم میزبانی رویدادهای بین المللی را بگیریم.

درخواست ايران برای ميزبانی جام ملت های آسيا ۲۰۲۳ 
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جمعه 2 آذر 1397
* پیکان.......................................................................................... فوالد)ساعت 15(
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* سپیدرود رشت............................................... نفت  مسجدسلیمان )ساعت15(
* صنعت نفت آبادان....................................... نساجی مازندران )ساعت16:40(

شنبه 3 آذر 1397
* ذوب آهن........................................................ پارس جنوبی جم )ساعت15:15(

یکشنبه 4 آذر 1397
* پرسپولیس.................................................................... تراکتورسازی )ساعت15(
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* استقالل خوزستان....................................... استقالل تهران )ساعت1۷:35(

برنامه هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال

چهارشنبه 23 آبان 1397
* سایپا................................................................... ماشین سازی تبریز )ساعت 15(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* سپاهان...................................................................... پرسپولیس )به تعویق افتاد(

ادامه برنامه بازی های هفته دوازدهم لیگ برتر 

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

1118211651126. پدیده

2117402491525. سپاهان

3126422112922. تراکتورسازی

4945093617. پرسپولیس

5124441511416. پارس جنوبی جم

611443129316. پیکان

71136296315. استقالل تهران

215-8114341113. سایپا

312-9121921114. صنعت نفت آبادان

111-1011182910. ماشین سازی تبریز

411-11112541115. ذوب آهن

411-12122551014. نساجی مازندران

711-1312255714. فوالد خوزستان

1010-1412246818. استقالل خوزستان

139-1512237518. سپیدرود رشت

78-1612156613. نفت  مسجدسلیمان

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال- جام خلیج فارس

به دســتور مواد یک و ســه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد ســند رسمی و ماده 13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در 
قانون مذکور مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک شهرکرد مورد رسیدگی و رای آن 

صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک واقع در ابنیه شهرکرد به شماره پالک 1- اصلی

خانم توران صالحی بیرگانی ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 143 مترمربع 
قســمتی از پالکهای 941 و 1108 فرعی خریداری شده مع الواسطه از یداله شیریان 

و شرکاء
امالک واقع در قریه شهرکرد به شماره پالک 2- اصلی

10996 فرعی آقای روح اله توکلی مطلق ششدانگ یک باب خانه به مساحت 181/13 
مترمربع خریداری شده مع الواسطه از وراث غالم رضایی

12259 فرعی خانم فاطمه رنجبر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 131/70 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از بهرام عسگریان و شرکاء

12259 فرعی آقای حشــمت اله فیاض نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 131/70 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از بهرام عسگریان و شرکاء

12270 فرعی آقای طهمورث اســدی ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 
110/38 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از مومن علی کیانی

13085 فرعی آقای جعفر نفر ســفید دشتی ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
180/06 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از ابوالقاسم محمودیان

امالک واقع در باغچه های شهرکرد به شماره پالک 3- اصلی
آقای بهمن باقری ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 152/50 مترمربع قسمتی از 

پالک 6 فرعی خریداری شده مع الواسطه از محمد سلیمانی
امالک واقع در مزرعه شوره بومی شهرکرد پالک 9- اصلی

1301 فرعی خانم زهرا بابایی خراجی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 210/98 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از غالمرضا جعفریان

1301 فرعی آقای نبی اله رئیسی گهروئی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 210/98 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از غالمرضا جعفریان
امالک واقع در مزرعه حاجی آباد شهرکرد به شماره پالک 12- اصلی

خانم مریم ربیعیان نســبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
144 مترمربع قسمتی از پالک 3 فرعی خریداری شده مع الواسطه از سیدحسین حسینی
آقای اصالن علی پور دهکردی نســبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
به مســاحت 144 مترمربع قســمتی از پالک 3 فرعی خریداری شــده مع الواسطه از 

سیدحسین حسینی
امالک واقع در ابنیه فرخ شهر به شماره پالک 21- اصلی

3166 فرعی آقای حســین صادقی ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 223/88 
مترمربع خریداری شده مع الواسطه از حمید عبدی و شرکاء

3321 فرعی خانم سوســن طالبی ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 347/20 
مترمربع متقاضی دارای مالکیت رسمی مشاعی می باشد.

