» گوناگون

تيم ملي به کازان مي رود

تيم ملي فوتبال ايران مهرماه دردو ديدار تدارکاتي رودرروي تيم
ملي فوتبال توگو و روسيه قرارمي گيرد .ديدار تيم هاي ملي ايران
و روسيه  18مهر درشهر کازان برگزارمي شود.

غفور ،امتيازآورترين بازيکن

»

به گفته دبيرکل کميته ملي پارالمپيک پاداش مدال آوران طال دربازيهاي پاراآسيايي
وپارالمپيک افزايش پيدا خواهد کرد .اشرفي اظهارداشت :پاداش به مدال آوران و قهرمانان
براساس سياستگذاري که صورت گرفته براين مبنا است که ما از رشته ها و ورزشکاراني که
شانس کسب مدال طال دارند ،حمايت خواهيم کرد .البته ورزشکاراني که مدال نقره و برنز
مي گيرند نيزمورد توجه هستند ،اما اين مسئوليت برعهده فدراسيون هاي مربوطه هم گذاشته
مي شود يعني ما با اين سياستگذاري به اين سمت حرکت مي کنيم که ازبرترين ها حمايت
مي کنيم.وي اظهار داشت :آنچه جايگاه ما را در جدول مسابقات تعيين مي کند ،کسب مدال
طال است و اگر به اين موضوع توجه نکنيم و تعداد زيادي مدال نقره و برنز کسب کنيم ،در
عمل خواهيم ديد در رده بندي کشورهاي جهان براي ما فايده اي نخواهد داشت؛ بنابراين
براي اينکه به خواسته اصلي خودمان که حفظ رتبه بسيار خوب و ارتقاي رده بندي در آسيا

اميرغفور پشت خط زن تيم ملي واليبال درنخستين ديدار ايران در
جام قهرمانان بزرگ جهان برابر ايتاليا امتيازآورترين بازيکن شد.

رحمان:

گل بزنم ،خوشحالي ميکنم

تمجيد آقاي خاص از فليني

مهدي رجب زاده که به دليل مصدوميت نتوانست درترکيب اصلي
ذوب آهن در جام حذفي به ميدان برود به آمادگي مطلوب بدني
رسيده است و مي تواند هم تيميهايش را براي بازي هفته ششم
مقابل استقالل خوزستان همراهي کند.

قويترين پاراوزنه بردارجهان تاکيد دارد که همچنان
رکوردزني و کسب مدال طالي پارالمپيک ريو بزرگترين
افتخارش به حساب مي آيد .سيامند رحمان دررابطه با
انتخابش به عنوان برترين ورزشکار سال جهان گفت:
اولين ايراني هستم که صاحب اين عنوان مي شوم واز
اين حيث خوشحالم .رکورد  ۳۱۰کيلويي که در ريو
زدم باعث شد کانديداي اين عنوان شوم .
وي دراين رابطه ادامه داد :به خاطر همين رکوردزني
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ابراهيمي وشجاعيان دو بازيکن مصدوم استقالل ،ديروززيرنظر
کادرپزشکي به کارهاي اختصاصي مشغول شدند .اگر نتايج تست
پزشکي اين دوبازيکن مثبت باشد آنها مجوز بازي برابرپارس
جنوبي را خواهند داشت .ازجمع مصدومان  ،حسيني ،شهباززاده
ومنتظري قطعا به بازي روزجمعه نخواهند رسيد.

پارس با لژيونرها مي آيد

تيم فوتبال پارس جنوبي درحالي آماده ديدار با استقالل ميشود
که مايکل اومانيا و آلوز نانگ دو بازيکن خارجي و تاثيرگذار اين
تيم هم براي اين بازي آماده ميشوند.

ديباال:

بازي کنار مسي دشوار است

از ديباال ملي پوش آرژانتيني تيم يونتوس به عنوان يکي از گزينه هاي
خريد بارسا درفصل آينده و بهترين جانشين براي مسي ياد مي
شود.وي دراين ارتباط گفت :درهرصورت بازي کنار مسي در تيم
ملي افتخاربزرگي است و چاره اي نيست جز اينکه خودم را با اين
شرايط وفق دهم .سعي دارم تا مي توانم از او ياد بگيرم.

