» اخبار جاكارتا

ايزديار بازهم طال صيد کرد

شاهين ايزدياردررشته شنا ،ماده  ۱۰۰متر کرال پشت صاحب
ششمين طالي خود درهفتمين رقابتش شد .وي پيش ازاين در
 ۵روز گذشته صاحب  ۵مدال طال و يک مدال نقره شده و به کاروان
ايران براي درخشش خود کمک شاياني کرده بود.

پرتاب محمديان به مدال طال

»

پيشکسوت تيم استقالل با انتقاد ازعملکرد بازيکنان خارجي که براي اين تيم جذب شده است
گفت :سرمربي آلماني فصل گذشته با نفراتي که منصوريان جذب کرده بود ،خوب نتيجه گرفت.
ترابپوراظهار داشت :متأسفانه هنوزاستقالل نتايج قابل قبولي کسب نکرده است؛ اين تيم فصل
گذشته عملکرد بهتري داشت و حاال انتظارات از شفر بسيارباال رفته است .شفر با اينکه از نفرات
منصوريان استفاده ميکرد ،توانست نتايج خوبي کسب کند اما دراين فصل که خود او بر جذب
بازيکن نظارت داشت ،هنوز نتوانسته ازداشتههايش به خوبي استفاده کند .وي افزود :هنوزمتوجه
نشديم که فلسفه جذب بازيکنان خارجي چه بوده است .آيا خود شفر نظارت دقيقي دراين
موضوع داشته يا تنها از طريق دالالن ،اين بازيکنان را جذب کرده که اگر داللها اين کاررا کرده
باشند ،بايد به سرمربي استقالل انتقاد بيشتري وارد شود واگرخود اواصراربه جذب داشته ،حاال
بايد پاسخگوي هواداران استقالل باشد که چرا چنين بازيکنان ضعيفي را به خدمت گرفته است.

در جاکارتا:

گلبال مردان ،طاليي شد

مدال نقره بر گردن مرادي

درادامه رقابت هاي دووميداني در ماده پرتاب نيزه مردان هرمزسيدي
به مدال نقره دست يافت.وجواد حرداني ديگر نماينده ايران به
مدال برنز دست يافت.

بانوان مدال برنز گرفتند
تيم ملي گلبال بانوان ايران درديدار رده بندي خود به مصاف تيم
تايلند رفت و با پيروزي مقابل اين تيم در جايگاه سوم بازي هاي
پارا آسيايي ايستاد .و موفق به کسب مدال برنز شد.

دارابيان نشان طال کسب کرد
نماينده دووميداني ايران در بازي هاي پاراآسيايي موفق به کسب
مدال طال در پرتاب ديسک بانوان شد .الناز دارابيان با ثبت رکورد
 ۱۰متر و  ۷۱سانتي متر موفق به کسب مدال طال شد.

نصيري طال برگردن آويخت
پيمان نصيري درفينال مسابقات  ۱۵۰۰متربازي هاي پاراآسيايي درکنار
 ۸دونده ديگر به ميدان رفت و درپايان اول شد و به مدال طال رسيد .پس
ازنصيري دوندگاني ازژاپن به مدال هاي نقره و برنزرسيدند.

اقدام ارزنده مرد طاليي
حميد اسالمي مرد طاليي دوي  ۱۵۰۰متر مسابقات دووميداني
بازيهاي پاراآسيايي جاکارتامدال خود را به رهبر معظم انقالب
تقديم کرد.

نمايندگان دسته  +۱۰۷کيلوگرم پاراوزنه برداري
کشورمان موفق به کسب مدال هاي طال و نقره
بازي هاي پارآسيايي جاکارتا شدند .درادامه
رقابت هاي پاراوزنه برداري بازي هاي پاراآسيايي ،
سيامند رحمان و منصور پورميرزايي نمايندگان
دسته  +۱۰۷کيلوگرم کشورمان به مصاف  ۴وزنه
بردار از کشورهاي عراق ،قرقيزستان ،عربستان و ژاپن
رفتند و موفق به کسب مدال هاي طال و نقره اين

