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پنجشنبه  ۱۵آذر ۱۳۹۷
 ۲۸ربیعاالول  - ۱۴۴۰شماره ۲۲۰۶۷

ورزشی
هروی :نباید همه چیز را به روزهای پایانی کشاند

نخستین پیروزی فوتسال ایران مقابل رقیب سنتی
دو تیم فوتسال ایران و روسیه در دیداری دوستانه در تورنمنت اسلواکی به
مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با برتری  ۵بر  ۴شاگردان ناظمالشریعه
به پایان رســید .در نیمه نخست این دیدار ،تیم ملی فوتسال ایران با نتیجه ۴
بر  ۳و با گلهای مهدی جاوید و اصغر حســنزاده (دو بار) شکست خورد اما
فوتسالیستهای ایرانی در نیمه دوم به بازی برگشتند و با نتیجه  ۵بر  ۴برابر
حریف خود به پیروزی رسیدند .گلهای چهارم و پنجم ایران را در این بازی،
روملو بازیکن روسیه و اصغر حســنزاده وارد دروازه روسها کردند تا ایران با
درخشــش بازیکن سال آسیا ،نخســتین پیروز خود را برابر رقیب سنتیاش
دشت کند.
مذاکره استقالل با جباروف برای بازگشت به تهران
نصراهلل عبداللهی مشاور مدیرعامل استقالل گفت :باشگاه در حال مذاکره
با جباروف است ،اگر مشکل پول او حل شود جباروف به استقالل خواهد آمد.
تنها دغدغه باشگاه مسائل مالی است که به امید خدا حل میشود .او در ادامه
و درخصوص اینکه شفر دستیار خود را انتخاب کرده است گفت :شفر آلمانی
است و به دنبال دستیار آلمانی بود .شرودینگر هم قبال چند روزی در استقالل
بود و به تیم کمک کرد .وی درخصوص اینکه این مربی به عنوان مربی گلرها
شناخته میشود گفت :او هم کمک مربی است و هم تخصص دروازهبانی دارد.
شــفر با این مربی کار کرده و با خصوصیات فنی و اخالقی او آشــنا است .به
هر حال اگر مشــکالت مالی برای جذب نفرات جدید حل شود او به استقالل
خواهد آمد.
احساس برانکو از رسیدن توپ طال به مودریچ
برانکو که در کرواســی مربی لوکا مودریچ بوده اســت درباره کسب توپ
طالی توسط شاگردش گفت :خیلی خوشحال هستم و افتخار میکنم که به
عنوان مربی سابقش در بخشی از زندگی ورزشاش تاثیرگذار بودهام .به عنوان
یک کروات خیلی خوشــحال هستم و افتخار میکنم .این برای فوتبال خیلی
مهم است که اینچنین بازیکنانی چنین عناوینی به دست میآوردند .عناوینی
که نه اینیستا و نه ژاوی که یک زمانی میتوانستند برنده توپ طال باشند اما به
آن نرسیدند .از همه مهمتر این است که در  ۳جایزه برترینها مودریچ کاندید
بوده است .چیزی که برای بازیکنان مهم است کار و تالش زیاد و یک زندگی
 ۲۴ســاعته با فوتبال است .مودریچ در ســی و دو سالگی به توپ طال رسید.
بدون تبلیغات و فقط با تالشی که در زمین انجام داده است .باالتر از رونالدو و
مسی .آنها طاقت این را نداشتند که ببینند یکی به جز خودشان این عنوان را
به دست آورده است .انگار فوتبال دنیا دور آنها میچرخد.
تبریز ،میزبان مسابقات فوتسال زیر  ۲۰سال آسیا شد
لیال یارمحمدی ،رئیسدپارتمان فوتســال گفت :پس از بازدید مسئوالن
 AFCاز شــهر تبریز و امکاناتی که این کالنشــهر در بخش فوتســال داشت،
کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامهای از میزبانی استان آذربایجان شرقی
برای رقابتهای نهایی فوتســال آسیا در رده سنی زیر  ۲۰سال خبر داد .وی
گفت :این مســابقات با حضور نمایندگان  ۱۲کشور آسیایی از  ۲۲خرداد ماه
لغایت  ۴تیرماه  ۹۸برگزار میشود .همچنین با توجه به اینکه ایران درخواست
میزبانی مسابقات جام باشگاههای  ۲۰۱۹آسیا را به میزبانی یکی از استانهای
اردبیل و اصفهان داده بود ،نماینده  AFCامروز با حضور در اصفهان از امکانات
این استان بازدید میکند.
 400هزار دالر هفته آینده به حساب استقالل واریز میشود؟
علی خطیر معاون ورزشــی باشگاه اســتقالل برای پیگیری مطالبات این
باشــگاه بابت حق انتقال مجید حسینی راهی کشور ترکیه شده نشستی را با
مدیران باشگاه ترابزون ترکیه برگزار کرد.وی در این نشست خواستار پرداخت
مبلغ حق انتقال مجید حســینی که از  600هزار دالر تنها  200هزار دالرش
پرداخت شده شد که مسئوالن باشــگاه ترکیهای وعده کردند تا هفته آینده
این رقم را به باشــگاه استقالل پرداخت کنند .مسئوالن باشگاه ترابزون ترکیه
معتقدند این کشور دچار مشکالت اقتصادی است و به همین دلیل فعال موفق
نشدند باقیمانده مطالبات باشگاه استقالل را پرداخت کنند اما آنها وعده کردند
تا هفته آینده مبلغ  400هزار دالر به حساب باشگاه استقالل واریز شود.