نكته »

تيم ملي واليبال ايران شايسته پيروزي بود

بود که کانديداي بهترين ورزشکار سال شدم و در
نهايت هم اين عنوان را به خود اختصاص دادم.
رکوردي که در ريو زدم ،تاريخي بود .با اين رکورد
باعث شادي دل هموطنانم شدم که هميشه براي
حمايت ازمن سنگ تمام گذاشته اند .رحمان تاکيد
کرد :قطعا کسب عنوان بهترين ورزشکار سال خيلي
ارزشمند است اما نه به اندازه رکوردزني که درريو
داشتم .من درپارالمپيک لندن با رکورد  ۲۸۰کيلو
مدال طال گرفتم اما درپارالمپيک ريو با رکورد ۳۱۰
کيلو به اين مدال دست يافتم .البته اين رکورد درتوکيو
بايد ارتقا پيدا کند .البته تمام هدف حضورموفق
در پارالمپيک  ۲۰۲۰است و اميدوارم بتوانم
رکورد جديد و تاريخي ديگري ثبت کنم .قويترين
وزنه بردارمعلول جهان در خاتمه گفت :برنامه
اصلي ام حضورموفق در بازيهاي پاراآسيايي جاکارتا
و بازي هاي پارالمپيک توکيواست.

مربي تيم ملي واليبال ايتاليا گفت :نتوانستيم بازي را
ببريم چون ايران شايسته اين پيروزي بود .بلنجيني
بعد از شکست شاگردانش برابر ايران در مسابقات
واليبال جام قهرمانان بزرگ جهان اظهار داشت :از
نتيجه بازي رضايت ندارم .خيلي ناراحتيم که نتوانستيم
بازي را ببريم در حالي که فرصت پيروزي در ست
سوم براي ايتاليا فراهم بود.وي با بيان اينکه درابتداي
ست سوم شروع خوبي نداشتيم ،گفت :انعطاف خوبي
درزمين نداشتيم و خوب هم بازي نکرديم .اما درست
چهارم خوب بازي کرديم و اميدوار بوديم که بتوانيم
در ست پنجم پيروز شويم .کاپيتان تيم ملي ايتاليا
نيزافزود :بسيار ناراحت هستم .سعي کرديم بازي اول
را با بهترين نتيجه ممکن پيروز شويم که متاسفانه
به هدفمان نرسيديم .تفاوت اصلي دردفاع و سرويس
بود که ايران بهتر ازايتاليا کارکرد.سيمونه بوتي تاکيد
کرد :متاسفم .ميتوانستيم از هزاران راه ديگر براي

بليت سرخابي ها برنده مي شود؟

پيروزي استفاده کنيم ،اما ايران واقعاً خوب بازي
کرد .اين پيروزي را به آنها تبريک ميگويم.تيم ملي
واليبال ايران درنخستين ديدار خود در مسابقات
جام قهرمانان بزرگ جهان ديروز موفق به شکست
ايتاليا شد تا با دو امتياز درجايگاه دوم جدول شش
تيمي اين رقابتها قرار گيرد .ملي پوشان واليبال
ايران امروز در دومين ديدار خود در اين رقابت ها
به مصاف آمريکا ميروند .

مهدي تاج:

براي حضورشايسته درجام جهاني تالش خواهيم كرد

مصدومان استقالل نمي رسند

رئيس فدراسيون فوتبال از واگذاري بليت فروشي
اينترنتي به دو باشگاه استقالل و پرسپوليس خبر
داد و گفت :طي نشستي که با مديران اين دو باشگاه
داشتيم ،قرارشد بليت فروشي اينترنتي رقابتهاي ليگ
به اين دو واگذار شود و سازمان ليگ سهم سودش
را از بليت فروشي دريافت کند .مهدي تاج درجمع
خبرنگاران درباره برنامههاي تي مملي فوتبال بعد از
صعود به جام جهاني اظهار کرد :ما براي اين که
بتوانيم حضور خوبي در جام جهاني داشته باشيم،
دو بازي دوستانه هماهنگ شده وهشت بازي طي
درخواست سرمربي تي مملي پيشبيني کردهايم .يک
بازي دوستانه با روسيه خواهيم داشت که خود اين
کشورهزينه را پرداخت کرده است و يک بازي هم
با توگو که يکي از تيمهاي آفريقاي جنوبي است
که اين هم بنا بر پيشنهاد کيروش بوده است زيرا
وي معتقد است که ما در جام جهاني به احتمال
زياد با يک تيم آفريقايي مواجه خواهيم بود و بهتر
است با انجام ديدار با يک تيم آفريقايي خود را براي
جام جهاني آماده کنيم .اين تيم ،تيم بسيار خوبي
است و  ۱۴بازيکن آن لژيونرهستند .تمام هزينههاي

