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 احتمال میزبانی جام جهانی 
کشتی فرنگی ؟

نای��ب رییس فدراس��یون کش��تی ب��ا بیان 
اینکه تعویق 7 ماهه جام جهانی کش��تی فرنگی 
به میزبانی ایران هی��چ توجیهی ندارد گفت:اگر 
اتحادی��ه جهان��ی با طرح فدراس��یون کش��تی 
موافق��ت نکند، ما نی��ز در جام جهانی کش��تی 
آزاد آمری��کا ش��رکت نمی کنیم.حمی��د بنی تمیم 
در گفتگو با ایس��نا، درباره اقدام اتحادیه جهانی 
کش��تی در تعویق 7 ماهه برگزاری جام جهانی 
کش��تی فرنگی در اهواز اظهار کرد: جام جهانی 
کش��تی فرنگی طبق تقویم اتحادیه جهانی قرار 
بود 7 و 8 اردیبهش��ت س��ال آینده ب��ه میزبانی 
اهواز برگزار ش��ود و حت��ی دولت تورلیخانوف 
نماین��ده اتحادیه جهانی نی��ز چندی پیش برای 
بازدید از سالن برگزاری مسابقات به اهواز آمد.

نایب رییس فدراس��یون کش��تی افزود: اتحادیه 
جهان��ی دلیل تعویق جام جهانی کش��تی فرنگی 
را فاصل��ه کم زمانی این روی��داد با رقابت های 
کش��تی قهرمانی اروپا عنوان ک��رده و به همین 
علت اعالم کرده ج��ام جهانی فرنگی را آذرماه 
برگ��زار می کند. فکر می کنم ب��ه لحاظ فنی این 
تصمیم گیری درس��ت باش��د چرا که باید فاصله 
زمانی مناس��ب بین 2 رویداد مهم لحاظ ش��ود. 
با برگزاری ج��ام جهانی فرنگی نزدیک به جام 
جهانی آزاد می توان این مش��کل را حل کرد اما 
برگ��زاری آن در آذر ماه هی��چ توجیهی ندارد.

وی با اش��اره به مخالفت فدراسیون کشتی ایران 
با این موضوع گفت: اگر قرار باش��د رقابت های 
ج��ام جهانی کش��تی فرنگی به آذرم��اه موکول 
ش��ود، تیم های مختلف در بازی های آسیایی و 
رقابت ه��ای قهرمانی جهان ک��ه پیش از آذرماه 
اس��ت شرکت کرده اند و دیگر انگیزه  کافی برای 
حض��ور قدرتمند در جام جهان��ی را ندارند که 
این امر به کاهش س��طح کیفی مسابقات خواهد 

انجامید.

 آزادکاران ۷ تیم خارجی 
به ایران دعوت شدند

رقابت های کش��تی آزاد جوانان جام ش��هید 
هاشمی نژاد روز ۱۱ اسفندماه در شهرستان بهشهر 
اس��تان مازندران برگزار می شود. به گزارش   مهر، 
ش��انزدهمین دوره رقابت های کشتی آزاد جوانان 
جام شهید هاشمی نژاد روزهای ۱۰ و ۱۱ اسفندماه 
در شهرستان بهشهر استان مازندران برگزار می شود.

در همین راستا از کش��ورهای روسیه، آذربایجان، 
گرجستان، ارمنستان، ترکیه، قزاقستان و ترکمنستان 
 و ۱۴ استان برتر کشور برای حضور در این رقابت ها

 دعوت شده است.

خبرنامه

 اعزام مبهم تیم ملی بوکس 
به بلغارستان

تی��م ملی بوکس ای��ران در صورتی به 
مس��ابقات بلغارس��تان اعزام می شود که با 

حاشیه های زیادی رو به رو است.
ب��ه گ��زارش ایس��نا،  پ��س از انتخاب 
حس��ین ثوری به عنوان رئیس فدراس��یون 
بوک��س و ادامه فعالیت اکب��ر احدی در تیم 
مل��ی به عنوان س��رمربی، خبره��ای اعزام 
بوکس��ورها به مس��ابقات تدارکاتی و البته 
بین المللی بلغارس��تان در راستای باال رفتن 
س��طح آمادگی ملی پوش��ان برای حضوری 
موفق در بازی های آسیایی 2۰۱8 جاکارتا 
شنیده شد. با حواش��ی زیادی که در رابطه 
با اع��زام تیم ملی بوکس ب��ه این تورنمنت 
 وجود داش��ت، س��رانجام این اعزام به روز

