اخبار
نتایج شفر عالی نبوده است

سرپرست باشگاه استقالل با بيان اينکه
پول پروئيچ از محل درآمد اين باشگاه
در فيفا پرداخت ميشــود ،از هواداران
و پيشکسوتان اســتقالل خواست که
نسبت به نتايج اين تيم صبور باشند .به
گزارش مهر ،اميرحسين فتحي درباره
شــرايط اســتقالل گفت :اميدواريم
روز دوشــنبه بــا نتيجــهاي آبرومند
دل هواداران و اهالي فوتبال را شــاد
کنيم.وي دربــاره تعويق بازي با نفت
مسجدسليمان تاکيد کرد :مسئوالن اين
باشگاه لطف کردند ولي قانون هست
وقتي تيمي ۶بازيکن در تيم ملي دارد
نميتواند بازي کند .از ســازمان ليگ
و باشگاه نفت تشکر ميکنيم که اين
امکان را فراهم کردند با خيال آسوده
تر به بازي با السد برويم.فتحي درباره
مصاحبه پيشکسوتان عليه وينفرد شفر
يادآور شــد :شــفر از مربيان با سابقه
و رزومه دار در دنيا اســت .باشــگاه با
تمــام وجود از شــفر حمايت ميکند.
نميگويم نتايج شفر عالي بوده ولي بد
هم نبوده است .هواداران صبور باشند.
بايد به شفر فرصت بدهيم .شفر مربي
خوبي است .پيشکســوتان و بزرگان
که دلســوز باشگاه هســتند بايستي
شکيبا باشند.
کيانوش خودش نخواست
در رقابتهاي جهاني شرکت کند

رئيــس فدراســيون وزنهبــرداري
ميگويد ،کيانوش خودش نخواسته در
رقابتهاي جهاني شــرکت کند .علي
مــرادي در گفتوگو با ايســنا ،اظهار
کرد :دعوت نشــدن کيانوش به اردوي
تيم ملي براي رقابتهاي جهاني بحث
شوراي عالي فني بود و ما هم براساس
اينکه بايــد تاييد نهايي را اعالم کنيم،
اين کار را انجــام داديم.وي ادامه داد:
البته آقاي رســتميخودش هم دوست
داشــت که براي حضور در پيکارهاي
جهاني در اردو نباشــد و مــا هم اين
خواســته را مورد موافقت قرار داديم و
اين دليلي نيست که از شايستگيهاي
ايشان چيزي کم شــده باشد و بعد از
رقابتهــاي جهانــي اميدواريم براي
برنامههــاي المپيــک کنار ما باشــد.
مرادي بيان کــرد :زماني که کيانوش
قهرمــان المپيک ميشــود ،ميگويند
چون به اين شکل تمرين کرده ،موفق
بوده ولي االن عکــس آن صحبت را
مطرح ميکنند.

تاج:

نزديک بود سرخابيها از آسيا حذف شوند

گروه ورزشــي :رئيس فدراســيون
فوتبال گفت :پروپيچ راضي شده بود
 30هــزار دالر بگيرد تا با اســتقالل
توافق کند ولي اين رقم به او پرداخت
نشده و در نهايت  2روز پيش باشگاه
اســتقالل  360هــزار دالر بــه او
پرداخت کرده اســت .مهدي تاج در
خصــوص بحث آمــوزش در فوتبال
گفت :ميرشــاد ماجدي بــه عنوان
رئيس کميته آموزش گــروه جواني
را هدايــت ميکنــد از طرفي آقايان
براتي ،وثوق احمدي ،نيما نکيســا و
 ...در فدراســيون به عنوان مجموعه
جوان مشــغول فعاليت هستند .مسير
خوبي را در پيش گرفتهايم.وي افزود:
در مورد آمــوزش هم بگويم در کرج
 2روز پيش بيــش از  1000بازيکن
را به عنــوان بهترينهــاي ايران را
پيدا کردهانــد و من معتقــدم آينده
آســيا مربوط به ما است .بيش از 30
استان هم در بخش بانوان در کردان
کرج حضور داشتند که استعداديابها
انتخاب کردهاند که اين کار درســت
پيش رفته اســت .ما بــا اين انتخاب
بهترينها را شناســايي کرديم و در
مجموع اين کار آينــده فوتبال ما را
تضمين خواهد کرد.به گزارش فارس،
تاج که با برنامه فوتبال يک شــبکه
ورزش صحبت ميکرد ،در خصوص
مشکالت تيمهاي ليگ دسته اولي و
مجوز حرفــهاي آنها گفت:ما چارهاي
نداريــم که فوتبال را بــا قوانين فيفا