آگهي اصالح ابالغ اجرائيه
پيرو آگهي ابالغ اجرائيه شماره /13767م الف منتشره در روزنامه
همدلي به شماره  385مورخ  95/5/17بدينوسيله نام و نام خانوادگي
بدهكار مندرج در آگهي مذكور به "مهدي مهرشادي" اصالح ميگردد؛
ضمنا ساير مفاد آگهي به قوت خود باقي است.
همتيار  -رئيس اداره دوم اجراي اسناد رسمي
تاريخ انتشار96/6/22 :
د ت96/6/22 :
مالف15257 :



خ ت96/5/23-214

تلفن 665   665   52-4

آگهي ابالغ اجرائيه به استناد ماده  18آييننامه اجراي مفاد اسناد
رسمي
بدينوسيله به  -1حسن خادم ورنامخواستي فرزند حسين به شناسنامه 94
ك چين رويش ثبت شده به
صادره از تهران -2 ،شركت كشت و صنعت ني 
شماره  235420تهران هر دو ساكنين تهرانپارس والفجر نگارستان  9پالك
 597ابالغ ميگردد :بانك پارسيان با وكالت شركت تامين انديش پارس
و به استناد قرارداد شماره  84010997مورخ  84/7/17جهت وصول مبلغ
 13/970/801الزماالجرا اعم از مبلغ  8/836/788ريال بابت اصل بدهي
و مبلغ  517/056ريال بابت سود و مبلغ  4/616/957ريال خسارت تاخير
تاديه تا تاريخ  94/4/7و از آن تاريخ به بعد تا تاريخ ي ومالوصول وفق مقررات
مبادرت به صدور اجرائيه نموده كه پرونده اجرايي كالسه  9412000907در
اين اداره تشكيل شده و در جريان اقدام است .چون طبق گزارش مامور
پست اجراييه به شما به لحاظ عدم شناسايي نشاني ميسور نگرديده است
لذا استناد تقاضاي وارده شماره  12007512مورخ  96/5/2وكيل بستانكار
و وفق ماده  18آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي ،مفاد اجرائيه فوقالذكر
يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيراالنتشار محلي آگهي ميشود .چنانچه
ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهي كه روز رسمي ابالغ اجرائيه
محسوب ميگردد اقدام به پرداخت بدهي خود ننماييد عمليات اجرايي
برابر مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد .ضمنا اجراييه به عليرضا خادم
ورنامخواستي در تاريخ  94/10/1ابالغ شده است.
رئيس اداره دوم اجراي اسناد رسمي  -همتيار
تاريخ انتشار96/6/22 :
د ت96/6/22 :
مالف15258 :
خت 96/6/2-243

دفتر وكالي دادگستري

تيم توگو را فدراسيون فوتبال پرداخت ميکند اما
بازي اولي که با روسيه داريم تمام هزينهها از سوي
فدراسيون فوتبال روسيه پرداخت خواهد شد.وي
درادام ه درباره گاليههاي فوتساليستها و تبعيضي
که بين بازيکنان فوتبال بعد از کسب عنوان سومي
ف
جهان گذاشته ميشود خاطر نشان کرد :حر 

قاليشويي شيخ بهائي ونك

موسسه حقوق بينالمللي دادرسان عدالتبحق

(مشاوره رايگان)
مشاوره و وكالت در دعاوي :حقوقي،
كيفري ،خانواده ،طالق ،مطالبه چك و
سفته وثبت شركت و تغييرات
(با مجربترين وكالي پايه يك دادگستري)
مشاوره :شنبه تا چهارشنبه ساعت  10الي  19عصر

به مدال آوران طال
نگاه ويژه داريم

بلنجيني:

بازهم درپارالمپيک رکورد تاريخي مي زنم

گرت بيل ستاره ولزي رئال مادريد که ممکن است مقابل تيم
سابقش در ليگ قهرمانان اروپا به ميدان برود گفت :اگر به تاتنهام
گل بزنم امکان شادي کردنم هست.