 28 بهم��ن م��اه موکول ش��د اما حواش��ی 
همچنان در اطراف این تصمیم فدراس��یون 
و کادرفن��ی وج��ود دارد.از هم��ان ابتدا که 
صحبت ه��ای اع��زام ش��دن بوکس��ورهای 
سنگین وزن به این مس��ابقات به میان آمد 
ش��ائبه های زیادی گریبان گیر این موضوع 
ش��د تا اینک��ه کادر فنی اعالم ک��رد، قصد 
دارد ی��ک ی��ا دو تیم کامل را ب��ه این اردو 
و تورنمن��ت تدارکاتی اعزام کند. هرچند که 
اردوی مش��ترک دو تیم بلغارستان و ایران 
با س��ر و صدای زیادی که داش��ت کنسل و 
از گردونه تصمیمات خارج ش��د اما، اعزام 
بوکس��ورها به این تورنمنت پابرجا است و 
حواش��ی هم موازی ب��ا آن حرکت می کند.

یکی از اصلی ترین حواش��ی موجود در این 
م��ورد، تغییر مداوم تصمیم��ات کادرفنی و 
فدراس��یون بوکس پیش از اع��زام تیم ملی 
اس��ت. ابتدا قرار بود ملی پوش��ان س��نگین 
وزن به این تورنمنت اعزام ش��وند. س��پس 
قرار ش��د یک یا دو تیم اعزام شوند و حاال 
بار دیگر تصمیم فدراس��یون و کادرفنی این 
است که تنها اوزان سنگین به این تورنمنت 
اعزام شوند.پیش از لغو اردوی مشترک تیم 
ملی ایران با بلغارستان، کادر فنی اعالم کرد 
که فدراس��یون بلغارستان تنها اوزان سنگین 
وزن را ب��ه اردوی مش��ترک دع��وت کرده 
اس��ت و همین موضوع رفته رفته باعث لغو 
این اردوی تدارکاتی ش��د. ب��ا توجه به این 
موضوع باید دید آیا فدراس��یون بلغارستان 
در اعزام اوزان س��بک یا س��نگین تیم ملی 
ایران به این رقابت ها نیز تصمیم گرفته است 

که سبک وزن ها اعزام نمی شوند؟

خبرنامه

مدیر ش��رکت سرمایه گذار پیس��ت بین المللی 
دیزی��ن می گوی��د در مجم��وع دو س��ال اخیر این 
پیس��ت چیزی ح��دود ۶ میلیارد توم��ان ضرر کرده 
است. حمیدرضا تفته در گفتگو با مهر، در خصوص 
بازگش��ایی دیرهن��گام پیس��ت دیزین عن��وان کرد: 
متاس��فانه امسال فصل اس��کی به دلیل بارش کم دو 
ماه دیرتر شروع ش��د و مجموعه شرکت و همچنین 
بومیان منطقه ضرر بس��یار شدیدی را متحمل شدند. 
ما پیش بینی بارش کم برف را داش��تیم و دو دستگاه 
برف ساز برای نمونه به پیست آوردیم ولی متاسفانه 
در دیزین آبی وجود نداش��ت و با خشکی چشمه ها 
موفق نش��دیم از این دستگاه های برف ساز استفاده 
 کنیم.وی در خصوص افزایش قیمت بلیت پیست های

 اس��کی عنوان کرد: قیمت را م��ا نمی گذاریم، چهار 
ارگان مختلف طی جلسه ای که دارند موارد مختلف 
را کارشناسی می کنند و هر ساله با توجه به نرخ تورم 
قیمت بلیت پیس��ت ها افزای��ش ۱۰ تا ۱۵ درصدی 
خواهد داشت. ما حدود 8 ماه هزینه می کنیم و ۱۰۰ 
نفر کارگر حقوق دریافت می کنند. در تمام این 8 ماه به 
صورت کامل در حال بازسازی و رسیدگی هستیم تا 
بتوانیم برای زمستان آماده شویم بنابراین افزایش قیمت 

طبیعی بلیت ها هرگز خسارات میلیونی ما را جبران 
 نمی کند.تفته با اشاره به بدهی های پیست بین المللی 
دیزین تصریح کرد: سال گذشته ۵/2 میلیارد تومن به 
دلیل مش��کالت فنی ضرر داشتیم و امسال این میزان 
به بیش از ۵/۳ میلیارد رسیده است. در مجموع این 
دو س��ال شرکت چیزی حدود ۶ میلیارد تومان ضرر 
ک��رد. وزارت ورزش و جوانان هیچ قانونی مبنی بر 
ای��ن ندارد که اگر برف نیاید پولش را نگیرد. در واقع 
در قانون چیزی به نام نیامدن برف در لیس��ت شرایط 
اضط��رار وجود ن��دارد و این خال قانونی به ش��دت 

احساس می شود.