اداره کنيم .ما مجبور هستيم به سمت
حرفهاي سازي برويم .همين موضوع
 ۱۲بند اســت که ســاختار سازماني،
داشــتن هيات مديره ،داشتن زمين و
 ....جزوي از آنها است .ما کار از ليگ
برتر شروع کردهايم و ليگ دسته اول
هم بايد اين مسير را برود.اگر زحمت
اين مسير را االن بکشيم و کار را آغاز
کنيم ديگران در آينده دردسر کمتري
داشته باشــند.وي در خصوص اينکه
ممکن است اســتقالل و پرسپوليس
با تهديد مواجه شــوند گفت :ما  ۲راه
داشــتيم ،اول اينکه پارسال استقالل
و پرســپوليس را در آسيا حذف کنند
که اگر اين اتفــاق ميافتاد تيم ملي

مــا قوي نميشــد و تيم اول آســيا
نميشــديم و در جــام جهاني نتيجه
خوبــي نميگرفتيم اما امســال بايد
جديتر ميگرفتيم و اين کار را شروع
ميکرديم .قبال يادتان هســت که از
هر شخصي سوال ميکرديد استقالل
و پرســپوليس چقدر بدهي دارند هر
شخصي يک عددي را ميگفت .يکي
ميگفت  160ميليــارد و ديگري از
رقم باالتري حرف ميزد اما امســال
از دو باشگاه خواستيمروي سايت خود
اطالعيه بدهند که هر شخصي از اين
 ۲باشــگاه طلب دارد اعالم کند.تاج
افزود :تعدادي شکايت کرده بودند و
تعدادي هــم در کميته تعين وضعيت

و اســتيناف پرونده تشکيل دادند که
براي اولين بــار فهميديم روي کاغذ
بدهي اين  ۲باشگاه چقدر است .اگر
هم کسي موضوع طلب خود را اعالم
نکــرده ديگر مقصر خودش اســت.
پرســپوليس  36مورد بدهي خارجي
داشت که عدد بسيار زيادي بود مثل
ژوزه و  ....ولــي با گذشــته زمان و
رايزني در نهايت پرونده خارجيها را
بستيم.خوشبختانه شرايط دو باشگاه
حل شــد و حداقل در مورد خارجيها
فهميديم که آنها مشــکلي ندارند.از
فردا هــم کميته بدوي کار خودش را
براي رسيدگي به مدارک آغاز خواهند
کرد .خوشــبختانه االن سايپا ،فوالد