کاپيتان ذوب آهن ،آماده بازي

اشرفي :

چهارشنبه  22شهريور 1396
 22ذي الحجه  13-1438سپتامبر - 2017سال سي و دوم-شماره 9033

بيل:

سرمربي منچستريونايتد ازعالقهاش به مروان فليني گفته و مدعي
شده تيمش بدون اوضعيفتراست.مورينيو گفت :فليني براي من
بازيکني مهم است .خيلي مهمتر از چيزي که شما فکرش را
ميکنيد .وقتي فليني را در ترکيب تيمم ندارم احساس ميکنم
ضعيفترهستم.

و پارالمپيک به نسبت دوره قبل است ،دست پيدا کنيم بايد تمرکزمان را روي رشته ها
و ورزشکاران طاليي بگذاريم و بيشترين سرمايه گذاري را براي آنها انجام دهيم .اشرفي
خاطرنشان کرد :ما بايد دراعزام ها واردوها و تجهيزات وپرداخت حقوق ورزشکاران و مربياني
که مي توانند صاحب مدال طال شوند متفاوتتراز ورزشکاران نقره اي وبرنزي عمل کنيم و
اميدواريم با اين سياست گذاري بتوانيم دراين رقابت ها نتايج بهتري نسبت به دوره قبل به
دست آوريم .وي افزود:ازطرف ديگراگر ورزشکاران بتوانند خواسته مجموعه را برآورده کنند
مطمئنا در کنار پرداخت حقوق مناسب تر ،برگزاري اردوها واعزام هاي بيشتر ،پرداخت پاداش ها
را هم ارتقا خواهيم داد .همانطورکه درمسابقات جهاني لندن هم پاداش ها را پاي سکو به
ورزشکاران و مربيان داديم و اين روند را با دستورالعمل هايي که تنظيم خواهد شد براي
رشته هاي طاليي دربازيهاي پاراآسيايي وپارالمپيک ادامه خواهيم داد.

خشكشويي مبل و موكت
سرويس سراسر تهران
تجريش  22306828قيطريه 22698733
مينيسيتي  22198132ونك 88612792
سعادتآباد  88612793شرق تهران 77213161
شبانه روزي 09120148480

تعمير ،نگهداري ،اجرا
خت 96/6/22-311

برق صنعتي و ساختماني
سانترال و دوربين مداربسته
كولر اسپيلت و ميني چيلر
پكيج و موتورخانه

22191122
09126899071
09121461738

خت 96/6/22-312

تپش زندگي

خت 96/5/7-174

به تعدادي خانم
(روزانه و شبانهروزي)
براي نگهداري كودك ،سالمند
و بيمار در منزل نيازمنديم

88839235
88840376
88849523
88828494

بدي است که ما بعضي ازاوقات آن را ميشنويم.
ما با تيم فوتسال که سوم جهان شده بود ،در برج
ميالد ضيافتي را برپا کرديم و پاداشي به مبلغ
 ۱۰ميليون تومان تا حاال به اين تيم دادهايم .اين
پاداش يک سکه نبود که عنوان کردهاند که بازيکنان
فوتسال براي کسب عنوان سومي جهان فدراسيون

فوتبال يک سکه را پرداخت کرده است .البته به
اين تيم  ۱۰تا  ۱۵ميليون تومان نيز که حقشان
است از سوي فدراسيون فوتبال پرداخت خواهد
شد.وي در خصوص پاداش تي مملي فوتبال بعد از
راهيابي به جام جهاني اظهار کرد :فوتباليستها
بخشي از پاداش خود را دريافت کردهاند وتا امروز
به جز بازي مقابل سوريه که به نتيج ه مساوي ختم
شد ،تمام پاداشها که عدد قابل مالحظهاي بود
و يکي از اين پاداشها در حدود  ۸۰۰۰دالر بود
به بازيکنان فوتبال پرداخت شده است .ما سعي
ميکنيم پاداش جام جهاني را نيز طي مراسمي
به بازيکنان فوتبال پرداخت کنيم.تاج همچنين
درباره جلسهاي که با طاهري و افتخاري درباره
بليت فروشي اينترنتي داشت ،گفت :با مديران عامل
اين دو باشگاه درخصوص فروش بليت اينترنتي به
تفاهم رسيدهايم و قراربراين است که بليت فروشي
اينترنتي به خود باشگاهها واگذارشود تا سهم خوبي
را ازاين مساله ببرند .به سازمان ليگ اعالم کردهايم
که خود را وارد اين کار نکند و سهم خودش را از
بليت فروشي دريافت کند.