بعد از کس��ب دوازدهمین قهرمانی آس��یا توسط 
ملی پوشان فوتسال ایران لقب پادشاهان آسیا به آن ها 
داده شده اما این بازیکنان را باید پادشاهی با دست های 
خالی دانست.به گزارش ایسنا، کنفدراسیون فوتبال آسیا 
سال ها است به دلیل قهرمانی های پرتعداد فوتسال ایران، 
لقب پادشاه آسیا را به تیم ملی داده و سال به سال نیز 
این عنوان در قاره کهن با موفقیت های متعدد ملی پوشان 
تثبیت می شود. فوتسالیست های ایران در پانزدهمین 
دوره جام ملت های آسیا با اقتدار کامل قهرمان شده و 
برای بار دوازدهم نام خود را بر روی جام حک کردند. 
اما این قهرمانی آس��ان به دست نیامد و افتخارآفرینی 
ملی پوشان را به چند دلیل باید پادشاهی با دست های 
خال��ی نامید:۱- تدارک ضعیف: در حالی که تیم های 
رقیب مثل ژاپن و تایلند در کش��ورهای اروپایی اردو 
زده و ب��ا تیم های بزرگی مثل اس��پانیا و پرتغال بازی 
دوستانه انجام دادند، تیم ملی ایران با تیم های درجه دو 
و س��ه جهان بازی کرد. ملی پوشان برای آمادگی خود 
دو بازی با اسلوونی و دو بازی هم با آذربایجان برگزار 
کردن��د. از طرفی در حالی که تاج اعالم کرده بود تمام 
تیم های ملی تحت حمایت فدراسیون فوتبال پیراهن 
آدیداس خواهند پوشید، اما ملی پوشان ایران با البسه 
ایرانی به مسابقات رفتند.۲- تغذیه نامناسب و ترس از 
زلزله: وضعیت غذای هتل محل اقامت کاروان تیم ملی 
در چین تایپه بسیار ضعیف گزارش شده و ملی پوشان 
ت��ا قبل از فینال تنها س��یب زمینی و تخم مرغ صرف 
کردند. در حالی که در سفرهای این چنینی معموال یک 
آش��پز ایرانی با تیم می رود یا این که از رستوران های 
ایرانی در کش��ور مقصد س��فارش غ��ذا می دهند اما 
مسئوالن فدراسیون فوتبال تنها در دو روز پایانی غذای 
ایرانی فراهم کردند. همچنین طی دو هفته حضور تیم 
ملی در تایپه سه زلزله باالی شش ریشتر این شهر را 

لرزاند و پس لرزه های پی در پی نیز خواب را از چشم 
ملی پوش��ان گرفت.۳- عدم تعیین پ��اداش قهرمانی: 
برخالف دوره های پیش هیچ پاداش��ی برای قهرمانی 
تیم ملی فوتس��ال در آسیا تعیین نشده بود. شاید دلیل 
این اتفاق، بدقولی های فدراسیون فوتبال در پرداخت 
پاداش جام جهانی و ناراحتی ملی پوشان بوده باشید. 
احتماال فدراس��یون فوتبال که ح��دس زده نمی تواند 
پاداش وعده داده شده را بدهد، از همان ابتدا هیچ قولی 
به بازیکنان نداد.۴- آدم های اضافی: در کنار امکانات 
ضعیف و بی توجهی هایی که به تیم ملی فوتسال شده، 
حضور برخی افراد در کنار تیم نیز باعث شد این ابهام 
به وجود آید که اگر فدراسیون فوتبال مشکل مالی دارد، 
چرا اف��راد اضافی با کاروان تیم ملی به تایپه رفته اند؟ 
افرادی که می شد با حذف آن ها، هزینه های اضافی سفر 
را حذف کرده و پولش را به عنوان پاداش، پول توجیبی 
یا حتی غذای ایرانی به ملی پوشان داد. به عنوان مثال 
غالمعلی هنرپیشه- رئیس هیات فوتبال فارس که هیچ 
دلیلی برای حضورش در کاروان تیم ملی عنوان نشده 
است، هزینه باالیی برای سفرش از جیب کمیته فوتسال 

و فدراسیون پرداخت شد. 