مديرعامل باشگاه پرسپوليس گفت :با توجه به حساسيت
برگزاري ديدار فينال ليگ قهرمانان آسيا ستادي با
حضور وزير ورزش تشکيل شد ،همگي براي رفع
مشکالت و معايب عزم جدي دارند تا ميزبان شايسته اي
براي ايران باشيم .
گرشاسبي باتوجه به شرايط حساس پرسپوليس
درليگ قهرمانان آسيا گفت :پرسپوليس به خوبي
تا اين مرحله از ليگ قهرمانان آسيا پيش آمده و
مهمترين بازي هم قبل از رسيدن به فينال بازي روز
اول آبان دربرابر السد قطر است که کار سختي پيش رو
داريم اما با تالش بچه ها مي توانيم براي اولين
بار به فينال راه پيدا کنيم .وي گفت :کنفدراسيون
فوتبال آسيا يک سري الزامات سخت افزاري و
نرم افزازي را ابالغ کرده که با توجه به حساسيت
موضوع وزير ورزش ستادي براي پيگيري تشکيل
داده اند  .گرشاسبي افزود :همه ما يک نام هستيم

اميدواري قدوس براي گلزني

آن هم نام بلند ايران است ،همه منابع و اعتبارات
الزم را براي بازسازي استاديوم آزادي بر عهده
مي گيريم.سلطاني فراز همه مديران فدراسيون فوتبال
و شرکت توسعه و نگهداري خواست تمام اهتمام خود
را براي فراهم کردن شرايط مناسب براي ميزباني در
بازي برگشت نيمه نهايي مقابل السد وفينال آسيا به
کار ببندند و وزارت ورزش همه منابع و اعتبارات
الزم را بر عهده خواهد گرفت.

رواسي:

سرمربي تيم پاراوزنهبرداري کشورمان از عملکرد
کليه نفرات اين تيم در سومين دوره بازيهاي
پاراآسيايي ابراز رضايت کرد .علياصغر رواسي پيش
از آغاز بازيهاي پاراآسيايي جاکارتا عنوان کرد
که تيم پاراوزنهبرداري کشورمان در اين رقابتها
چهار مدال طال کسب خواهد کرد.سرمربي تيم
پاراوزنهبرداري ايران در پايان مسابقات پاراوزنهبرداري
بازيهاي پاراآسيايي  ۲۰۱۸و در مواجهه با يادآوري
اين موضوع گفت :ديروز رقابت سنگيني در وزن
 ۱۰۷کيلوگرم داشتيم که اگر يکي از بچههاي ما
طال ميگرفتند تعداد مدالهاي طالي ما به پنج
عدد ميرسيد.وي درادامه يادآور شد :در پايان
مسابقات پاراوزنهبرداري تيم ما با کسب چهار طال،
چهار مدال نقره و دو برنز با اختالف خيلي زياد
نسبت به تيم دوم عنوان قهرماني را از آن خود
کرد .تيم ما در اين دوره از بازيهاي پاراآسيايي
خيلي خوب کار کرد و من از عملکرد کليه اعضاي
تيممان راضي هستم .رواسي همچنين خاطر نشان
کرد :همه اعضاي تيم ايران دراين دوره ازمسابقات
پاراوزنهبرداري بازيهاي پاراآسياي آمادگي مسابقه

بايد در پارالمپيک ،قهرمان وزنه برداري شويم

را داشتند و فکر ميکنم در آينده خيلي بهتر از
اين هم خواهند شد.سرمربي تيم پاراوزنهبرداري
کشورمان در پاسخ به اين پرسش که چرا سيامند
رحمان براي رکوردشکني در بازيهاي پاراآسيايي
درخواست وزنهاي باالتر از  ۲۹۵کيلوگرم نکرده
است ،اظهار داشت :ما خودمان را آماده کرده بوديم
که در همين حد وزنه بزند .قطعاً در مسابقات آينده
بيشتر از اينها وزنه خواهد زد.وي برنامه آتي تيم
خ ت97/1/14-3

665 665 54

خت 97/6/24-78

09121020771

متخصص در حمل مبلمان و اثاثيه منزل و كاالي تجاري با كارگران ورزيده
و اداري با بستهبندي و بيمه در شهر و شهرستان

شمارههاي تماس

ورزش 11
خبر »