ــــــــــــــ
دادنامه
تاريخ  96/6/4شماره بايگاني  960074شماره دادنامه 9609972400300560
مرجع رسيدگي شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي زنجان
خواهان ها
 -1خانم شمسي راستكار كريمي فرزند جعفر  -2آقاي داود كمالي مطلق فرزند رحيم همگي به نشاني استان
زنجان – شهرستان زنجان شهر زنجان اراضي پايين كوه ميثاق  5قطعه 3/83
خواندگان
 -1آقاي فرامرز ابراهيم خاني فرزند رضا  -2آقاي منصور رضايي  -3آقاي رضا ابراهيم خاني فرزند خليل
همگي به نشاني مجهول المكان
 -4آقاي حسين رضايي  -5آقاي محمدعلي رضايي  -6خانم سيمين بيات با وكالت آقاي سيدناصر حسيني
فرزند سيدصدرالدين به نشاين چهارراه انقالب باالتر از كفش ملي ساختمان پاستور طبقه سوم واحد 302
 -7آقاي ابوالفضل افشاري به نشاني زنجان شهرك كارمندان فاز  3خ  8ق 483
خواسته الزام به ايفاي تعهد مالي مبني بر
گردشكار دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و با استعانت از خداوند منان و
پناه بردن به او انشاء راي مي نمايد.
راي دادگاه
درخصوص دعوي آقا و خانم  -1شمسي راستكار كريمي فرزند جعفر  -2داود كمالي مطلق فرزند رحيم
بطرفيت آقايان و خانمها  -1ابوالفضل افشاري  -2محمدعلي رضايي  -3حسين رضايي  -4سيمين بيات با
وكالت آقاي سيدناصر حسيني  -5رضا ابراهيم خاني  -6فرامرز ابراهيم خاني  -7منصور رضايي بخواسته
صدور حكم مبني بر الزام خواندگان به ايفاي تعهدات مطابق قرارداد پبش فروش بعلت عدم تحويل درموعد
مقرر به انضمام خسارات قانوني دادگاه با مالحظه در محتويات پرونده و اظهارات و مستندات مضبوط در آن
نظر به اين كه در بند  13ماده  6قرارداد منعقده في مابين طرفين (خواهانها و خواندگان رديفهاي پنجم
و ششم) و مستند دعوي خواهانها توافق وتراضي به حل اختالف توسط داور به عمل آمده است و در صورت
بروز اختالف درخصوص مواد قرارداد و مشخصات و شرايط و اوصاف و تفسير و رفع اختالف برآن برعهده
حكمين مرضي الطرفين قرار داده شده است بنابر اين قبل از تمسك به داوري دادگاه حق رسيدگي به دعوي
را ندارد در نتيجه با استناد به مواد  455 ،2قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي خواهان ها در موقعيت
فعلي صادر و اعالم ميگردد راي صادره ظرف مدت  20روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر
استان زنجان مي باشد.
م الف 878
مدحت – رئيس شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي زنجان
ــــــــــــــــــــــــــ
درخصوص تجديدنظرخواهي بانك صادرات زنجان با وكالت محمد حميد محمدي بطرفيت شركت هومن
حاجي قرباني و شركت ابهر سنج با نمايندگي نوروز علي احمدي ونوروز علي احمدي نسبت به دادنامه شماره
 9609972417300107صادره از اين شعبه از طريق نشر آگهي به شما ابالغ مي شود .مقتضي است حسب
ماده  346قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقالب در امور مدني چنانچه پاسخي داريد ظرف ده
روز پس از نشر آگهي به اين دادگاه اعالم نماييد يا به دادگاه تحول دهيد در غير اينصورت پرونده به همين
كيفيت به تجديدنظر ارسال مي گردد
توجه
پس از دريافت اين ابالغيه ابالغ اوراق قضايي به صورت الكترونيك انجام خواهد شد و ابالغ به صورت كاغذي
در موارد محدود و استثناء انجام مي شود بنابر اين ضروري است نسبت به ثبت نام و مشاهده اين ابالغيه و
ابالغيههاي آتي از طريق سامانه اقدام نماييد.
چنانچه جهت ورود به سامانه حساب كاربري شناسه و رمز دريافت ننموده ايد جهت ثبت نام به يكي از دفاتر
خدمات الكترونيك قضائي و در صورت عدم دسترسي به دفتر خدمات قضايي به اين واحد مراجعه نماييد.
م الف 874
مسئول دفتر شعبه شماره  3شوراي حل اختالف ابهر/قديم – پيري