 ضرر میلیاردی 
در پیست دیزین 

به بهانه دوازدهمین قهرمانی فوتسال ایران در آسیا؛

قدرت نمایی با دست های خالی

حصر وراثت خواهان رونوشت حصر وراثت على يوسفى فرزند طاآقا به شرح دادخواست 
تقديمى ثبت شده به كالسه 9609981045400770 از اين دادگاه درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان نازى بهرامى در 96/8/15 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن منحصر است به رضا يوسفى ش.  
ش 1331 ت ت 1333 صادره از آبيك فرزند على يوسفى ش.  ش 1229 ت ت1331 
صادره از آبيك فرزند محمد يوسفى ش.  ش 392 ت ت 1346 صادره از تهران فرزند 
راحمه يوسفى ش.  ش 22 ت ت1343 صادره از قزوين – آبيك فرزند اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى ميگردد تا چنانچه شخصى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به 

اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد  
تهران اختالف  حل  شوراى  ده  شماره  مجتمع   454 شعبه  دفتر  مسئول         110/153386

 محكوم له : سولماز پرمر محكوم عليه : ميالد ميرزايى پيرو آگهى هاى منتشره در جرايد 
اجرائيه  ابالغ مى شود طبق  باشد  المكان مى  كه مجهول  ميرزايى  ميالد  به  بدينوسيله 
به موجب دادنامه  از شعبه 454 در پرونده كالسه 9609981045400101  صادره 
عليه  محكوم  از شعبه 454  مورخ 96/5/9 صادره  شماره 9609971045400271 
به   96/8/30 تاريخ  در  ريال   5/000/000 مبلغ  به  سوم  قسط  پرداخت  به  محكوم 
شماره حساب خواهان واريز ننمايد در صورت عدم پرداخت اقساط بدهى به صورت حال 
درآمده و قابل وصول از طريق صدور اجرائيه مى باشد پرداخت نيم عشر حق اجرا و نيز 
هزينه هاى اجرائى بر عهده محكوم عليه مى باشد بديهى است با توجه به غيابى بودن 
حكم ، اجراى حكم غيابى منوط به معرفى ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از محكوم له 
يا  ابالغ  واقعى اجرائيه به  محكوم عليه مى باشد لذا مفاد اجرائيه صادره يك نوبت در 
اجراى ماده 73 آ د م و ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام 
مدلول  اجراى  به  نسبت  مقررات  طبق  احكام  اجراى  واحد  صورت  اين  غير  در  گردد.  

اجرائيه و وصول هزينه  اجرايى اقدام خواهد نمود. 
تهران اختالف  حل  شوراى  ده  شماره  مجتمع   454 شعبه  دفتر  مسئول        110/153381  

حصر وراثت خواهان رونوشت حصر وراثت محمد عرب فرزند على به شرح دادخواست 
تقديمى ثبت شده به كالسه 9609981045100726 از اين دادگاه درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على عرب به ش.  ش 803 در 
96/7/25 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن منحصر است 
به  فاطمه عرب به شماره شناسنامه 91039 متولد 1366 صادره از تهران دخترمتوفى 
از تهران پسر متوفى  حسين عرب به شماره شناسنامه 18098 متولد 1358 صادره 
متوفى  پسر  تهران  از  صادره  متولد 1361  شناسنامه 12709  شماره  به  عرب  محمد 
احمد عرب به شماره شناسنامه 9145 متولد 1356 صادره از تهران پسر متوفى سياره 
عربى به شماره شناسنامه 19 متولد 1335 صادره از خمين همسر متوفى اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى ميگردد تا چنانچه شخصى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به 

اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد  
تهران اختالف  حل  شوراى  ده  شماره  مجتمع   451 شعبه  دفتر  مسئول         110/153374

به  فرزند غالمحسين  قربانى  بدرالملوك  وراثت  رونوشت حصر  وراثت خواهان  حصر 
اين  از   9609981045100779 كالسه  به  شده  ثبت  تقديمى  دادخواست  شرح 
شادروان  كه  داده  توضيح  چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهى  درخواست  دادگاه 
خود  دائمى  اقامتگاه  در   96/10/4 تاريخ  در   12 ش  ش.   به  قربانى  غالمحسين 
بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن منحصر است به  فاطمه عبداللهى به شماره 
شناسنامه 4401 متولد 1319 صادره از تفرش همسر متوفى رقيه قربانى به شماره 
شناسنامه 6 متولد 1337 صادره از تفرش دختر متوفى بدرالملوك قربانى به شماره 
شماره  به  قربانى  حميد  متوفى  دختر  تفرش  از  صادره   1339 متولد   2 شناسنامه 
شماره  به  قربانى  سعيد  متوفى  پسر  تفرش  از  صادره   1344 متولد   29 شناسنامه 
تشريفات  انجام  با  اينك  متوفى  پسر  تفرش  از  صادره   1350 متولد   85 شناسنامه 
مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى ميگردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد 
و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين 

دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد  
تهران اختالف  حل  شوراى  ده  شماره  مجتمع   451 شعبه  دفتر  مسئول         110/153370