ميزبان شايسته اي براي فينال خواهيم بود

دسته شدند.سيامند رحمان در نخستين حرکت،
وزنه  ۲۷۳کيلوگرمي را مهار کرد .وي در دومين
حرکت نيز وزنه  ۲۹۳کيلوگرمي را به راحتي باال برد
تا عالوه بر قطعي شدن مدال طاليش رکورد آسيا و
بازي هاي پاراآسيايي را که در اختيار خودش بود
بشکند .سيامند براي سومين حرکت وزنه  ۲۹۵را
انتخاب کرد که با مهار اين وزنه بار ديگررکورد آسيا
و بازي هاي پاراآسيايي را ارتقا داد.منصورپورميرزايي
ديگر نماينده کشورمان دراين دسته به ترتيب موفق
به مهار وزنه هاي  ۲۴۱ ،۲۳۸و  ۲۴۸کيلوگرمي
شد تا مدال نقره اين دسته هم به ايران برسد.وزنه
بردارعراقي نيز مدال برنز را از آن خود کرد.تيم
 ۱۰نفره پاراوزنه برداري کشورمان موفق به کسب
 ۴مدال طال صلحي پور ،جعفري ،رستمي و رحمان،
 ۴نقره يوسفي ،مرادي ،غريب شي و پورميرزايي و
 ۲برنز محمدي و رضي شد.

موسسه حقوق بينالمللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE
مشاوره ،شنبه تا چهارشنبه
مشاوره و وكالت در دعاوي :حقوقي ،كيفري
طالق ،طالق توافقي ،مهريه ،نفقه ،چك و سفته
ساعت  10صبح الي  19عصر
مطالبه طلب ،مواد مخدر ،ملكي
تخليه مغازه و آپارتمان
تهران  ،ميدان انقالب ،خيابان كارگر جنوبي
و اعسار به تقسيط مهريه و بدهي
(با مجربترين وكالي پايه يك دادگستري)
ساختمان مهستان ،طبقه  ، 5واحد 504
ضمنا در صورت عدم موفقيت وكال نسبت به احقاق حق شما
665 665 52-665 665 53
در دادگاه حقالوكاله دريافتي مسترد خواهد شد.

باستــان بـار
هفتاد سال سابقه كار
وانت -كاميون

استقالل متضرر
خواهد شد

گرشاسبي:

سيامند با رکورد شکني طال گرفت

تيم ملي گلبال ايران با غلبه بر چين در ديدار نهايي ،صاحب
عنوان قهرماني و مدال طالي اين رشته در سومين دوره بازيهاي
پاراآسيايي شد.اين بازي با نتيجه  ۸بر  ۳به پايان رسيد .

پرتاب به مدال نقره و برنز

ترابپور:

شنبه  21مهر 1397
 3صفر  13-1440اكتبر - 2018سال سي و سوم-شماره 9334

درادامه رقابت هاي دو و ميداني بازيهاي پاراآسيايي  ،سجاد محمديان نماينده
کشورمان درماده پرتاب وزنه به مصاف حريفانش رفت که موفق به کسب مدال
طال شد .نمايندگان سريالنکا و ازبکستان به مدال نقره و برنز رسيدند.

درادامه رقابت هاي دووميداني در ماده پرتاب وزنه بانوان فرشته
مرادي به مدال نقره دست يافت .دراين ماده ورزشکار چيني به مدال
طال رسيد و نماينده کويت نيز مدال برنز را از آن خود کرد.

وي تصريح کرد :استقالل هنوز به قهرماني دراين فصل اميد دارد ،آبيپوشان با تيم صدر جدول
فاصله امتيازي زيادي ندارند واگربتوانند بازيهاي بعدي خود را هم با پيروزي به پايان برسانند،
مطمئناً به صدرجدول خواهند رسيد.ترابپورتأکيد کرد :رحمتي اين روزها به اوج بازگشته و جاي
او در تيم ملي خالي است و اگر به تيم ملي بازگردد ،ميتواند نقطه قوتي براي فوتبال ملي ما باشد
اما در پايان بايد بگويم که هيچ بازيکني حق اعتراض ندارد و بايد با تمرينات بيشتر ،نظرسرمربي
و ديگر اعضاي کادر فني را جلب کرده تا بتواند درترکيب اصلي قراربگيرد.وي همچنين در مورد
حضور ۶بازيکن استقالل دراردوي تيم ملي گفت :با رفتن اين  ۶بازيکن و حضور يک بازيکن در
تيم اميد ۷ ،بازيکن استقالل درتمرينات اين تيم حاضر نيستند واين ميتواند استقالل را از اين
بابت متضررکند .حاال همانند ابتداي فصل ،بازهم دست شفر براي تمرينات تاکتيکي خالي است
و بايد منتظربماند تا بازيکنانش ازاردوي تيم ملي باز گردند.