ــــــــــــــــــــــــــ
دادنامه
پرونده كالسه  9609982601100084حوزه شماره  2شوراي حل اختالف شهرستان زنجان تصميم نهايي
شماره 9609972601100189
خواهان آقاي حامد صفائيان فرزند علي با وكالت خانم ليال قرجه لو فرزند اروجعلي به نشاني زنجان چهارراه
سعدي بن بست دارايي ساختمان عادل ط 1
خوانده آقاي مرتضي عبدي فرزند علي به نشاني مجهول المكان
خواسته مطالبه وجه چك
گردشكار خواهان دادخواستي/درخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به
اين شورا و ثبت بكالسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده/مقرر حوزه بتصدي امضاء كنندگان
زير تشكيل است و قاضي شعبه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و بشرح زير مبادرت به
صدور راي مي نمايد.
راي شورا
درخصوص دادخواست تقديمي خواهان آقاي حامد صفائيان با وكالت خانم ليال قرجه لو بطرفيت خوانده
آقاي مرتضي عبدي به خواسته مطالبه مبلغ دوازده ميليون و چهارصد هزار ريال از بابت وجه يك فقره چك
به شماره سريال  028/487344به سررسيد  94/7/14به مبلغ فوق عهده بانك انصار شعبه اسالم آباد با كد
 2221از حساب جاري  2221-040-093206080-001در وجه حامل با احتساب هزينه دادرسي و خسارت
تاخير تاديه و حق الوكاله وكيل شورا باعنايت به مجموع اوراق و محتويات پرونده مالحظه مفاد دادخواست
تقديمي و مستندات پيوست آن رويت اصل و تصوير مصدق اسناد ارائه شده از سوي خواهان از جمله چك فوق
الذكر و گواهي عدم پرداخت آن كه همگي مصون از هرگونه تعرض باقي مانده واينكه وجود سند تجاري در
يد خواهان داللت بر مسئوليت خوانده به پرداخت وجه آن و اشتغال ذمه صادر كننده در مقابل دارنده آن
بوده واقامه دعوي از سوي خواهان حكايت از استصحاب دين و عدم پرداخت از سوي خوانده دارد و توجها
به اينكه اگر حق يا ديني برعهده ديگري باشد اصل بر بقاي آن است مگر خالف آن ثابت شود كه در مانحن
فيه خوانده با وصف ابالغ قانوني اخطاريه درجلسه رسيدگي حضور نيافته و در مقابل دعوي خواهان ايراد يا
دفاعي به عمل نياورده بنابر اين شورا دعوي خواهان را ثابت و محمول بر صحت تشخيص داده و مستندا به
مواد  310و  313از قانون تجارت و مواد  2و  3و  17از قانون صدور چك ناظر به مواد  515 ،198و  519از
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقالب در امور مدني و اصل استصحاب حكم به محكوميت خوانده
به پرداخت مبلغ دوازده ميليون و چهارصد هزار ريال از بابت اصل خواسته نظر به اينكه اصل بر مطالبه وجه
اسناد تجاري در تاريخ سررسيد آنان مي باشد كه در مانحن فيه خواهان نسبت به مطالبه اصل طلب در مهلت
مقرر قانوني اقدامي بعمل نياورده است و اين به منزله انصراف ضمني دارنده سند تجاري از مطالبه خسارت
تاخير در تاديه مدت مذكوري مي باشد زيرا چنانچه خواهان در مدت معقولي نسبت به مطالبه طلب خود از
متعهد اقدامي ننمايد نمي توان نسبت به اين مدت براي وي خسارت تاخير درتاديه را شامل نمود زيرا كه فرض
قاعده اقدام شخص به ضرر خود اقدام نموده است لذا خسارت تاخير درتاديه وفق عمومات ماده  522قانون
آيين دادرسي مدني از تاريخ تقديم دادخواست يعني مطالبه طلب  96/2/4لغايت يوم الوصول محاسبه مي
شود و مبلغ چهارصد و بيست و پنج هزار ريال از بابت هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني
خسارت دادرسي از باب تسبيب در حق خواهان صادر واعالم مي نمايد .راي صادره غيابي و ظرف  20روز
از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در همين شعبه و پس از آن ظرف  20روز قابل تجديدنظرخواهي در محاكم
عمومي شهرستان زنجان مي باشد.
م الف 875
قشمي – قاضي شعبه  2شوراي حل اختالف شهرستان زنجان