و ذوبآهن و  ....مشــکلي ندارند .در
حال حاضر  ۱۱باشگاه ما مدارک خود
را کامل کردهانــد و ميتوانند مجوز
بگيرند و اگر در ليگ قهرمانان آســيا
حضور داشته باشند مشکلي نخواهند
داشت.وي در خصوص اينکه آيا واقعا
استقالل و پرسپوليس با هيچ تهديد
مواجه نيســتند گفت :اگر بگويم هيچ
تهديدي شــايد درســت نباشد ولي
مطمئنا در پرونده خارجيها خيالمان
راحت شده اســت .آخري هم مربوط
به پروپيچ در استقالل بوده که راضي
شده بود  30هزار دالر بگيرد ولي اين
رقم به او پرداخت نشده و در نهايت 2
روز پيش باشگاه استقالل  360هزار
دالر به او پرداخت کرده اســت.يعني
بازيکني که بــا  ۳۰هزار دالر راضي
بود رضايت بدهد نهايتا  360هزار دالر
گرفت .در واقع اينگونه خسارتها را
هم دادهايم .هر دو باشــگاه هم بايد
بدانند اگــر بازيکني را جذب ميکنند
بايد حتما بدهــي او را پرداخت کنند.
تاج در پايان در خصوص اينکه هنوز
تعداد تيمهاي صعود کننده ليگ يک
به ليگ برتر مشــخص نشــده است
گفت :اين نکته بسيار مهمياست که
حتما آن را مورد بررسي قرار خواهيم
داد .حرف منطقي است ،سازمان ليگ
بايد پيشــنهاد بدهــد و نماينده ليگ
يــک و ليگ برتر بايد بنشــينند و به
بهتريــن راه را انتخاب کنند و نتيجه
خوبي بگيرند.

برانکو:

برانکو ايوانکوويچ گفت که پرسپوليس
براي بــازي با الدحيل قطر با شــرايط
دشواري مواجه شــده است .به گزارش
تسنیم ،برانکو ايوانکوويچ سرمربي تيم
فوتبال پرســپوليس در حاشــيه تمرين
صبح امروز (جمعه) درباره شــرايط اين
تيــم در آســتانه بازي روز دوشــنبه با
الدحيل قطر گفت :وضعيت خيلي سختي
است .بشار رسن مصدوم شده و شرايط
او مشخص نيست .سيد جالل هم درد
داشــت و تمرين نکرد .سيامک نعمتي
هــم محروم اســت و وضعيت ناجوري
داريــم! فردا خواهيم ديــد که وضعيت

شرايط خيلي سختي براي بازي با الدحيل داريم

دقيق بازيکنان به چه شــکل اســت و
تکليفمان مشخص خواهد شد.سرمربي
پرســپوليس درباره وضعيت مصدومان
الدحيــل گفت :کاپيتان آنها که در بازي
رفت مقابل ما مصدوم بود و بازي نکرد
براي مسابقه برگشت مشکلي ندارد .او
حتي براي تيم ملــياش هم به ميدان
رفت و در ترکيب آنها بســيار خوب کار
کرده اســت .الدحيل يک بازيکن ديگر
هم دارد که پايش شکســته بود و او به
ايــن بازي نميرســد.برانکو درباره اين
ســوال که سيامک نعمتي محروم است
و اگر بشار رســن و حسين ماهيني نيز

آماده اين بازي نشــوند چه اقداميانجام
خواهيــد داد گفــت :بــدون آنها بازي
ميکنيم .ما  20بازيکن و براي آن پست
هم چند گزينه مد نظــر داريم .فعال تا
دوشــنبه وقت داريم .قطعا اين مشکل،
مشکل بزرگي است اما چه کار ميشود
کرد؟وي با اشاره به حضور هواداران در
ورزشگاه آزادي خاطر نشان کرد :بعد از
بازي قبلي هم گفتم که حساب زيادي
روي حضور هواداران حساب باز کردهايم
انتظار داريم استاديوم پر از تماشاگر باشد
تا بتوانيم با کمــک آنها عملکرد خوبي
داشته باشيم.برانکو درباره اينکه الدحيل