امالک واقع در قریه فرخ شهر به شماره پالک 22- اصلی
4745 فرعی آقای امین نادری قهفرخی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 245/44 

مترمربع خریداری شده مع الواسطه از نجات علی شگفت
5658 فرعی آقای رحیم قلی پور ششدانگ یک باب خانه به مساحت 239/54 مترمربع 

خریداری شده مع الواسطه از حجت اله حقیقتیان
6344 فرعــی آقای محمدرضا کهیانی کری ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 

150/97 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از حسن کثیری و شرکاء
7425 فرعی خانم مریم مردانی قهفرخی ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 118 

مترمربع خریداری شده مع الواسطه از سیدعبداله درخشنده
امالک واقع در قریه چالشتر به شماره پالک 53- اصلی

952 فرعی خانم پروین شیرزاد چالشتری ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت 
150/71 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از امامقلی نیکزاد

امالک واقع در قریه سامان پالک 72- اصلی
214 فرعی خانم نســرین کبیری چالشــتری ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
221/73 مترمربع قســمتی از پالک 45 فرعی خریداری شــده مع الواســطه از فرهاد 

قطره سامانی
امالک واقع در قریه سورشجان به شماره پالک 212- اصلی

آقای محمدرضا کریم زاده سورشــجانی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 166/61 
مترمربع خریداری شده مع الواسطه از علینقی حیدری سورشجانی

2358 فرعــی آقای قدرت اله منصوری بیدکانی ششــدانگ یک باب ســاختمان به 
مساحت 232/02 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از علی اکبر احمدی

امالک واقع در مزرعه پشــت ده شرقی از مزارع شهرکرد پالک)2 ج- 
اصلی( که به پالک 1573- اصلی تبدیل گردیده است.

1800 فرعی خانم فریماه حسین پور ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 205/23 
مترمربع خریداری شده مع الواسطه از سیداحمد حسینی

امالک واقع در قریه شهر کیان به شماره پالک)40- اصلی مکرر( که به 
پالک 1574- اصلی تبدیل گردیده است.

1769 فرعی خانم مهناز آئین دســتنائی ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 
228/39 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از عباسقلی امیرخانی

1794 فرعی آقای خیرگرد فرهادی ســرتنگی ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
200/14 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از محمد حامدی

3276 فرعی آقای مرتضی قلی قلی پور شــهرکی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
694/14 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از فرج اله علیدوستی و شرکاء

3355 فرعی آقای پرویز هاشــمی شــهرکی ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 
225/45 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از غالمحسین رحمانی

3698 فرعی آقای قربانعلی رفیعی شــهرکی ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 
211/34 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از فرج اله نکویی

4752 فرعی آقای سعید قلی پور شهرکی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 208/44 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از مهدیقلی قلی پور

4752 فرعی آقای تیمور قلی پور شــهرکی نســبت به دو دانگ مشــاع از ششدانگ 
یک باب ســاختمان به مســاحت 208/44 مترمربع خریداری شــده مع الواســطه از 

مهدیقلی قلی پور
4752 فرعی آقای خسرو قلی پور شهرکی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

ساختمان به مساحت 208/44 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از مهدیقلی قلی پور
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند 
رســمی این آگهی نسبت به امالک فوق الذکر در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
روزنامه کثیراالنتشــار و محلی آگهی و در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء صادره 
اعتراضی داشــته باشند باید تا دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی در شهرها و از تاریخ 
الصاق آگهی در روســتاها اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد شهرکرد تسلیم و رسید 
اخذ نماینــد. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
شهرکرد تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند 

مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 97/8/23      تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه97/9/8
رضا بشارتی
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان شهرکرد

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی حوزه ثبتی شهرکرد بخش ده استان چهارمحال و بختیاری

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محمدعلی مهدیخانی فرزند محمدرضا دارای شناسنامه شماره 10 به 
شــرح دادخواست به کالسه 970448 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدرضا مهدیخانی فرزند 
محمدحسین به شماره شناسنامه 879 در تاریخ 1397/8/5 اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- جمیله مهدیخانی ش ش 76 همسر متوفی