ناصر  فرزند  نورى  محمدى   ملك  بابك  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان  وراثت  حصر 
به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالسه 9609981045100813 از اين 
شادروان  كه  داده  توضيح  چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهى  درخواست  دادگاه 
ناصر ملك محمدى نورى به ش.  ش 238 در تاريخ 96/10/26 در اقامتگاه دائمى 
به  گرگين  زينب  به   است  منحصر  آن  الفوت  حين  ورثه  و  گفته  حيات  بدرود  خود 
شماره شناسنامه 1269 متولد 1320 صادره از تهران همسر متوفى سيامك ملك 
پسر  تهران  از  صادره   1346 متولد   14373 شناسنامه  شماره  به  نورى  محمدى 
1344 صادره  متولد   58375 به شماره شناسنامه  نورى  بابك ملك محمدى  متوفى 
با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت  از تهران پسر متوفى اينك 
او  نزد  از متوفى  اى  يا وصيتنامه  و  اعتراضى دارد  تا چنانچه شخصى  آگهى ميگردد 
باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد  
تهران اختالف  حل  شوراى  ده  شماره  مجتمع    451 شعبه  دفتر  مسئول         110/153366

حصر وراثت خواهان رونوشت حصر وراثت زينب عباس والى فرزند محمدكاظم به شرح 
دادگاه  اين  از   9609981045100742 كالسه  به  شده  ثبت  تقديمى  دادخواست 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان زهره آقشاهى 
به ش.  ش 114 در تاريخ 96/8/17 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه 
متولد  به شماره شناسنامه 397  والى  عباس  زينب  به   است  منحصر  آن  الفوت  حين 
به شماره شناسنامه 15930  والى  عباس  مريم  متوفى  دختر  تهران  از  1360 صادره 
متولد 1363 صادره از تهران دختر متوفى محمدكاظم عباس والى به شماره شناسنامه 
1049 متولد 1328 صادره از آبادان همسر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور يك نوبت آگهى ميگردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم 

دارد واال گواهى صادر خواهد شد  
تهران اختالف  حل  شوراى  ده  شماره  مجتمع   451 شعبه  دفتر  مسئول         110/153361