پرونده کالســه  9709988601600135شعبه  16حقوقی شورای حل اختالف مجتمع شــهید مطهری (بانکها و تصادف) شهرستان کرمانشاه تصمیم نهایی
شماره  9709978601600347خواهان :بانک قرض الحسنه رسالت با وکالت آقای یوسف لطفیفر فرزند اسمعیل به نشانی کرمانشاه – بلوار بنت الهدی -دفتر
وکالت خواندگان .1 :خانم پرنیا اسدی فرزند بهمن  .2آقای میالد اسدی فرزند بهمن همگی به نشانی خواسته :مطالبه وجه بابت  ...گردشکار :در مورخه 97/6/6
در وقت فوقالعاده شعبه  16شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری کرمانشاه پرونده به شماره  9709988601600135تحت نظر میباشد با توجه به اوراق
و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید .رأی قاضی شورا در خصوص دادخواست بانک رسالت با وکالت
یوسف لطفیفر بطرفیت خواندگان  -1پرنیا اسدی فرزند بهمن  -2میالد اسدی فرزند بهمن به خواسته مطالبه مبلغ  16/000/000ریال به عنوان اصل خواسته و
خسارت تأخیر تأدیه و هزینههای دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه قانونی ،نظر به اوراق و محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی خواهان و توضیحات وکیل
بانک مذکور و نظریه مشورتی اعضای شعبه شورای حل اختالف و التفات به اینکه خواندگان علیرغم ابالغ در جلسه حاضر نشده و چک به شماره 0535375
عهده بانک تجارت در وجه خواهان صادر شــده و با توجه به صدور گواهی عدم پرداخت از طریق بانک محال علیه و اینکه دلیل و مدرک معتبری که برائت
ذمه آنها را فراهم نماید ابراز و ارائه ننموده لذا خواسته خواهان قابل اجابت بوده مستنداً به تبصره الحاقی ماده  2قانون صدور چک مصوب مجمع محترم
تشخیص مصلحت نظام و مواد  198و  519و  522قانون آیین دادرسی مدنی و مواد  249و  310و  313و  403قانون تجارت و ماده  11قانون شوراهای حل
اختالف خواندگان متضامن ًا در حق خواهان به پرداخت مبلغ  16/000/000ریال وجه چک به شــماره  0535375عهده بانک تجارت به عنوان اصل خواســته و
خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررســید چک صدور گواهی عدم پرداخت  310لغایت اجرای کامل حکم بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی که در اجرای
احکام محاســبه میگردد و مبلغ  350/000ریال بابت هزینههای دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی محکوم مینماید .رأی صادره غیابی است و
ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض و تجدیدنظر
در محاکم عمومی و حقوقی شهرستان کرمانشاه میباشد.
شعبه  16حقوقی شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری (بانکها و تصادفات) شهرستان کرمانشاه -رامین حیدری

پرونده کالســه  9709988601600134شــعبه  16حقوقی شورای حل اختالف مجتمع شــهید مطهری (بانکها و تصادف) شهرستان کرمانشاه تصمیم نهایی
شماره  9709978601600343خواهان :بانک قرض الحسنه رسالت با وکالت آقای یوسف لطفیفر فرزند اسمعیل به نشانی کرمانشاه – بلوار بنت الهدی -دفتر
وکالت خواندگان .1 :آقای محمدحســین فیض سرشــار فرزند محمد  .2خانم پروانه حاج قلی فرزند مرتضی همگی به نشانی خواسته :مطالبه وجه چک بسمه
تعالی گردشکار :در مورخه  97/6/6در وقت فوقالعاده شعبه  16شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری کرمانشاه پرونده به شماره 9709988601600134
تحت نظر میباشد با توجه به اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید .رأی قاضی شورا در خصوص
دادخواســت بانک رســالت با وکالت یوســف لطفیفر بطرفیت خواندگان  -1پروانه حاج قلی فرزند مرتضی  -2میالد اسدی فرزند بهمن به واسته مطالبه مبلغ
 11/000/000ریال به عنوان اصل خواســته و خســارت تأخیر تأدیه و هزینههیا دادرســی و حق الوکاله طبق تعرفه قانون ،نظر به اوراق و محتویات پرونده و
دادخواست تقدیمی خواهان و توضیحات وکیل بانک مذکور و نظریه مشورتی اعضای شعبه شورای حل اختالف و التفات به اینکه خواندگان علیرغم ابالغ در
جلســه حاضر نشــده و چک به شماره  1573/448501/29عهده بانک ملت در وجه خواهان صادر شده و با توجه به صدور گواهی عدم پرداخت از طریق بانک
محال علیه و اینکه دلیل و مدرک معتبری که برائت ذمه آنها را فراهم نماید ابراز و ارائه ننموده لذا خواسته خواهان قابل اجابتبوده مستنداً به تبصره الحاقی ماده
 2قانون صدور چک مصوب مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و مواد  198و  519و  522قانون آیین دادرسی مدنی و مواد  249و  310و  313و  403قانون
تجارت و ماده  11قانون شوراهای حل اختالف خواندگان متضامن ًا در حق خواهان به پرداخت مبلغ  11/000/000ریال وجه چک به شماره 1573/448501/29
عهده بانک به عنوان اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک  95/12/9لغایت اجرای کامل حکم بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی که
در اجرای احکام محاســبه میگردد و مبلغ  280/000ریال بابت هزینههای دادرســی و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی محکوم مینماید .رأی صادره غیابیو
ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض و تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی شهرستان
کرمانشاه میباشد.
شعبه  16حقوقی شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری (بانکها و تصادفات) شهرستان کرمانشاه -رامین حیدری