دوباشگاه استقالل و پرسپوليس پس ازسالها پيگيري براي گرفتن حق فروش
بليت به هوادارانشان درآستانه رسيدن به خواستهاي هستند که ميتواند اوضاعشان
را بهتر کند.بليت فروشي و يا بهتر است بگوييم نحوه بليت فروشي ،معضل اين
روزهاي دو تيم است .اين دوباشگاه که ساليان سال است پرهوادارترين باشگاههاي
ايران و يکي از پرهوادارترين باشگاههاي آسيا محسوب مي شوند ،مدتهاست
به نحوه بليت فروشي ،سهم خودشان از بليت فروشي و نحوه رسيدن به حق
و حقوق شان معترض هستند .استقالل و پرسپوليس حق دارند خواهان حق
خود از بليت فروشي که سهل الوصول ترين راه درآمدزايي شان است باشند.
فدراسيون فوتبال طي يک رويه سنتي بليت فروشي را سالها از طريق سازمان
ليگ و به شيوهاي کامال سنتي انجام ميداد .اين شيوه ازچند سال پيش به
سوي الکترونيکي شدن سوق پيدا کرد .اما گماردن يک واسطه بين سازمان
ليگ و باشگاهها به عنوان پيمان کار ،سروصداي اين دو باشگاه که عمده ترين
سهم را از فروشي بليت در فوتبال ايران دارند را در آورد .سهم گزاف شرکت
واسطه براي فروش بليتها با شيوههاي الکترونيکي و کامال متداول و ساده
اولين جرقههاي نارضايتي سرخابيها از نحوه بليت فروشي را زد .همه اينها
باعث ميشود تا مديران استقالل و پرسپوليس اين روزها جدي ترازهميشه
خواهان واگذاري بليت فروشي بازيهاي خانگي شان شده و جلسات متعددي
هم درهمين رابطه با مسئولين مربوطه برگزار کنند.به احتمال زياد به زودي
وپس ازبازگشت پرسپوليس ازامارات مديران دو باشگاه جلسات مشترک ديگري
با مسئولين ذيربط برگزارميکنند تا راهکارهاي اين دوباشگاه براي واگذاري
نحوه بليت فروشي به خودشان بيشتر مورد بررسي قرار گيرد.