آگهی فقدان سند مالکیت

ششدانگ پالک ثبتی  5100/23اصلی بخش دو خوی در جلد  265و صفحه 156
به نام آقای حبیباله علی ویردیلو ثبت و ســند مالکیت صادر و تســلیم شده است
سپس نامبرده با تسلیم یک برگ استشهادیه محلی مدعی هستند که سند مالکیت
صادره به علت اسبابکشــی مفقود گردیده و تقاضای ســند المثنی را نمودهاند .لذا
مراتب به اســتناد ماده  120اصالحی قانون ثبت برای اطالع عموم آگهی میگردد.
هر کس نســبت به ملک مورد آگهی هرگونه ادعایی دارد و یا معاملهای انجام داده
است که در قسمت فوق ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت در نزد خود میباشد
باید ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را
ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر
اعتراض نشــود و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود
اداره ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تســلیم خواهد
کرد .ضمنا مورد ثبت برابر سند  52853مورخه  94/6/3دفترخانه  6خوی نزد بانک
مســکن در قید رهن میباشــد ضمنا این آگهی فقط در یک نوبت انتشار
میگردد و تجدید نخواهد شد.

رئیس ثبت اسناد و امالک خوی -سلیمانپور

آگهی عدم افراز پالک 11982/638
واقع در بخش  23یزد

پیرو آگهی  97/5/9-5/7821روزنامه کیهان شماره 97/3/15-21971
و هفتهنامه میبد نوین شماره  97/5/13-232نظر به اینکه بانک قوامین
میبد (خواهان) مالک مشــاعی پالک فوق طبق درخواست 97/3/30-
 5/5367درخواست افراز سهم خود را نموده است به موجب صورتجلسه
عدم افراز  97/7/29-5/12013و تصمیم اداری 97/7/29-5/12014
تصمیــم بر عدم افراز پالک فوق اتخاذ شــده فلذا چون طبق گزارش
ب پوررشیدی فیروزآبادی
مامور ابالغ ،ابالغ به مالک مشاعی آقای حبی 
(خوانده) امکانپذیر نمیباشــد .آگهی فوق جهت اطالع مالک مشاعی
فوق ،درج میگردد.

رئیس ثبت اسناد میبد -هادی بیکی

به حکایــت محتویات پرونــده  9609988711200396که در این
شــعبه دادگاه تحت رسیدگی میباشــد اعالم گردیده متوفی فوت
فرضی حســین هنردوســت از تاریخ  1366غایب و ناپدید شــده و
هیچگونه خبری از نامبرده در دســت نیســت لذا بدینوسیله ضمن
اعالم مراتب از کلیه کسانی که خبری از غایب یاد شده دارند دعوت
میشــود اطالعات خود را به نحو مقتضــی دراختیار این دادگاه قرار
دهند تا حقی از کسی تضییع نگردد .این آگهی سه نوبت متوالی هر
یــک به فاصله یک ماه در اجرای مــاده  1023قانون مدنی در امور
مدنی منتشر میگردد بدیهی اســت چنانچه یک ماه از تاریخ اولین
اعالن (نشــر آگهی) حیات غایب ثابت نشــود ،حکم موت فرضی او
صادر خواهد شد.

منشی دادگاه حقوقی شعبه  11دادگاه
عمومی حقوقی شهرستان سنندج  -بهمنی

استان کردستان  -سنندج  -چهارراه صفری  -به طرف میدان
آزادی  -روبروی بانک ملی  -کد پستی6613853114 :
تلفن08733227200-9 :

رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای مجید غالمی پشــتگل دارای شــماره شناســنامه شماره یک بشــرح دادخواست به کالسه
/701087ش 97/67از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان ابراهیم غالمی پشتگل بشناسنامه  565در تاریخ  96/5/29اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته ورثه آن مرحوم /مرحومه منحصر اســت به -1 :مجید غالمی پشتگل فرزند ابراهیم پسر متوفی
 -2حمید غالمی پشتگل فرزند ابراهیم پسر متوفی  -3منصوریه بهرامی جلوجیان فرزند قهرمان
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده  362قانون امور حذفی را در یک نوبت
آگهی مینماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه  67شورای حل اختالف ارومیه -تاجالدین شاهمرادی

آگهی مفقودی
اصل وکالتنامه شماره  15658تاریخ 1390/12/28
دفترخانه  113ســیرجان  -استان کرمان که موکلی
آقای محمــد خضریپــور و وکیل آقای احســان
رئیســیپور میباشد مدتی اســت مفقود گردیده که
بدین وسیله اعالم میگردد.

بالتکلیفی در فدراسیون پرمدال کاراته
راه رسیدن به المپیک دشوارتر از قبل شد!

سرویس ورزشی-
کاراته به عنوان یکی از رشتههایی که شانس باالیی
برای کسب مدال در المپیک  2020دارد ،این روزها با
مشــکالت ریز و درشت فراوانی دســت و پنجه نرم
میکند؛ از یک طرف وضعیت ریاست این فدراسیون
مشخص نیست و از ســوی دیگر بحران مالیگریبان
کاراته را رها نمیکند.
فرجی رئیسفدراســیون کاراته جزو بازنشســتگان این
ورزش اســت .او نیز باید به مانند سایر بازنشستگان صندلی
ریاست را ترک میکرد ولی به امید استفاده از ماده  60قانون
جامع ایثارگری امیدوار به ادامه فعالیت اســت ،هر چند که
تا عصر روز گذشــته مجوز بازگشــت به کار او مانند ضیایی
رئیسفدراسیون والیبال صادر نشده بود.
همین بالتکلیفی موجب شــده که برنامههای کاراته به
مانند گذشته پیش نرود و کسی در فدراسیون نداند که فرجی
به کارش ادامه میدهد یا برای فدراســیون سرپرست تعیین
میشود؟!
در کنار این موضوع ،بحران مالی هم این روزها در کاراته
توگویی
مــوج میزند تا جایی که ســرمربی تیم ملی در گف 
با خبرگزاری ایسنا مدعی شــد امتیازهای کاراته ایران برای
کسب سهمیه المپیک در حال از بین رفتن است.
ســید شــهرام هروی گفت :به هر حال برای رسیدن به
المپیک  ۲۰۲۰توکیو باید مسیری که تعریف شده را طی کرد
و یکی از این مســیرها حضور در مسابقات کاراتهوان سریآ
است .متاســفانه به دلیل مشکالت مالی که در ورزش کشور
و فدراســیون کاراته وجود دارد ،نتوانستیم در این مسابقات
حاضر شــویم ولــی امیــدوارم در ادامــه راه دغدغه چنین
مشکالتی را نداشته باشیم.