 آگهى مزايده  به موجب اجرائيه هاى شماره 96/00013 صادره از شعبه 276 مجتمع 
پرونده  عليه  محكوم  محمدحسين  فرزند  آقاى شهرام جاللى  تهران   2 خانواده  قضايى 
سكه  عدد   500 تعداد  پرداخت  به  است  محكوم  276/96/ج45/خ2  اجرائى  هاى 
دادرسى  بابت هزينه  از  ريال  مبلغ 1/259/200  و  مهريه  بابت  از  آزادى  بهار  تمام 
مبلغ  و  مهريه  پرونده  الوكاله  حق  بابت  از  ريال  مبلغ 4/000/000  و  مهريه  پرونده 
200/000/000 ريال از بابت اجرت المثل و مبلغ 5/000/000ريال از بابت هزينه 
بابت هزينه نشر آگهى مزايده در حق محكوم  از  كارشناسى و مبلغ 900/000 ريال 
و همچنين  نجف شهرستانكى  آزيتا  خانم  وكالت  با  قاسم  فرزند  فاطمه سيفى  خانم  له 
مبلغ 287/750/000  ريال از بابت نيم عشر دولتى و مبلغ 200/165/800  ريال 
از بابت هزينه دادرسى پرونده مهريه و مبلغ 10/000/000 ريال از بابت نيم عشر 
دولتى پرونده اجرت المثل به صندوق دولت كه در اين رابطه ششدانگ عرصه و اعيان 
قطعه سه تفكيكى پالك ثبتى شماره 601 فرعى از 3766 اصلى مفروز و مجزى شده 
از 272 فرعى از اصلى مذكور واقع در بخش 11 تهران به نشانى تهران ولنجك خيابان 
طبقه  غربى  پالك يك سمت  بهزادى  بلوار شهيد  تقاطع  ثاراله  خيابان  اردبيلى  مقدس 
يك بانضمام انبارى قطعه سه تفكيكى به مساحت 7/48 متر مربع واقع در زيرزمين 
و همچنين پاركينگ قطعه سه تفكيكى به مساحت 12/5 متر مربع واقع در زيرزمين 
متعلق به محكوم عليه كه در حال حاضر نامبرده در آن ساكن مى باشد، توقيف گرديد و 
پس از طى تشريفات قانونى و تكميل پرونده مراتب به كارشناس محترم جهت ارزيابى 
قيمت و موقعيت پالك ثبتى فوق ارجاع كه پس از بازديد به شرح ذيل اظهار نظر نموده 
آپارتمان  يك دستگاه  اعيان  و  عرصه  : ششدانگ  كارشناس  نظريه  و  ارزيابى   : است 
مسكونى قطعه سه تفكيكى به مساحت 147/31 مترمربع كه مقدار ده متر و ده دسى 
و  از 3766 اصلى مفروز  ثبتى شماره 601 فرعى  به پالك  بالكن است  آن  مربع  متر 
مجزى شده از 272فرعى از اصلى مذكور واقع در بخش 11 تهران به نشانى تهران 
ولنجك خيابان مقدس اردبيلى خيابان ثاراله تقاطع بلوار شهيد بهزادى پالك يك سمت 
واقع  مربع  متر  به مساحت 7/48  تفكيكى  قطعه سه  انبارى  بانضمام  يك  طبقه  غربى 
پاركينگ قطعه سه تفكيكى به مساحت12/5 متر مربع واقع  در زيرزمين و همچنين 
تملك  قانون  طبق  مشتركات  و  مشاعات  ساير  و  عرصه  از  قدرالسهم  با  زيرزمين  در 
آپارتمانها و آئين نامه اجرايى آن كه بنام آقاى شهرام جاللى ثبت و سند صادر شده 
است.   آپارتمان داراى گواهى ساختمان و صورتمجلس تفكيكى با سازه بتنى با سقف 
تيرچه بلوك و نماى آجر سه سانتى در چهار طبقه كه زيرزمين پاركينگ و انبارى و طبقه 
باشد  مى  آپارتمان  واحد  و جمعا شش  واحد  دو  كدام  آن هر  روى  طبقه  دو  و  همكف 
بلوار شهيد بهزادى آپارتمان  با توجه به اينكه ساختمان داراى دو گذر است از گذر 
بوده  آسانسور  فاقد  باشد ساختمان  مى  آپارتمان فوق  گذر درب  از درب  پله  چند  با 
سه  و  پذيرايى  داراى  آپارتمان  است.    مربع  متر   477/58 برابر  عرصه  مساحت  و 
و  بالكن  و  و حمام  بهداشتى  ام دى اف و سرويس  كابينت  با  و آشپزخانه  اتاق خواب 
داراى كف سراميك و طبق قبض برق داراى قدمت بيش از 20 سال مى باشد با توجه 
و جميع جهات  گاز  و  برق  و  انشعابات آب  و  و قدمت محل  و موقعيت  مراتب فوق  به 
با مشاعات  ديگر موثر در اين رابطه قيمت عادالنه روز ششدانگ آپارتمان مورد نظر 
و مشتركات بدون لحاظ نمودن ديون و تعهدات احتمالى به اشخاص حقوقى و حقيقى 
به مبلغ 20/600/000/000 ريال (بيست ميليارد و ششصد ميليون ريال) تعيين 
مى گردد كه مقرر گرديد به ميزان محكوم به و هزينه هاى مربوطه و نيم عشر پرونده 
احكام  اجراى  در دفتر  الى 11  از ساعت 10  تاريخ 1396/12/12  در  (قدرالسهم) 
برسد.    به فروش  مزايده  از طريق  واقع در ميدان ونك طبقه دوم  تهران   2 خانواده 
طالبين مى توانند 5 روز قبل از مزايده از ساعت 10 الى 12 از آپارتمان مورد بحث 
در آدرس اعالم شده بازديد و در وقت مقرر در جلسه مزايده شركت نمايند.   نحوه 
مزايده : مزايده قدرالسهم از جمع محكوم به و هزينه هاى مربوطه و نيم عشر شروع 
باالترين مبلغ را پيشنهاد نمايد برنده مزايده خواهد شد.   ده درصد از  و كسى كه 
كل مبلغ پيشنهادى فى المجلس نقدا و يا طى چك بين بانكى معتبر (بانك ملى ايران) 
از برنده مزايده اخذ و الباقى آن ظرف مدت حداكثر يك ماه دريافت خواهد شد.   در 
نفع دولت ضبط مى گردد  به  واريز شده  مزايده ده درصد  از  برنده  انصراف  صورت 
كليه هزينه هاى نقل و انتقال مربوطه به خريدار طبق تعرفه به عهده خريدار (برنده 

مزايده) مى باشد
تهران  2 خانواده  قضايى  مجتمع  احكام  اجراى  مدير        110/153358  