پرونده کالســه  9709988601600088شعبه  16حقوقی شورای حل اختالف مجتمع شــهید مطهری (بانکها و تصادف) شهرستان کرمانشاه تصمیم نهایی
شــماره  9709978601600272خواهان :بانک قرض الحســنه رسالت با وکالت آقای یوســف لطفیفر فرزند اسمعیل به نشانی کرمانشاه – بلوار بنت الهدی-
دفتر وکالت خواندگان .1 :آقای کیوان صفری فرزند عابد  .2آقای ساســان عزیزی فرزند محمدشــریف  .3خانم مریم ایوانی فرزند بهمن همگی به نشــانی
خواســته :مطالبه وجه گردشــکار :در مورخه  97/4/27در وقت فوقالعاده شعبه  16شــورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری کرمانشاه پرونده به شماره
 9709988601600088تحت نظر میباشد با توجه به اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید .رأی
قاضی شــورا در خصوص دادخواســت بانک رسالت با وکالت یوســف لطفیفر بطرفیت خواندگان کیوان صفری -ساسان عزیزی و مریم ایوانی به خواسته
مطالبه مبلغ  200/000/000ریال به عنوان اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه و هزینههای دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه قانونی ،نظر به اوراق و محتویات
پرونده و دادخواست تقدیمی خواهان و توضیحات وکیل بانک مذکور و نظریه مشورتی اعضای شعبه شورای حل اختالف و التفات به اینکه خواندگان علیرغم
ابالغ در جلسه حاضر نشده و چک به شماره  1291/301133/41عهده بانک تجارت در وجه خواهان صادر شده و با توجه به صدور گواهی عدم پرداخت از
طریق بانک محال علیه و اینکه دلیل و مدرک معتبری که برائت ذمه آنها را فراهم نماید ابراز و ارائه ننموده لذا خواســته خواهان قابل اجابت بوده مســتنداً به
تبصره الحاقی ماده  2قانون صدور چک مصوب مجمع محترم تشــخیص مصلحت نظام و مواد  198و  519و  522قانون آیین دادرســی مدنی و مواد  249و
 310و  313و  403قانون تجارت و ماده  11قانون شــوراهای حل اختالف خواندگان متضامن ًا در حق خواهان به پرداخت مبلغ  200/000/000ریال وجه چک
به شــماره  1291/301133/41عهده بانک تجارت به عنوان اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک  95/8/19لغایت اجرای کامل حکم بر
اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی که در اجرای احکام محاسبه میگردد و مبلغ  2/710/000ریال بابت هزینههای دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه
قانونی محکوم مینماید .رأی صادره غیابی است و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه
و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض و تجدیدنظر در محاکم عمومی و حقوقی شهرستان کرمانشاه میباشد.
حیدری قاضی شعبه  16شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری

آگهی ابالغ اجرائیه بدین وســیله به آقای عباس مهدی زاده اســطلخی نام پدر :حسین ،تاریخ تولد 1/3/1352 :به شماره ملی 2279658331 :شماره شناسنامه
 ۵ :و ســمیه هدایتــی فرزند فتحاله تاریخ تولــد 20/2/1361 :ش ش  153کد ملی  2279707721 :و حجت مهرپور فرزنــد علی تاریخ تولد 53/6/27 :به کد ملی
2279663104ش ش  ۱۱ابالغ میگردد بانک سپه با وکالت موسسه حقوقی عدالت پیشگان آرمان جهت وصول طلب خود به مبلغ  189/978/144ریال تا روز
صدور اجراییه به موجب قرارداد شماره  119503367و دریافت خسارت روزانه تا روز وصول طلب علیه شما اقدام به صدور اجراییه نمود و پرونده اجرایی
به کالسه  9700091در این اداره تشکیل شد و طبق گزارش مامور اجرای ثبت رامسر آدرس شما مورد شناسایی واقع نگردید و بستانکار نیز موفق به اعالم
آدرس جدیدی از شــما نگردید ،لذا بنا به درخواســت وکیل بســتانکار طبق ماده  ۱۸آیین نامه مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مفاد اجرائیه یک مرتبه در یکی از
جراید کثیراالنتشار محلی ابالغ می گردد چنانچه ظرف مهلت  ۲۰روز از تاریخ انتشار آگهی که روز ابالغ محسوب می شود نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام
ننمایید این اداره الجرم وفق مقررات بنا به تقاضای بستانکار نسبت به ادامه عملیات جهت وصول طلب اقدام مینماید .م الف 97/220/2955
اسفندیار نوری شیرازی رئیس ثبت اسناد و امالک رامسر

براي پيروزي در اين ديدار به بازيکنانش
وعده پــاداش داده اما پرسپوليســيها
با مشــکالت مالي دســت و پنجه نرم
ميکنند تصريح کرد :طبيعي اســت که
آنها پتانسيل مالي بيشتري نسبت به ما
دارند اما گرشاسبي امروز اعالم کرد در
صورت پيروزي مقابل الدحيل به بچهها
پــاداش ميدهــد .در ايــن بخش هم
باشــگاه در حد توانش تالش کرده اما
بايد بگويم قبل از هر چيز بازيکنان براي
غيرت و کســب افتخار بازي ميکنند و
هيچ وقت ســراغ پــاداش را نگرفتهاند
چرا که بازي کردن در آســيا بسيار مهم

است و افتخاري خواهد بود براي کشور
و خانوادهشان.ســرمربي پرسپوليس در
پايان درباره شانس استقالل براي صعود
به نيمــه نهايي گفت :تا وقتي که بازي
ادامه دارد شــانس بــراي پيروزي هم
وجود دارد هم براي استقالل و هم براي
ما ايــن وضعيت وجود دارد .تا وقتي که
بازي تمام نشده است ميتوانيم شانس
صعود به نيمهنهايي داشــته باشيم .در
صورتي که اســتقالل و پرسپوليس هر
دو به نيمهنهايي آســيا صعود کنند اين
يک افتخار بزرگ بــراي فوتبال ايران
خواهد بود.
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اخبار
جدال علي اکبري و واخائف
براي کمربند قهرماني