بستهبندي براي خارج كشور

66921112-66921113-66921114-66921115

خت 97/7/1-93

جوان ايراني كه افتخار آفريد

از سرمايهگذاران محترم دعوت به همكاري ميشود

«موثق» 09038039835

خت 97/6/20-70

جوان البرزي آذريزبان كه به تازگي در صنعت الكترونيك
صفحه جديدي از آينده را رقم زده اين جوان توانسته
است از اكسيژن با كمترين هزينه آب توليد كند .اختراعات
عجيب اين جوان در زمينه الكترونيك ديگران را متحير كرده است.

خت97/7/4-103

وثيقه و سند ملكي تهران

براي كليه دادگاههاي تهران و شهرستان

از  200ميليون تا  20ميليارد
" تضميني" تسويه در آخر كار

09303868326

اهداي
خون
اهداي
زندگي

آگهي دعوت از بستانكاران (نوبت دوم)
شركت فالينوس (سهامي خاص)  -در حال
تصفيه شماره ثبت  108371شماره شناسه
ملي 10101522290

پيرو آگهي انحالل منتشره در روزنامه رسمي شماره  21370مورخ 97/05/04
از كليه بستانكاران كه از اين شركت مطالبات و يا ادعايي دارند دعوت به
عمل ميآيد طبق ماده  225قانون تجارت ظرف  6ماه از انتشار اولين آگهي
به محل شركت واقع در تهران خيابان شهيد عراقي كوچه گل نرگس پالك
 17واحد  2مراجعه نمايند .مدير تصفيه علي رضا رحماني
تاريخ انتشار97/7/21 :
با احترام  -عليرضا رحماني
خ ت 97/7/21 :مدير تصفيه شركت فالينوس (سهامي خاص)
در حال تصفيه

آگهي حق تقدم درخصوص افزايش سرمايه شركت
فرآوري بهينفرآور زنجان (سهامي خاص)

به اطالع كليه سهامداران شركت فرآوري بهين فرآور زنجان (سهامي
خاص) به شماره ثبت  10071و شناسه ملي  10460135351ميرساند كه با
عنايت به مصوبه مجمع عمومي فوقالعاده مورخ  1395/05/31و تفويض
اختيار عملي نمودن افزايش سرمايه به هيات مديره ،نظر به اينكه مقرر
است سرمايه شركت از مبلغ  1/462/200/000ريال به مبلغ 35/662/400/000
ريال منقسم به  35/662/400سهم  1/000ريالي بانام عادي از محل آورده
نقدي و مطالبات نقدي حاصل شده اشخاص از شركت ،افزايش يابد .از كليه
سهامداران محترم شركت درخواست ميشود از تاريخ نشر اين آگهي به
مدت  60روز از حق تقدم خود استفاده نمايند و مبلغ رسمي خريد سهام
را به حساب جاري شماره  5338137588شركت نزد بانك ملي شعبه
مركزي زنجان واريز و فيش مربوطه را به دفتر شركت واقع در زنجان
كيلومتر  5جاده بيجار شهرك صنعتي روي جنب بانك ملت كد پستي
 4535153479تسليم نمايد .درخصوص مطالبات از كليه سهامداران
محترم شركت درخواست ميشود از تاريخ نشر آگهي به مدت  60روز از
حق تقدم خود استفاده نموده و در صورت داشتن هر گونه مستندي كه
طبق ماده  185و  187قانون تجارت منجر به صدور سهام از طريق مطالبات
حال شده اعضا گردد به هيات مديره و بازرسين شركت ارائه تا اقدام قانوني
به عمل آيد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مقرر ،هيات مديره ميتواند
با توجه به اعتبار حاصله از تفويض اختيار مجمع عمومي فوقالعاده مورخ
 1395/05/31نسبت به افزايش سرمايه از محل مطالبات حال شده اعضا و
از محل آورده نقدي طبق مستندات قانوني ،اقدامات الزم را به عمل آورده
و سهام باقيمانده را به ساير متقاضيان واگذار نمايد.
تاريخ انتشار97/7/21 :
هيات مديره شركت
خ ش97/7/21 :