خبر »

پيروزي ايران مقابل ايتاليا

تيم ملي واليبال ايران درنخستين بازي خود درمسابقات جام قهرمانان
بزرگ مقابل ايتاليا به برتري رسيد .در حالي که پيش از شروع مسابقات
جام قهرمانان بزرگ درژاپن ،بازيکنان ايران ازروحيه و آمادگي باالي
خود براي مقابله با ايتاليا و شکست دادن اين تيم وگرفتن انتقام ليگ
جهاني صحبت کرده بودند ،موفق شدند در بازي نخست با نتيجه  3بر 2
حريف خود را شکست دهند.

شکست تيم فوتبال دختران
دومين ديدار تيم فوتبال دختران ايران درتورنمنت چهارجانبه چين
ديروز برابرژاپن برگزار شد .اين بازي با نتيجه  5بر يک به سود ژاپن
به پايان رسيد.

آگهي فقدان سند مالكيت از پالك ثبتي 1610/371
واقع در بخش  10تهران
آقاي علياصغر گلهمندچي و خانم اعظم حيدريان اصالتا طي برگ تقاضا به
وارده شماره  25673و  25674مورخ  96/6/4با تسليم دو برگ استشهاديه
محلي مصدق كه گواهي امضاي شهود آن طي شماره  3969و 3970
مورخ  96/6/4دفترخانه  1587تهران ثبت گرديده است با اعالم مفقود
شدن سند مالكيت ملك مورد آگهي تقاضاي صدورالمثني سند مالكيت
را نموده است كه مراتب در اجراي ماده  120آييننامه ثبت به شرح ذيل
گواهي ميگردد:
سند مالكيت ششدانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه چهارم قطعه
 7تفكيكي به مساحت  95/74مترمربع به پالك  371فرعي از  1610اصلي
بخش  10تهران به انضمام پاركينگ قطعه  2و انباري قطعه  6به نام آقاي رضا
همراز ثبت و صادر و تسليم گرديده است سپس طي سند قطعي شماره
 27136مورخ  93/4/24دفترخانه  808تهران به علياصغر گلهمندچي و
اعظم حيدريان (بالسويه) منتقل گرديده است و ذيل شمارههاي  604194و
 596933صفحات  206و  398دفتر  2322و  3200به نام نامبردگان ثبت و
اسناد مالكيت به شماره چاپي  373234و  373233صادر و تسليم گرديده
است .لذا مراتب در اجراي تبصره يك اصالحي ماده  120آييننامه قانون
ثبت در يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيراالنتشار آگهي ميگردد
چنانچه كسي ادعاي انجام معامله و يا سند مالكيت را نزد خود داشته باشد
از تاريخ انتشار اين آگهي ظرف مدت  10روز اعتراض خود را به انضمام
عين سند مالكيت به اين اداره تسليم تا مورد رسيدگي قرار گيرد .بديهي
است چنانچه در مهلت مقرر اعتراضي واصل نگردد المثني سند مالكيت
پالك مرقوم صادر و به متقاضي تسليم ميگردد.
عبدالرضا شاكري  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رودكي
تاريخ انتشار96/6/22 :
د ت96/6/22 :
مالف15249 :
آگهي فقدان سند مالكيت
زهرا ثمره اكبر به موجب وكالتنامه شماره  96/2/26-13181دفترخانه
 844تهران از طرف پروين خراسانيزاده هروز سفلي مالك ششدانگ
يك قطعه زمين به مساحت  61/60مترمربع به پالك  570فرعي از 4410
اصلي مفروز و مجزي شده از  291فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 7
تهران كه سند مالكيت آن ذيل ثبت  31335صفحه  278دفتر  246به
شماره چاپي  252807به نام رضا حاجيلو ثبت و صادر و تسليم گرديده
سپس معالواسطه ششدانگ طبق سند  86/3/7-239854دفترخانه 24
تهران به آقاي پروين خراسانيزاده هروز سفلي منتقل نموده است سپس
نامبرده با ارائه دو برگ استشهاديه كه به امضاي شهود رسيده است و ذيل
آن طي شماره  3236مورخ  96/3/17توسط دفترخانه  844تهران گواهي
امضاء گرديد مدعي است كه اصل سند مالكيت به علت اسبابكشي مفقود
گرديده است و تقاضاي صدور المثني سند مالكيت ملك مذكور را نموده لذا
مراتب به استناد ماده  120آييننامه قانون ثبت در يكنوبت آگهي ميشود
تا چنانچه كسي مدعي انجام معامله نسبت و يا در اختيار داشتن سند
مالكيت نزد خود ميباشد ظرف مدت  10روز از انتشار اين آگهي به اين
منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت اقدام نمايد
بديهي است در اين صورت پس از تنظيم صورتمجلس اصل سند مالكيت
به ارائهكننده مسترد خواهد شد و صدور المثني سند مالكيت منوط به
ارائه دادنامه از مراجع ذيصالح قضايي خواهد بود و پس از انقضاي مدت
مذكور و عدم هر گونه اعتراض اين منطقه نسبت به صدور المثني سند
مالكيت اقدام خواهد نمود.
بهروز جشان  -كفيل ثبت اسناد و امالك خاوران
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