ســرمربی تیم ملی کاراته در پاســخ به این ســؤال که
میتوان امتیازهای از دست رفته را جبران کرد؟ توضیح داد:
تا به امروز فدراســیون همه تالش خود را کرده و از حمایت
مسئوالن تشــکر میکنم اما مســلما امتیازاتی که از دست
میرود در ادامه راه برای رسیدن به المپیک مشکل ساز است.
مسابقات تکرار نمیشوند و امیدوارم مسئوالن توجه بیشتری
به رشــته تازه المپیکی شــده کاراته کنند تا کار به روزهای
پایانی نکشد.
او همچنین در مورد مســابقات پیش روی ملیپوشــان
کاراته برای کســب امتیازهای المپیکی ،اظهــار کرد :اولین
مســابقهای که قرار است ما در آن شرکت کنیم لیگ جهانی

شروع دوباره تمرینات تیم ملی در غیاب وزنهبرداران نامدار

فرانسه در سال  ۲۰۱۹اســت ،مسابقات سال آینده ما هفت
مرحله لیگجهانی کاراتهوان و چهار مرحله کاراتهوان سریآ
است که مســئوالن قول دادهاند به صورت تمام قد از کاراته
حمایت کنند تا در همه این رقابتها حاضر شــود .امیدوارم
که مسئوالن به این قولی که دادهاند پایبند بوده و شاهد رفع
دغدغههای مالی در کاراته باشیم.
هروی همچنین در پاســخ به این سؤال که ملیپوشان
دیگر نمیتوانستند با هزینه شخصی عازم شانگهای شوند؟
توضیح داد :همه ملیپوشــان دوست داشتند که برای حضور
در این رقابتها و کســب امتیاز عازم شــوند امــا باالخره با
مشکالت مالی که وجود داشــت این مهم صورت نگرفت .با

این وجود تمهیداتی در نظر داریم تا کاراتهکاها بتوانند مسیر
تعریف شده برای کسب سهمیه المپیک را طی کنند.
ســرمربی تیم ملی کاراته در مورد رقابتهای کاراتهوان
ســریآ چین افزود :مسلما اعزام به این رقابتها برای کسب
امتیاز اهمیت زیادی داشت .اگر قصد مدال آوری از کاراته را
در المپیک  ۲۰۲۰داریم باید از اتالف این امتیازات جلوگیری
شــود .خوشبختانه مسئوالن ورزش قول دادهاند که کاراته را
به همه مسابقات اعزام کنند ،امیدوارم این اتفاق رخ دهد چرا
که اگر امتیازات را از دست بدهیم به جای اینکه در المپیک
شــاهد مدال آوری کاراته باشیم ،حتی از رسیدن به المپیک
هم باز خواهیم ماند.
تالش شبانهروزی مدعیان
پیــش از هروی ،ســجاد گنج زاده که یکــی از مدعیان
اصلی برای کسب ســهمیه المپیک در سنگین وزن به شمار
میرود ،در پستی اینستاگرامی از لغو اعزامها و کاهش شانس
ملیپوشان ایران برای رسیدن به توکیو  2020گالیه کرده بود.
در بازیهــای  ۲۰۲۰رشــته پرمدال کاراته نخســتین
حضــورش را در المپیک تجربه خواهد کرد ،به همین خاطر
تمام مدعیان کاراته از جمله ژاپن میزبان برای کسب حداکثر
سهمیه و مدال در این آوردگاه شبانهروز تالش میکنند.
نزدیک به یک ســال اســت که مسابقات کسب سهمیه
المپیک آغاز شــده و نمایندگان کشورهای مختلف با حضور
در کاراته وان برای کسب حداکثری امتیاز میجنگند .در سال
آینده میالدی نیز  ۱۲تورنمنت برای کســب سهمیه برگزار
میشود ،اما چالش اصلی این است که فدراسیون کاراته توان
اعزام ملیپوشــان به همه این تورنمنتها را ندارد که انتظار
مــیرود با نگاه ویژه وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک این
مشکل حل شود.