ملي پاراوزنهبرداري کشورمان را حضور پرقدرت
در مسابقات جهاني قزاقستان که سال آتي برگزار
خواهد شد ،خواند و گفت :بعد از حضور در مسابقات
آسيا – اقيانوسيه و بازيهاي پاراآسيايي فع ً
ال بچهها
بايد استراحت کنند و بعد از آن براي مسابقات
آتي آماده شوند .رواسي گفت :با اين پتانسيل و
روندي که پاراوزنهبرداري کشورمان در پيش گرفته
است ،ميتوانيم در پارالمپيک  ۲۰۲۰توکيو بهتر

از پارالمپيک ريو عمل کنيم؟،رواسي در پاسخ به
اين پرسش نيز گفت :سعي بر اين است که تيم
پاراوزنهبرداري ايران درآن مسابقات اول شود .تيم
ايران بايد بتواند درپارالمپيک هم اول شود.
رکوردشکني صلحيپور
درادامه رقابتهاي پاراوزنه برداري بازيهاي
پاراآسيايي حامد صلحي پور نماينده دسته ۹۷
کيلوگرم کشورمان به مصاف  ۸وزنه بردار از
کشورهاي ژاپن ،سنگاپور ،امارات  ،ترکمنستان،
اندونزي ،عراق و مالزي رفت و موفق به کسب
مدال طال اين دسته شد.صلحي پوردر نخستين
حرکت وزنه  ۲۲۱کيلوگرمي را مهار کرد .وي
دردومين حرکت نيز وزنه  ۲۲۵کيلوگرمي را به
راحتي باال برد تا درصدر اين دسته قرار گيرد.
صلحي پور براي سومين حرکت وزنه  ۲۳۵را
انتخاب کرد که با مهار اين وزنه مدال طالي
اين رقابتها را براي ايران به ارمغان آورد.نماينده
کشورمان با ثبت اين وزنه رکورد آسيا و بازيهاي
پاراآسيايي را که به ترتيب  ۲۳۳و  ۲۳۲کيلوگرم
بود ۲کيلوگرم ارتقا داد.

آگهي دعوت از بستانكاران شركت تعاوني
انبوهسازي مسكن كهيال (در حال تصفيه)
نوبت سوم
با توجه به آگهي انحالل شركت در روزنامه رسمي  21362مورخ 1397/04/26
صفحه  60بدينوسيله از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه ادعاي مطالباتي
از شركت دارند دعوت به عمل ميآيد ادعاي خود را به همراه اسناد و
مدارك مثبته حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ اولين نوبت آگهي به
آدرس تهران ميدان فاطمي خيابان چهلستون خيابان بوعليسينا شرقي
پالك  35طبقه  2واحد  4كد پستي  1431664185تحويل داده و رسيد
دريافت نمايند .به ادعاييكه بعد از تاريخ فوق ارائه شود ترتيب اثر داده
نخواهد شد.
مدير تصفيه شركت تعاوني
تاريخ انتشار نوبت اول 97/5/21 :انبوهسازي مسكن كهيال  -خداداد
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/21 :
راسخي خرمي
تاريخ انتشار نوبت سوم 97/7/21 :خ ش97/5/21 :

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي
بطور فوق العاده شرکت بيمارستان
آريا (سهامي خاص)