2- محمدعلی مهدیخانی ش ش 10 پسر متوفی
3- مرتضی مهدیخانی ش ش 61 پسر متوفی

4- فاطمه مهدیخانی ش ش 344 دختر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد 
از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد.
قاضی شعبه ۱۲ شورای حل اختالف شهر قزوین

     آگهی حصر وراثت
آقای سیدمحمد علی شهرت نورافشان نام پدر ناصر بشناسنامه 31276 صادره از بهبهان 
درخواستی به خواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که مادرم مرحومه 
مرمر شــهرت علمی بشناسنامه 11 صادره رامهرمز در تاریخ 97/6/8 در بهبهان اقامتگاه 
دائمی خود فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی ســیدمحمد علی نورافشــان به ش ش 
ــــــ صادره بهبهان )پسر متوفی( 2- ناهید نورافشان به ش ش ـــــــ صادره بهبهان 
ــــــــ صادره بهبهان )دختر متوفی( 4-  )دختر متوفی(3- نازی نورافشــان به ش شـ 
مریم نورافشان به ش ش ــــــ صادره اهواز )دختر متوفی( 5- سیدحسین نورافشان به 
ش ش ـــــــ صادره بهبهان )پسرمتوفی( 6- نرگس نورافشان به ش ش ــــــ صادره 
بهبهان )دختر متوفی( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز 

سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شعبه یک دادگستری شهرستان بهبهان

کالسه پرونده: 970486
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988
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متن آگهی احضار متهم
دادســرای عمومی و انقالب شهرستان عسلویه در پرونده کالســه 9609987734500599 در خصوص 
شکایت آقایان 1- عباس بردستانی 2- مهدی حسین زاده علیه آقای مهرداد آیین فرزند عباسعلی به اتهام 
کالهبرداری تقاضای کیفر نموده که رســیدگی به موضوع به این شــعبه ارجاع گردیده است. با عنایت به 
مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی 
در وقت مقرر در شعبه دادستانی حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی 

غیابی به عمل خواهد آمد.
مدیر دادسرای عمومی و انقالب شهرستان عسلویه- زینب رضوی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای
 غالم آروین فرزند نوش آذر و شرکت کانرودساز آب )طوبی ساز(

خواهان آقای رضا گل ســلطانی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای غالم آروین و شرکت کانرودساز آب 
به خواسته مطالبه  وجه مطرح  که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986420100191 
شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اندیمشک ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/9/28ساعت 10:00 
تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواســت خواهــان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می  گردد تا 
خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اندیمشک  
سیده زلیخاء موسوی

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
شرکت گروه اقتصادی مهرگان )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره ۲۳۶۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶959۴
بدینوســیله از کلیه ســهامداران شــرکت دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده که راس ســاعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1397/9/12 در محل تهران، خیابان 

آفریقا، خیابان تابان غربی، پالک 13، طبقه پنجم، برگزار می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 1- اتخاذ تصمیم در خصوص پذیرش ادغام شرکت های توان سرمایه  پویا 
)ســهامی خاص( و صنعت نصر معدن)سهامی خاص(. 2- ســایر مواردی که در صالحیت 

مجمع عمومی فوق العاده باشد.
هیئت مدیره شرکت گروه اقتصادی مهرگان )سهامی خاص(

برگ ســبز یکدســتگاه ام وی ام 315 مدل 1395 به 
شــماره انتظامــی 921 ن 32 ایران 99 به شــماره 
شاســی NATFBAKDSF1009121 به شماره 
موتــور MVM 477FJAF039541 به نام خانم 
لیدا کاویانی به شــماره ملــی 1651830703 مفقود 

گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت تعاونی مسکن شهید مهدی خلیلی 

)نوبت اول(
بدینوســیله از کلیه اعضاء محترم دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی سالیانه 
نوبت اول شــرکت تعاونی که راس ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1397/09/20 در 
محل پروژه آرتمیس بلوک تی 4 واقع در شهرک راه آهن میدان ساحل جنب دریاچه 