چراغ سبز فدراسیون به ستارههای بیرون مانده بسکتبال

اردوی تیم ملی وزنهبرداری بزرگساالن کمتر از یک ماه بعد از مسابقات جهانی استارت میخورد.
در شــرایطی که تیمهای ملی ردههای مختلف وزنهبرداری مســابقات آســیایی و جهانی را در سال  ۲۰۱۸پشت سر
گذاشتند و در دوران استراحت به سر میبرند ،از  ۱۶آذرماه بار دیگر تیمهای ملی بزرگساالن و جوانان در بخش مردان و
همچنین اردوی تیم ملی بانوان آغاز میشود.
محسن بیرانوند ،دبیر فدراسیون وزنهبرداری درباره آغاز اردوی بزرگساالن گفت :تیم ملی وزنهبرداری بزرگساالن بعد
از مســابقات جهانی عشقآباد اولین اردوی خود را از  16آذرماه برای شرکت در رقابتهای قطرکاپ آغاز میکند .از این رو
کادر فنــی نفرات برتر مســابقات لیگ و اعضای تیم ملی را بــه اردو فراخواندند و در نهایت از بین  13وزنهبردار 4 ،نفر به
مسابقات قطرکاپ اعزام میشوند.
 -1نیما آقایی  -2علیرضا ســلیمانی -3محمد نیری(گیــان) -4کیهان میموند -5رضا بیرالوند(لرســتان) -6امیر
حقوقی(آذربایجــان شــرقی) -7محمدزارعی(فارس) -8یاســین باقری(خوزســتان) -9علــی داودی -10میرمصطفی
جوادی(تهران) -11رسول معتمدی -12عارف خاکی(اصفهان) -13همایون تیموری(البرز) خواهد بود.
او با اشــاره به غیبت چهرههای نامدار در این اردو گفت :چند وزنهبردار با هماهنگی فدراســیون و سرمربی تیم ملی،
کارهای درمانی و تمرینی خود را خارج از اردو انجام میدهند .اردوهای آمادهســازی جهت شرکت در مسابقات قهرمانی
ســال  2019آسیا و جهان بعد از پیکارهای قطرکاپ و قهرمانی کشور در امیدیه با تمامی قهرمانان و ملیپوشان شاخص
برگزار میشود.

دبیر فدراسیون بسکتبال وعده داد برای جام جهانی از تمام پتانسیل تیم ملی استفاده شود.
با وجود اینکه در  ۲بازی اخیر تیم ملی صمد نیکخواه بهرامی ،حامد حدادی ،ارســان کاظمی و ســجاد مشایخی به
دالیل مختلف حاضر نبودند ،گمانهزنیهای زیادی پیرامون بازگشت آنها مطرح میشود .حاال که تیم ملی به جام جهانی
صعود کرده ،به نظر میرسد باید برای بازگشت ستارهها اقداماتی از سوی فدراسیون صورت بگیرد؛ اگرچه عمق اختالفات
خیلی بیش از قبل احســاس میشود .مسعود عماری ،دبیر فدراسیون بسکتبال پیرامون احتمال بازگشت این ستارهها به
تیم ملی گفت :قطعا از همه ظرفیتهای بسکتبال کشورمان استفاده میکنیم .نمیخواهم وارد مباحث خاص بشوم ولی
گاهی اتفاقاتی پیش میآید که در اختیار ما نیســت .موضوع ملی مقولهای اســت که همه ورزشکاران ما باید نگاه ویژهای
به آن داشــته باشــند .وی در ادامه در شرایطی که نمیخواست به جزییات اتفاقات رخ داده اشاره کند ،عنوان کرد :برخی
مسائل ممکن است خارج از حیطه حدود اختیارات فدراسیون باشد .ممکن است مسائلی شخصی پیش بیاید .به هر حال
تالش ما این است که بتوانیم از تمام ظرفیت بسکتبالمان استفاده کنیم؛ اما ممکن است اتفاقاتی بیفتد که ما نتوانیم به
صورت مستقیم وارد آنها شویم .اینها مسائلی است که باید در خانواده بسکتبال حل شود .ما مشکل چندانی نداریم که
قابل حل نباشــد .دبیر فدراسیون بسکتبال در پایان برای بازگشت این ستارهها چراغ سبز نشان داد :ما سال بسیار شلوغ
و پرفشــاری داشــتیم و قطعاً در چنین برههای اختالف ســلیقه و عقیده به وجود میآید؛ اما همه امکانات فدراسیون در
اختیار تیم ملی است تا بتوانیم از تمام ظرفیت خود استفاده کنیم .در این مقوله هم هیچ حد و مرزی وجود ندارد و سعی
میکنیم از همه ظرفیتها بهره ببریم.

پاداش  ۲میلیون دالری فیفا به تیمهای ایرانی

انتخاب دروازهبان پرسپولیس به عنوان سفیر نماز

فیفا جوایز تیمهای باشگاهی برای جام جهانی را اعالم کرد که  ۷تیم ایرانی شامل این جوایز شدند.
فیفا پاداش تیمهای ایرانی را برای جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه اعالم کرد که به این ترتیب هفت باشگاه پرسپولیس ،سپاهان،
استقالل ،سایپا ،پدیده ،سیاهجامگان و ذوب آهن شامل پاداش جام جهانی شدند .در مجموع تیمهای ایرانی  ۲میلیون و ۲۵۴
هزار و  ۹۵دالر دریافت میکنند.جوایز تیمهای ایرانی برای جام جهانی به شــرح زیر اســت* :استقالل  ۸۴۰هزار و  ۵۱۰دالر
*پرســپولیس  ۶۴۹هزار و  ۴۸۵دالر *ذوب آهن  ۲۲۹هزار و  ۲۳۰دالر *ســایپا  ۲۲۹هزار و  ۲۳۰دالر *پدیده  ۱۵۲هزار و
 ۸۲۰دالر *سیاهجامگان  ۷۶هزار و  ۴۱۰دالر (این تیم منحل شده و با قیمت امروز دالر ،جایزهای معادل حدود  ۸۷۰میلیون
تومان دریافت میکند) *سپاهان  ۷۶هزار و  ۴۱۰دالر.