به شماره ثبت  10526و شناسه ملي 10100425160
بدينوسيله از کليه سهامداران شرکت دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه مجمع
عمومي عادي بطور فوق العاده شرکت که در ساعت  13مورخ 03/08/1397
در محل قانوني شرکت تشکيل مي گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :
 تعيين اعضا و سمت اعضاي هيات مديره و اعضاي علي البدل تعيين دارندگان حق امضاء تصويب تراز مالي منتهي به 1397 تعيين بازرسين و بازرسين علي البدلتاريخ انتشار97/7/21 :
هيات مديره
خت97/7/21 :
مرجع رسيدگي :شعبه سوم شوراي حل اختالف ايذه
خواهان :آرمان مرادي
آدرس :ايذه خ امام طبقه فوقاني عكاسي سايه دفتر وكالت
خوانده :رضا جليلي آبنرگسي
خواسته :مطالبه
راي قاضي شورا
درخصوص دعوي آقاي آرمان مرادي فرزند معصومعلي با وكالت خانم ناهيد
مومني به طرفيت خوانده آقاي رضا جليلي آبنرگسي به خواسته مطالبه مبلغ
 197/000/000ريال و خسارات قانوني بابت سفتههاي شماره،893279،896497-1
،253631 ،760828 ،318321 ،760825 ،760826 ،760827 ،958435
 823278شورا با عنايت به ارائه اصل سفته مذكور كه سررسيد آن منقضي
شده است و حاكي از مديون بودن خواندگان به ميزان مذكور است و خوانده
دليل پرداخت و ايراد و دفاعي ارائه نكرد دعوي خواهان را وارد ميداند و به
استناد مواد  307و  308قانون تجارت و مواد  198و  502و  515و  522قانون
آيين دادرسي مدني حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 197/000/000
ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ  2/600/000ريال بابت هزينه دادرسي
در حق خواهان صادر و اعالم ميدارد .همچنين خوانده محكوم به پرداخت
خسارت تاخير در تاديه از زمان تقديم دادخواست ( )97/5/21تا زمان پرداخت
حق خواهان است .راي صادره غيابي است و ظرف مدت بيست روز پس از تاريخ
ابالغ قابل واخواهي در اين شورا است و پس از انقضاي مهلت اول ظرف مدت
بيست روز قابل تجديدنظرخواهي محاكم عمومي ايذه است.
تاريخ انتشار97/7/21 :
د ش97/7/21 :
قاضي شوراي حل اختالف ايذه

بازيکن تيم ملي فوتبال ايران ،گفت :خوب تمرين ميکنيم و بازي با بوليوي
هم به ما کمک ميکند تا آماده ترشويم .سامان قدوس گفت :هميشه آماده
هستم .فکرميکنم بوليوي تيمي قوي است که مقابل آنها بازي دوستانه داريم.
وي در مورد شرايط خودش درليگ فرانسه ودرخششي که داشته است،
خاطرنشان کرد :من دوست دارم در تيم ملي هم بازيهاي خوبي انجام دهم.
تيمم درفرانسه مثل تيم ايران بازي ميکند .ما دردفاع بسيارقوي هستيم و
درضد حمله هم خوب کار ميکنيم .اميدوارم گلهايي که درباشگاهم زدم را
درتيم ملي هم بتوانم بزنم.

کريمي:

آماده ترين ها بازي مي کنند
هافبک تيم ملي کشورمان گفت :براي حضوردرتيم کيروش بايد
آماده بود .علي کريمي گفت :براي آنکه جايي در تيم ملي که کيروش
سرمربياش است ،داشته باشي بايد همواره آماده بود .ممکن است
يک دقيقه يا  ۹۰دقيقه بازي کني و من سعي خواهم کرد براي آنکه
درجام ملتها در فهرست تيم ملي قرار بگيرم ،عملکرد خوبي در اردوي
آمادهسازي تيم ملي داشته باشم.

تکواندوکاران طاليي شدند
پرونده تيم  6نفره تکواندو ايران در سومين دوره بازيهاي المپيک
جوانان با سه طال و يک نقره بسته شد .رقابت هاي تکواندو دراين دوره
از مسابقات با حضور ۱۰۰تکواندوکار از  ۵۶کشور به ميزباني آرژانتين
آغاز شده بود که ديروز با شناخت نفرات برتر به پايان رسيد .بنابراين
تيم تکواندو ايران با سه طالي اشکوريان ،ولي نژاد ،خسروي و يک نقره
همتي به کار خود دراين مسابقات پايان داد.

هافبک پرسپوليس عزادار شد
بشاررسن هافبک تيم پرسپوليس که در اردوي تيم ملي عراق به سر
مي برد ،به خاطر درگذشت مادر خود عزادار شد.

کاپيتان بسکتبال در آمريکا
کاپيتان تيم ملي بسکتبال درآستانه حضور درجي ليگ آمريکا است .صمد
نيکخواه بهرامي که مدتي است به آمريکا سفر کرده تا بسکتبال خود را
در آنجا دنبال کند ،درآستانه حضور در جي ليگ آمريکا است.