شهدای خلیج فارس تشکیل می شود حضور به هم رسانند.
یادآوری می شود:

درصورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میســر نباشــد می تواند حق حضور و 
اعمال رای ازســوی خود را به نماینــده تام االختیار خود واگذار نماید در این صورت 
هیچ کســی نمی تواند نمایندگی بیش از یک عضــو را بپذیرد. ضمن آن برگه های 

نمایندگی مزبور با امضاء بازرس معتبر خواهد بود.
مجمع عمومی بــا حضور نصف به عالوه یک کل اعضاء رســمیت خواهد یافت و 
مصوبات آن درصورت عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر 
و غایــب نافذ و معتبر خواهد بود. ضمناً داوطلبان تصدی ســمت بازرسان 
می بایســت حداکثر ظرف یک هفته از انتشــار آگهــی دعوت فرم 

داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی بدهند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان.
2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص صورت های مالی سال 96.

3- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص بودجه سال 97 تعاونی.
4- انتخاب یک نفر بازرس اصلی و علی البدل.

رئیس هیئت مدیره

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
تمامی سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت 341/5 مترمربع 
پــالک ثبتــی 111 فرعی از 6 فرعی از -3141 اصلی واقع در بخــش 4 قزوین که ذیل ثبت 
شماره 1153068 دفتر جلد 504 صفحه 318 به ثبت رسیده است محدود به حدود ذیل: حدود 
شــماال پی به پی بطول 12/50 متر به قطعه هفت تفکیکی شــرقا به پی بطول 27/32 متر به 
نهر متروکه جنوبا پی اســت بطول 12/50 متر به خیابان به عرض 18 متر غربا در دو قســمت 
اول پی به پی بطول 23/32 متر به قطعه 5 تفکیکی دوم پی اســت بطول 4 متر به خیابان به 

عرض هشت متر.
ملکــی مرحوم مهــدی حمیدی مدیون پرونده اجرایی کالســه 9700815 کــه نامبرده فوت 
نمــوده وراث حین الفوتــش عبارتند از: آریا حمیدی و خانم معصومــه داودی زوارکی که طبق 
صورتمجلس مورخه 97/8/5 کارشــناس رسمی دادگستری )پالک ثبتی 111 فرعی از 3141 
اصلی به مســاحت 341/5 مترمربع وضعیت ملک طلق و با کاربر مســکونی مشخص گردیده 
اســت. ملک فاقد هرگونه اعیانی اســت و طبق اســتعالم از شــهرداری منطقه 2 قزوین به 
تاریخ 97/3/17 ملک دارای عقب نشــینی به متراژ 58/55 مترمربع می باشــد که مساحت بعد 
از عقب نشــینی برابر اســت با 282/95 مترمربع. آدرس: غیاث آباد بادامستان مقابل زمین های 
ســاراموتور بر خیابان 18 متری. برابر اعالم بســتانکار زمین در ید مســتاجر می باشد. و مازاد 
مورد ثبت برابر نامه شــماره 31003166 مورخه 97/6/1 اجرای ثبت قزوین در قید بازداشــت 
می باشــد. درقبال طلب توسط کارشناس ارزیابی شده از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر روز شنبه 
مورخه 97/9/17 در محل اجرای ثبت قزوین ازطریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 
2900237500 ریال شــروع و به باالترین قیمت پیشنهاد شده ازطرف خریدار فروخته می شود. 
فروش کال نقدی می باشد بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب یا اشتراک 
و مصرف درصورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
است و چنانچه روز مزایده با تعطیل رسمی مصادف گردد در روز بعد از تعطیل جلسه مزایده در 
همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شــد. طالبین می توانند در ساعات اداری جهت اطالعات 

بیشتر به اجرای ثبت قزوین واقع در خیابان پادگان اداره ثبت اسناد و امالک مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار 97/8/23                کفیل اداره اجرای اسناد رسمی قزوین 
 حسن کیائی