انتقاد پیشکسوت کشتی از صحبتهای رئیسفدراسیون تیراندازی

پیشکسوت کشتی ایران و دارنده  ۴مدال طالی جهان با انتقاد شدید از صحبتهای رئیسفدراسیون تیراندازی
گفت :افتخارات کشتی کجا و تیراندازی کجا؟ تیراندازی با این همه هزینه چه افتخاری برای ورزش ایران بدست آورده
است .مگر چکار میکنند که روزی  ۵۰۰هزار تومان هم برای هر ورزشکارشان میخواهند؟
ابراهیم جوادی درباره اظهارات عجیب علی دادگر رئیسفدراسیون تیراندازی و عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک که صبح
چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفته بود «تیراندازی مثل کشتی نیست که فقط یک دوبنده بخواهد بلکه هر تیرانداز روزانه  ۵۰۰هزار
تومان هزینه دارد» اظهار کرد :دادگراشــتباه کرده این حرف را زده است .افتخارات کشتی کجا و تیراندازی کجا؟ کشتیگیر سالها
زحمت میکشــد و عرق میریزد و زجر میکشــد تا برای کشور افتخارآفرینی کند حتی جانش را فدا میکند .برادر  ۱۸ساله من بر
روی تشــک کشتی قطع نخاع شد و جانش را از دست داد ،آنوقت او چطور چنین حرفی را میزند؟ پیشکسوت نامدار کشتی ایران
افزود :مگر هر کس یک دوبنده تنش کند میشود کشتیگیر؟ اینها طاقت نمیآورند تمرینات کشتی را حتی تماشا کنند چه برسد
به اینکه از پس آن بربیایند .ما هم میتوانیم بگوییم «ورزشکار تیراندازی یک تفنگ دستش میگیرد و تیر در میکند ،اینکه کاری
ندارد».این چه حرفی است که او زده است ،اصال با این هزینهها مگر افتخاری هم در المپیک کسب کردهاند؟
شماره مزایده139704317063000231 :

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
(ذمه) پرونده اجرایی 9701054

بدینوسیله به اطالع عموم میرساند:
ششــدانگ پــاک ثبتی  930/1728بخش  7اهــواز ناحیه  2مفروز و مجزا شــده از  0فرعی از
اصلــی مذکور قطعه  0متعلق به آقای عبداله شــریفی فرزند شــرهان ش ش  2078و کد ملی
 1750736098صــادره از اهــواز به نشــانی کوی فرهنگیان  2نبش وصــال  3پالک  30طبق
نظریه کارشناســی مورد وثیقه به مســاحت  230/10متر مربع و ملک مذکور یک باب ساختمان
تجاری مســکونی با عرصه مشاعی به مساحت  230/10سانتیمتر شامل ساختمانهای مسکونی
تجــاری مجوزدار و بدون مجوز -میزان عرصه تخصیص جهت مســکونی  142متر مربع ،اعیان
به مســاحت  130متر مربع و یک باب مغازه تجاری مجوزدار به مســاحت  15متر مربع و تجاری
بدون کاربری به مساحت  73/16متر مربع در قالب چند دهنه مغازه واقع در طبقه همکف -و نوع
اســکلت ساختمان آجری ،سنتی ،ســقف تیرچه و بلوک -نمای مغازهها از خیابان درب کرکرهای
با ویترین شیشــهای -دیوار مغازهها کاشی -کف مغازهها سرامیک -اعیان مسکونی دارای تیرچه
و بلوک -نمای آجری -کف واحد موزاییک -دارای اطاق خواب ،آشــپزخانه و لوازمات برخوردار
از انشــعابی  - 1/2برق و گاز و خدمات شهری مناسب میباشد ،واقع در کوی فرهنگیان  2نبش
وصال  3پالک  30موضوع چک برگشــتی به شماره  15108/408320به تاریخ  1397/5/20به
عهده بانک تجارت شــعبه شــهید بلغاری که در اثر عدم پرداخت بدهــی منجر به صدور پرونده
اجرائی مکانیزه  9701054گردیده اســت که پس از ابالغ اجرائیه و قطعیت ارزیابی به بستانکاری
آقای مجید حاجیزاده از طریق مزایده به فروش میرســد و برابر پاسخ استعالم اداره ثبت حدود:
شماال :دیوار به دیوار به طول  10متر مربع به شماره  1713فرعی از  930اصلی شرق ًا :دیواریست
بطول  20/95ســانتیمتر به خیابان به عرض  20متر جنوبا :در  2قســمت اول پخی است بطول
 3/05سانتیمتر به تقاطع دو خیابان  10و  20متری  /دوم دیواریست بطول  8متر مربع به خیابان
به عرض  10متر غرب ًا :دیوار به دیوار بطول  23/23سانتیمتر به شماره  1727فرعی از  930اصلی
که ملک مذکور به شــماره و چاپی  195887ســری ج ســال  96که در شماره دفتر الکترونیکی
 139720317001006785ســابقه ثبت و ســند دارد و از مبلغ  6/225/600/000ریال به مزایده
گذاشــته خواهد شــد تاریخ مزایده روز چهارشــنبه مورخ  1397/10/5ساعت  9الی  12در محل
اجرای ثبت اهواز (اهواز امانیه خیابان مدرس اداره کل ثبت اسناد و امالک خوزستان اداره اجرای
اســناد رسمی) برگزار میگردد مزایده از مبالغ اعالمی فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی
نقداً فروخته میشــود .الزم به ذکر اســت پرداخت بدهیهای مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق
انشــعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهیهای
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده
باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینههای فوق
از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شــد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول میگردد
ضمن ًا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت
تاریخ انتشار 1397/9/15
و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
 ۲۳۰۷/۵م /الف

فریبا آریایینیا
معاون و کفیل اداره اجرای اسناد رسمی اهواز

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهــی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  97/1108مورخ  97/8/19هیئــت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد
تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جلیل ســلطانی صفرزاده فرزند خلیل به شــماره
شناســنامه  12939صادره از اسدآباد در ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت  59/77متر
مربع در قسمتی از پالک  2219اصلی واقع در اسدآباد خ سیدجمالالدین  -کوچه شهید جالل
وارسته خریداری از مالک رســمی آقای اهللبخش سلطانی صفرزاده محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص
نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم97/9/15 :
تاریخ انتشار نوبت اول97/8/30 :
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کامران متقی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد

دروازهبان پرسپولیس به عنوان سفیر نماز انتخاب
شد.
علیرضا بیرانوند دروازهبان تیم ملی و باشگاه پرسپولیس از
سوی حســن روحانی ،رئیسجمهور در اجالس سراسری نماز
در استان سمنان مورد تقدیر قرار گرفت و به عنوان سفیر نماز
معرفی شد .در متن تقدیرنامه بیرانوند آمده است« :زیباترین
عبادت حق نماز است که ستون دین و معراج مومن است .همه
آنهایی که در اقامه باشکوهتر نماز تالش میکنند بیتردید در

استحکام دین خداوند و عروج انسانها به سوی خالق مهربان
کوشیدهاند .بدینوسیله از اهتمام ارزشمند جنابعالی در ترویج
فرهنــگ نورانی نماز در آوردگاهها ورزشــی صمیمانه تقدیر و
تشــکر مینمایم .امید اســت تالشهای خالصانه شــما مورد
پذیرش درگاه خداوند بزرگ قرار گیرد ».دروازهبان پرسپولیس
درخشش زیادی در این فصل داشته است و توانسته به قهرمانی
لیگ ایران و نایب قهرمانی آسیا برسد و در سه دیدار ایران در
جام جهانی  2018روسیه برای تیم ملی به میدان رفت.

خواندنی از ورزش ایران
* مسابقات کشتی جام شهيد نظرى روز جمعه در ورزشگاه کارگران تهران برگزار میشود .قرار است در این مسابقات چهار
تیم خارجی نونهاالن حضور داشته باشند .اين مسابقات بصورت خودجوش و بدون ورود نهادهاي دولتى برگزار میشود و
مديريت آن با اكبر فالح قهرمان نامدار كشتى است .تيم تهران تيمى متشكل از كودكان برآمده از خانوادههاي کم بضاعت
و بیسرپرست جنوب شهر تهران هستند كه قرار است در این تورنمنت به روی تشک بروند.
* در جریان برگزاری مراسم انتخاب برترین دوومیدانی کاران جهان ،میزبان مسابقات قهرمانی جهان در سال
 2023نیز معرفی شد و براین اساس شهر بوداپست مجارستان با انتخاب اعضای هیئترئیسه اتحادیه جهانی
میزبان این رویداد بزرگ خواهد بود .مجارســتان تا کنون میزبان مسابقات قهرمانی داخل سالن جهان در
سالهای  1989و  2004بوده است .این شهر پیش از این میزبان مسابقات قهرمانی دوومیدانی اروپا در سالها
 1966و  1998شده و اخیرا نیز مسابقات قهرمانی شنای جهان نیز در این شهر برگزار شد.

شناســنامه ســواری پــژو پارس به شــماره
موتــور  12490296970و شــماره شاســی
 NAAN01CA4CE279345بــه نــام
مهدی فخریمقــدم مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.

کارت شناسایی ،برگ سبز ،ســند کمپانی و بیمهنامه سواری
پــژو  405 GLX-XU7رنگ نقرهای متالیک مدل  92به
شماره شاســی  NAAM01CA6ER021111و شماره
موتور  124K0297697و شماره پالک  329ط  61ایران 88
متعلق به اینجانب مژگان طاهری به شماره شناسنامه 21171
فرزند فتحاهلل مفقود شده اعتبار ندارد.

شماره اجرائیه9710426943400037 :
شماره پرونده9509986943400631 :
شماره بایگانی شعبه950632 :

آگهی تحدید حدود اختصاصی

اجرائیه

مشــخصات محکومله -1 :نام :عبدالحســین نامخانوادگی :داغر نام پدر :جاسم نشانی :خوزستان-
اهواز -روبروی زرگان شهرک فرهنگیان خ  7گلسرخی پ 29
ن نشانی :خوزستان -اهواز-
مشخصات محکوم علیه -1 :نام :نادر نامخانوادگی :نیسی نام پدر :سلما 
ی نبش راد مشاور امالک احمدی
کمپلو جنوبی -خ هالل 
به موجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 9609976943400765
محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ  63476631ریال بابت اصل خواســته و خسارت دادرسی به
میزان  695000ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان و نیم عشر دولتی.

مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه  8شورای
حل اختالف اهواز ( 13سابق) -فاطمه کتانبافزاده موگهی
محل امضاء رئیس و مهر دادگاه :قاضی مطلق شورای حل
اختالف شهرستان اهواز

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه -1 :ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد (ماده 34
قانون اجرای احکام مدنی)  -2ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد  -3مالی معرفی کند که اجرا حکم
و استیفا محکوم به از آن میسر باشد .چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول ،به طور مشروح مشتمل بر
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید و اال به درخواست
محکوم له بازداشت میشود (مواد  8و  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -4 .)1394خودداری محکوم
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد.
(ماده  34قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20ق.م.ا و ماده  16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی .)1394
 -5انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو
مجازات میشود( .ماده  21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -6 .)1394چنانچه صورت اموال پس
از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا
معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود( .تبصره  1ماده  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی .)1394
نشانی :اهواز -کمپلو نبش ناصرخسرو شمالی

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل اسپادان
افرا عسلویه شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  1872و شناسهملی 14004143678

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/8/6تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ســمت اعضا هیئت مدیره به شرح ذیل میباشد :الف -1 :آقای مجید عسگری
رنانــی به کد ملی  1290899959به ســمت مدیرعامل  -2خانم مهین خادمی
آدرگانــی به کد ملی  1282768328به ســمت رئیس هیئــت مدیره  -3آقای
محمدرضا علیرضایی به کد ملی  1141144859به ســمت نایب رئیس هیئت
مدیــره برای مدت دو ســال انتخاب شــدند .ب :کلیه اســناد و اوراق بهادار و
تعهدآور شــرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر

مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری کنگان ()307544

شناسه آگهی307544 :

شناسه چاپ333835 :

در اجــرای ماده  10آئیننامه اجرای قانــون الحاق موادی به قانون
ســاماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن مصوب  1388اسامی
اشخاصی که نسبت به مورد تقاضای آنان در حوزه ثبتی خنداب رای
مفروز صادر شده اســت برای اطالع عموم آگهی میشود .معترض
یا معترضین با در دســت داشتن مدارک و مستندات ظرف مدت 20
روز از تاریخ انتشــار اعتراض خود را مکتوب به اداره ثبت تســلیم و
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست
خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواســت
را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم نمایند .بدیهی است در صورت
عــدم وصول اعتراض در موعد مقرر و یا تحویل گواهی عدم تقدیم
دادخواســت به اداره ثبت اســناد و امالک عملیات ثبتی با رعایت
مقررات تعقیب خواهد شد.
تاریخ تحدید حدود  97/10/10راس ساعت  8صبح روز دوشنبه.
 -1رای شــماره  544مورخه  97/9/5ششــدانگ یکباب عمارت به
مساحت  225/42مترمربع قسمتی از پالک  1415فرعی از  80اصلی
بخش  9خنداب مورد تقاضای آقای مهدی یادگاری فرزند مومنعلی
به نشانی خنداب میدان انقالب کوچه شهید قاسمی پالک یک.
 -2رای شــماره  545مورخه  97/9/5ششدانگ یکباب عمارت به
مســاحت  262/59مترمربع قســمتی از پالک فرعی  585مکرر از
 80اصلی بخش  9خنداب مورد تقاضای آقای حیدر ســلیمی فرزند
شکراله به نشانی خنداب بلوار شهید بهشتی.
 -3رای شــماره  546مورخه  97/9/5ششدانگ یکباب عمارت به
مساحت  218/96مترمربع قسمتی از پالک  349فرعی از  80اصلی
بخش  9خنداب مورد تقاضای آقای عباس ابراهیمی فرزند حبیباله
به نشانی خنداب میدان طبیعت جنب کوچه  8متری عمار یاسر.
 -4رای شــماره  547مورخه  97/9/5ششدانگ یکباب عمارت به
مســاحت  282/22مترمربع قســمتی از پالک فرعی  585مکرر از
 80اصلی بخش  9خنداب مورد تقاضای آقای کوثر ســلیمی فرزند
شکراله به نشانی خنداب بلوار شهید بهشتی باالتر از شهرداری.
 -5رای شــماره  548مورخه  97/9/5ششدانگ یکباب عمارت به
مســاحت  1021/35مترمربع قســمتی از پالک  767فرعی از 80
اصلی بخش  9خنداب مورد تقاضای آقای نبیاله نعیمی فرزند علی
به نشانی خنداب میدان امام حسین کوچه شهید علیاکبر سلیمی.
تاریخ انتشار97/9/15 :
ابوالفضل محتشمکیا
مالف481
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خنداب

حدیث دشت عشق
فرازی از وصیت نامه شهید حسن نوفالح

شکرت خدا کزشکرتو غافل نبودم!

همانا خداوند جان و مال مومنین را به بهای بهشت
از ایشان خریداری نموده که در راه خدا جهاد می کنند.
سپس می کشند و خود کشته میشوند ...و این سعادت،
پیروزی عظیمی اســت .بار دیگر به درگهت روی آوردم،
حیران و سرگردان به درب خانه تو آمدم ،نادم و پشیمان
آمدهام زیرا در طاعت تو که امر کردی من کوتاهی نمودم
و ســهل شــمردم  ،به عصیان پرداختم و چنانکه باید و
شاید به طاعت تو قیام نکردم و از اینکه تو مرا از گناهان و معصیت ها نهی می کردی
و من بازهم به انجام آن اصرار می کردم و دیگر اینکه نعمت های بیشــمارت را در
اختیار من قراردادی و من در شــکر آن کوتاهی کردم  .بارالها! تو چقدر رحیمی که
مرا به خود نزدیک کردی که توبه من گناهکار را که محبوب و پسندیده توست قبول
کردی .ای خدا من بنده ضعیف و درمانده توام که مرا امر فرمودی برای انجام حوائج
و رفع مشــکالت به درگاهت دعا کنم .من هم امرت را اطاعت کردم و به حضورت
بــه خاک ذلت و عبودیت افتادم .منم بنده ذلیل و ناتوان درگاهت .می دانم که مرا
دوســت داشــتی و با اینکه توبه ام را شکستم باز با روی باز و گشاده مرا پذیرفتی و
به مــن لطف کردی که مرا به این مکان مقــدس آوردی و زبانم را به حمدو ثنای
خود آشــنا ساختی و باطنم را به دوستی خود آشنا کردی و عالقه ام را به چهارده
معصومــت افزون کردی ،زبانم را به ذکر و دعا به در گاهت آشــنا نمودی و مرا در
راهی که در پیش داشــتم ثابت قدم گردانیدی .مهدی جان (عج) چقدر دعا کردم
کــه آن روی ماهت را ببینم و امیدوارم که آخرین لحظات عمرم آن رویت که نمی
شود آن را به چیزی تشبیه کرد ببینم .آقا جان! شفیع و واسطه باش میان ما و خدا.
برنامه دیدارهای هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال

پنجشنبه  15آذر 1397
* پیکان .............................................................نساجی مازندران (ساعت )15:15
جمعه  16آذر 1397
* سپیدرود رشت ...................................................................استقالل (ساعت )15
ت مسجدسلیمان (ساعت )15:15
* ذوب آهن ..................................................نف 
* پدیده ...................................................................ماشینسازیتبریز (ساعت )17
جمعه  23آذر 1397
* صنعت نفت آبادان ...................................................................سایپا (ساعت )15
* تراکتورسازی ..............................................................................فوالد (ساعت )15
* پرسپولیس .....................................................پارسجنوبی جم (ساعت )16:15
شنبه  24آذر 1397
* استقالل خوزستان ..............................................................سپاهان (ساعت )15
جدول ردهبندی لیگ برتر فوتبال -جام خلیج فارس
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* محاسبه امتیازات تیم استقالل خوزستان با احتساب  6امتیاز منفی صورت
گرفته است.
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده (نوبت دوم)
شرکت تعاونی مسکن آشیانه هزاره سوم ایرانیان (شماره ثبت )46768

تاریخ انتشار1397/9/15 :
نظر به اینکه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده نوبت اول مورخه  1397/9/9رسمیت
نیافت ،نظر به انقضای مدت تعاونی در مورخه  1397/8/10مطابق ماده  6اساسنامه مورد
عمل و با توجه به عدم تصویب تمدید مدت تعاونی در مجمع عمومی فوقالعاده(نوبت سوم)
مورخه  1397/8/11لذا بر اساس مفاد ماده  54قانون بخش تعاون ،شرایط قانونی انحالل
محقق و طبق ماده  55قانون بخش تعاون بایستی ظرف یکماه سه نفر جهت تصفیه امور
تعاونی انتخاب و به اداره ثبت معرفی تا بر طبق قانون و آئیننامه مربوطه نسبت به تصفیه
امور تعاونی اقدام نمایند .علیهذا بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن
آشیانه هزاره سوم ایرانیان دعوت به عمل میآید در صورت ثبت انحالل در ثبت شرکتها
قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده(نوبت دوم) که راس ساعت 15:00
روز دوشنبه مورخه  ،1397/9/26در محل سالن اجتماعات پروژه برج میلینیوم به آدرس:
تهران ،خیابان شیخ بهایی جنوبی ،قبل از پل همت ،پالک  ،2برج میلینیوم برگزار میگردد،
حضور بهم رسانند.
تذکرات -1 :این جلســه با حضور هر تعداد اعضاء یا نمایندگان تاماالختیار آنان رســمیت
مییابــد و تصمیمات متخذه برای کلیه اعضای حاضر و غایب ،نافذ و الزماالجرا میباشــد.
ورود فقط برای اعضاء یا نمایندگان آنان مجاز میباشــد ،ضمنا همراه داشتن کارت عضویت
برای اعضاء و کارت شناسایی معتبر برای نمایندگان الزامی است.
 -2اعضایی که قادر به شــرکت در جلسه نمیباشند ،میتوانند یک نفر نماینده تاماالختیار(از
میان اعضای تعاونی یا خارج از آن) برای حضور در مجمع و اعمال رأی تعیین نمایند .بدیهی
است طبق ماده  19آئیننامه تشکیل مجامع عمومی(موضوع تبصره  3ماده  33قانون ،بخش
تعاونی) هر عضو عالوه بر رأی خود حداکثر ســه رأی وکالتی و هر شــخص غیر عضو تنها
یک رأی با وکالت خواهد داشــت .اعضای متقاضی اعطای نمایندگی میبایســت حداکثر تا
 48ساعت قبل از تشکیل مجمع همراه با نماینده خود جهت تنظیم وکالتنامه به دفتر تعاونی
مراجعــه نماید .دستور جلسه -1 :انتخاب سه نفر اعضای هیئت تصفیه برای مدت  2سال
 -2انتخاب ناظر یا ناظرین تصفیه
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن آشیانه هزاره سوم ایرانیان

رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای امیر مهدی درتاج دارای شــماره ملی  5090074860به شرح
دادخواست به کالسه  9709982890100225از این شورا درخواست
گواهــی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان زهرا
الهیاری به شــماره ملــی  0603127585در تاریــخ  1396/6/4در
اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن مرحوم
منحصر اســت به -1 :محمد درتاج دارای ش.ش  197پسر متوفی
 -2امیر مهدی درتاج دارای ش .ملی  5090074860پســر متوفی
 -3بهزاد درتاج دارای ش.ملی  5090229457پسر متوفی  -4فرزانه
درتــاج دارای ش.ش  733دختــر متوفی  -5فاطمــه درتاج دارای
ش.ملــی  5090017069دختر متوفی  -6نعمت الــه درتاج دارای
ش.ش  81همسر متوفی  -7قندعلی اله یاری دارای ش.ش  55پدر
متوفی  -8اقدس خداشناس دارای ش.ش  13مادر متوفی.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهر بوئینزهرا

رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای کریم افتخاری دارای شــماره شناســنامه  479به شرح
دادخواست به کالسه یک سیار از این شورا درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قربانعلی
افتخاری به شناســنامه  6در تاریخ  79/11/4اقامتگاه دائمی
خود روســتای طبلشکین بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت
آن مرحوم منحصر است به:
 -1کریم افتخاری فرزند قربانعلی شــماره شناســنامه 479
متولد  1341پسر متوفی
 -2عزیز افتخاری فرزند قربانعلی شماره شناسنامه  421متولد
 1335پسر متوفی
 -3خدیجه افتخاری فرزند قربانعلی شــماره شناسنامه 730
متولد  1352دختر متوفی
 -4نبات بیاتلو فرزند غالمحسن شماره شناسنامه  290متولد
 1315همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک
نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیتنامه
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به
شورا تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی صادر خواهد شد.
صمدی -قاضی شورای حل اختالف آوج