آگهي تحديد حدود اختصاصي
تحديد حدود ششدانگ يک قطعه زمين که در آن احداث بنا شده است به
مساحت ()325/43متر مربع داراي پالک 1834فرعي از 89--اصلي واقع
در اراضي خرگوش تپه بخش 3حوزه ثبتي گرگان ملکي آقاي پرويز ريحاني
فررند احمد علي در ساعت 10صبح روز دوشنبه مورخ 1397/8/21در محل
وقوع ملک واقع در خيابان دانشگاه آزاد شهرک ريحاني بلوارنيايش انتهاي
فرعي اول جنوبي بن بست به عمل خواهد آمد از ا ين روچنانچه مجاوري
نسبت به حدوديا حقوق ارتفاقي حقي براي خود قائل است ميتواند فقط
تا سي روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود اعتراض خود را
کتبا"باذکر شماره پالک به اداره ثبت شهرستان گرگان تسليم نموده
وعالوه بر آن ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي
دادخواست به مرجع ذيصالح قضايي تقديم نمايد درغير اينصورت متقاضي
ثبت يا نماينده قانوني وي مي تواند بدادگاه مربوطه مراجعه وگواهي عدم
تقديم دادخواست را دريافت وبه اداره ثبت تسليم نمايد بديهي است در
صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق مقررات مبادرت به صدور سند
مالکيت خواهد نمود.
تاريخ انتشار:شنبه:مورخ1397/7/21
م الف1990
علي برقي رييس ثبت اسناد وامالک شهرستان گرگان
نوبت دوم

آگهي دعوت از بستانكاران با اخطارات الزمه

به عموم بستانكاران شركت ورشكسته ماهك كيش به شماره ثبت  6432كه حكم
ورشكستگي آن به موجب دادنامه شماره  9709977654500230مورخ 1397/04/31
از شعبه محترم  102دادگاه كيفري دو شهرستان جزيره كيش صادر و تاريخ توقف
شركت ورشكسته  1392/01/01اعالم گرديده است اخطار مينمايد:
 -1كليه بستانكاران و كساني كه مقيم در جزيره كيش ميباشند هر گونه
ادعايي از ورشكسته فوق دارند بايد اصل يا تصوير مصدق مدرك خود
را ظرف مدت يك ماه از تاريخ نشر اين آگهي به دفتر شعبه  102دادگاه
كيفري دو شهرستان جزيره كيش تسليم نمايند.
مدت تسليم مدارك براي بستانكاران كه در ساير نقاط ايران اقامت دارند
دو ماه و براي بستانكاراني كه در كشورهاي بيگانه مقيم هستند سه ماه
از تاريخ نشر اين آگهي ميباشد.
 )2كساني كه به ورشكسته نامبرده بدهي دارند بايد ظرف مدتهاي مذكور
خود را معرفي و بدهي خود را بپردازند .بدهكاران متخلف از اين وظيفه
تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.
 )3كساني كه به هر عنوان اموال ورشكسته نامبرده را در اختيار دارند
مكلفند در ظرف مدت دو ماه مذكور همان اموال را تحت اختيار مدير
تصفيه بگذارند و گونه هر حقي كه نسبت به آن مال دارند از آنان سلب
خواهد شد مگر اينكه عذر موجهي داشته باشند.
تاريخ انتشار نوبت اول97/7/16 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/7/21 :
خت97/7/16 :
محسن نقيلو  -مدير تصفيه شركت ورشكسته ماهك كيش
آگهي حصر وراثت
آقاي ديدار قليكياني دهكيان فرزند ايمانقلي به شناسنامه  357صادره از
ايذه به خواسته صدور گواهي حصر وراثت تقديم و توضيح داده كه شادروان
مرحوم مسعود كياني دهكيان فرزند ديدارقلي شش  1830483481صادره
از ايذه كه در مورخ  1396/10/10در اقامتگاه فوت ورثهاش عبارتند از:
 -1متقاضي با مشخصات فوقالذكر پدر متوفي  -2مستانه كيانيده كيان
به شماره ملي  1841438812صادره از ايذه مادر متوفي و به جز نامبردگان
ورثه ديگري ندارد.
اينك با انجام تشريفات قانوني مراتب در يك مرتبه آگهي مينمايد تا
هر كس اعتراض دارد يا وصيتنامه از متوفي دست او باشد از تاريخ نشر
نخستين آگهي ظرف يك ماه به شعبه شوراي حل اختالف ايذه تقديم
دارد واال گواهي صادر و هر دو وصيت به جز سري و رسمي كه بعد از تاريخ
ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
تاريخ انتشار97/7/21 :
رئيس شوراي حل اختالف ايذه
د ش97/7/21 :