شماره ثبت: 172714
شماره شناسه ملی: 10102151410

بدینوســیله از کلیه سهامداران شــرکت دعوت می شود تا در 
جلســه مجمع عمومی فوق العاده که در تاریخ 1397/9/7 در 
ساعت یازده صبح در محل قانونی شرکت واقع در تهران بلوار 
نلسون ماندال باالتر از پل میرداماد کوچه آناهیتا - پالک 16 
واحد 3 کدپســتی 1917643915 تلفن: 88790492 تشکیل 

می گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: تعییر محل شرکت

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شرکت پخت کک سبز )سهامی خاص(

هیئت مدیره شرکت پخت کک سبز )سهامی خاص(
مصطفی کالنتری، محمدرضا موید، کبری اسفندی

تاریخ انتشار 97/8/23

شماره پرونده: 139۷040216520000۷9/1

آگهی ابالغ اجرائیه قرارداد بانکی کالسه 
پرونده به شماره بایگانی 9۷۰۰۰9۷

بدینوســیله به محمدرضا بهبودی ابرقوئی فرزند محمد به ش ش 4011 و شماره ملی 
4469217107 بــه عنوان وام گیرنده و متعهد پرونده کالســه 9700097 اجرای ثبت 
مهریــز که برابر گزارش مامور پســت مورخه 1397/7/30 بــه آدرس مندرج در متن 
ســند به نشــانی: مهریز- بغدادآباد- کوچه پهلوان تختی و جــواد زارع زاده مهریزی 
فرزند علیرضا به ش ش 4839 و شــماره ملی 4469168610 به عنوان ضامن پرونده 
کالســه فوق که برابر گزارش مامور پست مورخ 1397/7/29 به آدرس مندرج در متن 
سند به نشــانی: مهریز- بغدادآباد- شهرک ولیعصر شــناخته نگردیده ابالغ می گردد 
بانک ســپه شــعبه مهریز برای وصول مبلغ 498/801/632 ریال بابت اصل طلب و 
مبلغ 180/744/888 ریال بابت ســود و مبلغ 58/815/240 ریال بابت خسارت تاخیر 
تادیــه تا  تاریخ 1397/5/9 و از این تاریخ به بعــد روزانه مبلغ 558/532 ریال اضافه 
می گردد علیــه محمدرضا بهبودی ابرقوئی به عنوان وام گیرنده و متعهد و جواد علیان 
و جواد زارع زاده مهریزی به عنوان ضامنین پرونده فوق. موضوع قرارداد بانکی شماره 
119420042 مورخ 1394/5/29 بانک ســپه شــعبه مهریز درخواست صدور اجرائیه 
نموده که پرونده کالســه 9700097 در اجرای ثبت مهریز تشــکیل شده است فلذا با 
عنایــت به اینکه آقایان محمدرضا بهبودی ابرقوئی و جواد زارع زاده مهریزی به آدرس 
مندرج در درخواست اجرائیه و متن سند مورد شناسائی قرار نگرفته اید فلذا به تقاضای 
بستانکار و وفق منطوق ماده 18 آئین نامه اصالحی اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا 
مفــاد اجرائیه یک مرتبه در این روزنامه آگهی می شــود و عملیات اجرائی ظرف مدت 
ده روز پس از انتشار آگهی جریان خواهد یافت و تاریخ انتشار آگهی روز ابالغ اجرائیه 
محسوب و جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد و پس از گذشت مهلت 
قانونی وفق مقررات اقدام خواهد شد.                           تاریخ انتشار: 1397/8/23
علیرضا دهقان منشادی- رئیس ثبت اسناد و امالک مهریز