شرح  به  حسن  فرزند  جزنى  مرتضى  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان  وراثت  حصر 
دادگاه  اين  از   9609981045100746 كالسه  به  شده  ثبت  تقديمى  دادخواست 
جزنى  حسن  شادروان  كه  داده  توضيح  چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهى  درخواست 
به ش.  ش 1 در تاريخ 96/3/14 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه 
حين الفوت آن منحصر است به  مژگان جزنى به شماره شناسنامه 12844 متولد 1346 
صادره از تهران دختر متوفى مينا جزنى به شماره شناسنامه 5823 متولد 1362 صادره 
از تهران دختر متوفى مرتضى جزنى به شماره شناسنامه 9756 متولد 1357 صادره از 
تهران پسر متوفى مجيد جزنى به شماره شناسنامه 1164 متولد 1348 صادره از تهران 
پسر متوفى بتول رشيدى به شماره شناسنامه 4 متولد 1327 صادره از نطنز همسر 
تا  ميگردد  آگهى  نوبت  مزبور يك  مقدماتى درخواست  انجام تشريفات  با  اينك  متوفى 
چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى 

ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد  
تهران اختالف  حل  شوراى  ده  شماره  مجتمع    451 شعبه  دفتر  مسئول         110/153365

شرح  به  ابراهيم  فرزند  كار  آب  منصوره  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان  وراثت  حصر 
دادگاه  اين  از   9609981045100751 كالسه  به  شده  ثبت  تقديمى  دادخواست 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسينعلى رجب 
غالمحسينى به ش.  ش 1407 در تاريخ 96/9/29 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات 
گفته و ورثه حين الفوت آن منحصر است به  فرزاد رجب غالمحسينى به شماره شناسنامه 
1-929641-001 متولد 1375 صادره از تهران پسر متوفى فرناز رجب غالمحسينى 
متوفى  دختر  تهران  از  صادره  متولد 1380  شناسنامه 002-481404-0  شماره  به 
منصوره آب كار به شماره شناسنامه 2911 متولد 1349 صادره از تهران همسر متوفى 
كبرى هاشمى آقائى به شماره شناسنامه 36 متولد 1317 صادره از قم مادر متوفى نگار 
رجب غالمحسين به شماره شناسنامه 38636 متولد 1366 صادره از قم دختر متوفى 
تا چنانچه  آگهى ميگردد  نوبت  انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك  با  اينك 
شخصى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف 

مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد  
تهران اختالف  حل  شوراى  ده  شماره  مجتمع   451 شعبه  دفتر  مسئول         110/153363
دادگاه عمومى حقوقى  پرونده كالسه 9609980231300640 شعبه 148  دادنامه   
 9609970231301122 شماره  نهايى  تصميم  تهران  محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع 
خواهان آقاى عزيزاله يوسفى فرزند محمد خوانده آقاى غالمرضا همتى فرزند حسين 
خواسته ها : 1- دستور موقت 2- الزام به فك پالك خودرو راى دادگاه در خصوص 
دعوى  آقاى عزيزاهللا يوسفى به طرفيت غالمرضا همتى به خواسته صدور حكم به فك 
پالك از يك دستگاه خودروى سوارى به شماره انتظامى 165ب72 ايران 66 و خسارت 
دادرسى از توجه به جامع اوراق و محتويات پرونده و مالحظه اظهارات خواهان نظر به 
اينكه مالكيت خواهان حسب اسناد مالكيت پيوست دادخواست نسبت به خودرو مذكور 
نامه رسمى شماره  تاريخ و وكالت  محرز و مسلم است كه آن را طى سند عادى بدون 
42103 مورخه 92/4/27 به خوانده منتقل كرده و حسب استعالم صورت گرفته تا 
كنون فك پالك صورت نگرفته است و خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه دادرسى 
ثابت  و  وارد  مطروحه  دعوى  لهذا  است  نياورده  عمل  به  دفاعى  و  ايراد  و  نشد  حاضر 
تشخيص و به استناد مواد 198و519 قانون آيين دادرسى مدنى حكم به محكوميت 
خوانده به فك پالك خودروى شماره 165ب72 ايران 66 و پرداخت مبلغ 2/160/000 
ريال هزينه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مينمايد راى صادره غيابى و ظرف 

بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه مى باشد
تهران   حقوقى  عمومى  دادگاه   148 شعبه  رئيس          110/153340  
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مش��خصات محکوم له: س��جاد دهقانی لحاقی - شهریار خ ولی 

عصر- برج سعدی- ط 8 واحد 2 
مشخصات محکوم علیه: هایده السادات افتخاریان - مجهول مکان 
محکوم به : بموجب دادنامه شماره ۵29 مورخ 9۶/۵/28 شورای 
حل اختالف ش��هریار ح��وزه ۱ ... به محکومیت محکوم علیه به 
استرداد اجناس اشاره شده و مبلغ نهصد و سی هزار هزینه دادرسی 
و حق محکوم له صادر میگردد به انضمام نیم عشر دولتی در حق 