ســازمان  acbبا رونمايي از پوستر مبارزه
علي اکبري و واخائف از قطعي شــدن اين
ديدار در  ۱۹آبان خبر داد.به گزارش ايســنا
و به نقل از سايت  ،acbmmaجدال امير
علي اکبري مبارز ايراني با مهمت واخائف
دارنــده کمربند قهرماني ســنگين وزن از
روسيه براي  ۱۹آبان ماه قطعي شده است و
عالقمندان ميتوانند بليت اين مبارزه را که
به مبارزه اصلي ( )Main Eventمعروف
است و در شهر مسکو برگزار خواهد شد را
خريداري کنند .علياکبري با برتري هفته
گذشته خود برابر اوميالنژوک لهستاني به
صدر جدول رده بندي ســنگين وزنهاي
سازمان  ACBرســيد و اکنون تنها يک
قدم تا رســيدن به کمربند قهرماني فاصله
دارد و آن هم شکست دادن واخائف روس
اســت .اين مبارز روســي در جدال هفته
گذشــته خود کريهاي زيادي براي علي
اکبري خواند و حتي بعد از بازي علي اکبري
با حريف لهستاني ،کمربند قهرماني خود را
به رخ علي اکبري کشيد و شيطنتهايي در
فضاي مجازي داشته است.
مقصودلو در آستانه قهرماني
جوانان جهان

پرهام مقصودلو در پايان دور نهم مسابقات
شــطرنج قهرماني جوانان جهان با  ۸برد و
يک تســاوي و کســب  ۸.۵امتياز در رده
نخســت قرار گرفته است.به گزارش ايسنا،
پرهام مقصودلو تنها دو بازي ديگر تا قهرماني
جوانان جهان پيش رو دارد .آرامهاکوبيان از
ارمنستان با  ۷امتياز در رده دوم جاي گرفته
است.تنها تساوي او مقابل عليرضا فيروزجا در
دور ششم اين مسابقات بود.عليرضا فيروزجا
و محمد امين طباطبايي نيز با شــش امتياز
در ردههاي ســيزدهم و چهاردهم م جدول
مسابقات ايستاده اند .شاهين لرپرزنگنه هم
با  ۵.۵امتياز در رده سي ام قرار گرفته است.
مبينا علي نسب نيز در بخش دختران جوانان
جهــان با  ۴.۵امتيــاز در رده چهل و پنجم
است.اين مسابقات در يازده دور و به ميزباني
ترکيه پيگيري ميشود.