دفترچه دریافت سهمیه فشنگ یک قبضه اسلحه شکاری 
5 تیر نیمه اتوماتیک ســاخت روســیه به شــماره سالح 
1115343015 و شماره شناســه 0222577455008 به 
نام آقای مجتبی خوجه داد فرزند حســن به شــماره ملی 
3719784584 صــادره از خاش مفقــود گردیده از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی 9۶۰۱۱۷۴
به موجب پرونده اجرائی کالســه فوق ششدانگ یک قطعه زمین 277/08 مترمربع پالک باقیمانده 
803 و 693 فرعی مجزی شده از یک اصلی حومه بخش 3 همدان به نشانی: همدان شهرک مدرس 
خ 24 متری ابوطالب بر اصلی مجتمع یاس و حدود و مشــخصات ملک عبارت اســت از: شماال به 
طول 12 متر پی به خیابان 14متری شــرقا به طــول 23/10 متر پی به پالک 10084 فرعی جنوبا 
بــه طول 12 متر پی به خیابان 24 متری غربا به طول 23/10 متر پی به پالک 17961 فرعی ذیل 
ثبت 42896 صفحه 397 دفتر 285 به شــماره چاپی 747359 به نام محمدعلی عبادی ثبت و سند 
مالکیت صادر شــده است و طبق سند رهنی شماره 6721 مورخ 1392/12/15 دفترخانه 73 همدان 
در رهن بانک ملی قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 37/000/000/000 ریال ارزیابی 
شده ساختمان شامل یک مجموعه آپارتمان 3/5 طبقه با قدمت بیش از 6 سال ساخت و دارای نمای 
ترکیبی سنگ و آجرنســوز در موقعیت مناسب منطقه ای و دوبرنور و متراژ عرصه طبق سند برابر با 
277/08 متر مربع و اعیانی کلی حدودا برابر 760 مترمربع شــامل دو واحد 70 و 130 مترمربع واقع 
در طبقه اول و 200 متر مربع پارکینگ و انباری و آسانسور و راه پله واقع در طبقه همکف و همچنین 
دو طبقه به صورت دوبلکس و متراژ اعیانی حدودا 180 متر مربع در هر طبقه و در مجموع دو طبقه 
360 متر مربع که طبقات دارای هال و پذیرایی-یک تا ســه خواب- کف هال و اتاق ها و آشپزخانه 
در طبقات اول ســرامیک و کاشی و در طبقات دوبلکس آجرنســوز با کابینت ام دی اف و دیوارهای 
داخلی نقاشــی شده سرویس های بهداشــتی و حمام سرویس سرمایش کولرآبی و گرمایش پکیج و 
بخاری گازی دارای آسانســور و بالکن و دارای انشــعابات کامل و با ســند تطابق دارد و در تصرف 
مالک است و از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه 97/11/10 اداره اجرای اسناد رسمی همدان واقع در 
همدان ســعیدیه باال،  نبش غنی زادیان، ساختمان اداره کل ثبت اسناد و امالک همدان واحد اجرا از 
طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا 
فروخته می شــود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شــهرداری و غیره تا  تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه 
روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 
خواهد شد.                                                                             تاریخ انتشار: 97/8/23
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی همدان
م الف 3260 حدادی

آگهی حصر وراثت
آقای کریم شهرت ساکی نام پدر شلش به شناسنامه 4555 صادره از دشت آزادگان 
درخواســتی به خواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که شادروان 
مرحوم علی النقی شــهرت ساکی به شناسنامه 1980165718 صادره دشت آزادگان 

در تاریخ 97/6/28 در اهواز اقامتگاه دائمی خود فوت ورثه اش عبارتند از:
1- متقاضی با مشــخصات فوق الذکر )پدر متوفی( 2- اصله ساکی به شناسنامه 5378 
صادره دشت آزادگان )مادر متوفی( 3- مریم دغاقله به شناسنامه 1741295025 صادره 
اهواز )زوجه متوفی( 4- فاطمه ســاکی بــه کدملی 1748173243 صادره اهواز )فرزند 

اناث متوفی( و الغیر به شرح دادخواست تقدیمی 970541/8/97 حقوقی می باشد.
اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه به جز ســری و رسمی 

که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

قاضی شورای حل اختالف مجتمع 
شماره ۲ اهواز

کارت ماشین، کارت سوخت و برگ سبز خودرو وانت 
آریســان تیپ PU10HVG CNG به شــماره 
انتظامی 773 ص 34 ایران 15 به شــماره شاســی 
NAAB66PE3JC471189 و شــماره موتــور
 J 5011642 118 بــه نام محســن ملکی ینگجه 
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار ســاقط اســت.