صندوق دولت. 
رئیس حوزه اول شورای حل اختالف شهریار
م الف ۱۴5۳ 

شفر در استقالل انتظارات را برآورده نکرد 
پیشکسوت تیم فوتبال استقالل با تاکید بر اینکه حریفان تیم های ایرانی در آسیا تا دندان مسلح هستند و این 
کار را سخت می کند گفت: شفر نتوانسته انتظارات را برآورده کند. محمود فکری در گفتگو با خبرنگار مهر در 
خصوص عملکرد شفر در استقالل گفت: در مجموع انتظار بیشتری از این سرمربی خارجی می رفت اما او به طور 
کامل نتوانسته انتظارات را برآورده کند اما امیدواریم در لیگ قهرمانان عملکرد خوبی داشته باشد که بتواند استقالل 
را به مقام قهرمانی برساند اگر چه با شرایطی که تیم های عربی دارند این کار بسیار مشکل اما دور از دسترس 
نیست.پیشکسوت استقالل در خصوص دیدار روز سه شنبه آبی پوشان برابر الریان قطر از هفته اول مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان گفت: مطمئنا بازی سختی خواهد بود. الریان یکی از تیم های متمول فوتبال آسیاست که بازیکنان 
گران قیمتی را جذب کرده و برابر پیروزی برابر استقالل و دیگر حریفانش است اما استقالل را هم نمی توانیم دست 
کم بگیریم زیرا دو بازیکن خوب خریده و از اعتماد به نفس باالیی برخوردار است و پیروزی برابر سپیدرو شرایط 
این تیم را تغییر داده و امیدوارم بتواند با روحیه خوب مقابل این حریف قطری قرار گرفته و در اولین بازی سه 
امتیاز را از آن خود کند.وی تاکید کرد: در لیگ قهرمانان تیم های عربی تا دندان مسلح هستند و از لحاظ امکانات 
بازیکنان خوب و فوتبال ما تفاوت های فوق العاده زیادی دارند اما باز هم از تیم هایی چون استقالل و پرسپولیس 

می ترسند و همیشه نگران این هستند که با آن همه امکانات مقابل این دو تیم پرطرفدار ایرانی شکست بخورند.

 4میلیون دالر جایزه تیم قهرمان
 در لیگ قهرمانان آسیا

کنفدراس��یون فوتبال آسیا رقم جوایز خود را برای فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا باال برد.به گزارش 
ایس��نا و به نقل از الرای، فصل جدید لیگ قهرمانان آس��یا از امروز به صورت رس��می آغاز خواهد ش��د. 
ایران چهار نماینده در این رقابت ها دارد و امیدوار است که بعد از سال ها  از بین تیم های فوتبال استقالل، 
پرس��پولیس، ذوب آهن و تراکتور س��ازی تیمی بتواند جام قهرمانی را باالی سر ببرد هر چند که این کار با 
توجه به  هزینه های نجومی که باش��گاهی عربی می کنند بسیار سخت است.کنفدراسیون فوتبال آسیا برای 
باال بردن انگیزه تیم های شرکت کننده تصمیم گرفت که رقم جوایز را باال ببرد تا جایی که تیم قهرمان عالوه 
بر حضور در جام جهانی باشگاهی مبلغ چهار میلیون دالر جایزه دریافت خواهد کرد. این  در حالی است 
که در سال قبل سه میلیون دالر به تیم قهرمان رسید.بر اساس اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم هایی که 
به یک هشتم نهایی راه پیدا می کنند ۱۰۰ هزار دالر، به یک چهارم ۱۵۰ هزار و نیمه نهایی 2۵۰ هزار دالر 

دریافت خواهند کرد.

پورعلی گنجی و ژاوی در تیم منتخب هفته لیگ قطر
مدافع ایرانی الس��د قطر بار دیگر در ترکیب بهترین های هفته جای گرفت.به گزارش ایسنا و به نقل 
از اس��تاد الدوحه، مرتضی پور علی گنجی، یکی از کلیدی ترین و بهترین بازیکنان تیم الس��د قطر است.

این بازیکن ایرانی در دیدار برابر الریان که با پیروزی قاطع الس��د به پایان رس��ید عملکرد خوبی از خود 
نشان داد و در تیم منتخب هفته شانزدهم قرار گرفت.پور علی گنجی و ژاوی که در السد با هم، هم بازی 
هستند در ترکیب یازده نفره هفته شانزدهم قرار گرفتند. آنها هفته قبل هم جزو یازده بازیکن برتر بودند.

    