بدینوسیله اعالم می دارد دفترچه قرارداد شماره 20856
مــورخ  1383/12/27فی ما بین شــرکت شــهرک های
صنعتی اســتان مازندران و بانک صنعت و معدن ( محل
طرح سابق گروه صنعتی پروژه طبرستان) موضوع حق
انتفاع یک قطعه زمین بشــماره به متراژ  270مترمربع از
اراضی شهرک صنعتی امام زاده عبداله آمل مفقود و از
درجه اعتبار ساقط گردید.
آگهی مزایده مال غیر منقول (سند رهنی) مقدار  ۱۳۵۸سهم از  ۳۵۰۰سهم ششدانگ یک قطعه زمین به صورت باغ مشتمل بر یکباب انبار به شماره پالک ۱۳۶
فرعی از  ۲۶۰اصلی بخش  ۵رامسر ذیل ثبت  44093صفحه  ۱۷۳دفتر جلد  ۲۷۹به نام کامران کاویانی باغبادرانی ثبت و سند صادر شد که مقدار  260/5سهم
مشــاعی از ســهم فوق بقائم مقامی از طرف راهن از طریق اجرای دادگستری به غیر انتقال یافت و آدرس ملک واقع است :رامسر ،خیابان میرزا کوچک خان(
هریس) ،قریه پیازکش و حدود اربعه آن طبق ســوابق موجود در بایگانی ثبت مورد گواهی اســت .که به موجب سند رهنی شماره 96/4/18 -14322دفتر ۴۱۴
اصفهــان در رهن مصطفی محمدی فرزند حســن قرار گرفته که به علت عدم ایفای تعهد از طرف راهــن (کامران کاویانی باغبادرانی) منجر به صدور اجرائیه
و تشــکیل پرونده در اداره دوم اجرای اســناد رســمی اصفهان گردید و سپس جهت ادامه عملیات اجرای اجرای به استناد ماده  ۳۰و  ۳۱آیین نامه اجرا به این
اداره نیابت اجرائی داده شــد و پرونده به کالســه 9600098در اجرای ثبت رامسر تشکیل گردید و برابر نظریه کارشناسی تجدید نظر مورخ 97/1/21بوارده
 97000043کارشناس رسمی دادگستری توصیف اجمالی مورد وثیقه عبارت است از مشتمل بر دو قسمت میباشد که یکجا به مساحت حدود  ۸۰۰متر مربع
از  ۱۳۵۸ســهم مشــاع در قسمت شرقی و مابقی به صورت ملک فاقد بنا فقط دارای سازه نگهبان در ضلع شمالی در قسمت غربی واقع است .اعیان یکدستگاه
ساختمان مسکونی  ۳طبقه به مساحت کل  ۴۰۱متر مربع که شامل همکف  ۱۲۷متر مربع و نیم طبقه  ۱۸متر مربع و طبقه اول  ۱۲۸مترمربع و طبقه دوم ۱۲۸
مترمربع دارای اسکلت بتنی ،دارای نمای ترکیبی سنگ که به صورت دو طبقه مسکونی مستقل هر یک شامل هال ،آشپزخانه ،دو خواب و سرویس بهداشتی می
باشد .طبق اظهارات ،طبقه زیرزمین دارای استخر می باشد .محوطه شامل کف سنگ و دارای آبن ما و نیز پوشیده و تزئین شده از گلهای زینتی زیبا با محوطه
ســازی زیبا ،پنجره ها از نوع دو جداره ،ســقف تیرچه بلوک فضای داخلی شامل کف سرامیک  ،آشپزخانه دارای کابینت ، mdfطبقه آخر شامل آالچیق با بام
تخت که دارای پله پیچ با نرده فلزی با هم در ارتباط می باشند .بنای فوق دارای پروانه ساختمانی به شماره  91/1/30 -2387/3به مساحت کل  ۴۰۱متر مربع
از بخشداری رامسر می باشد دارای امتیازات برق  ۲۵آمپر و یک برق سه فاز و آب میباشد دور تا دور محوطه با دیوار بلوکی و نرده فلزی( قسمت شرقی ) و
دروازه فلزی محصول گشته است که به مبلغ(  )14/000/000/000معادل یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان در اجرای ثبت رامسر از طریق مزایده حضوری
به فروش می رسد و مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد و جهت وصول طلب بستانکار و حقوق دولتی کالسه فوق
الذکر در روز دوشــنبه مورخ  97/7/9از ســاعت 9الی  12ظهر در اجرای ثبت رامســر از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد .شرکت در جلسه مزایده
برای عموم آزاد است و فروش کال نقدی است ،چنانچه روز تعیینشده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلسه مزایده در همان ساعت و مکان
تشکیل خواهد شد .طالبین و خریداران میتوانند جهت شرکت در مزایده در وقت مقرر با ارائه چک رمزدار به مبلغ پایه در جلسه مزایده در اداره ثبت اسناد و
امالک رامسر حضور یابند ضمن ًا بدهیهای مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و اشتراک و مصرف و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره
که رقم قطعی آنها برای اداره معلوم نشده به عهده برنده مزایده است و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حساب های دارایی و شهرداری ...خواهد بود
و بنا بر اظهارات ملک مربوطه بیمه نمی باشد.م الف 97/220/3701
تاریخ انتشار آگهی97/6/24:
اجرای ثبت اسناد و امالک رامسر
مفقودی -برگ ســبز و ســند کمپانی وانت پیکان با مشــخصات مدل  1390به رنگ سفید شیری روغنی به شــماره موتور  11490055432و شماره شاسی
 NAAA 36 2AA BG 255991به شماره پالک ایران  47 -62د  251متعلق به آقای اصغر عباسی موالیی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

