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بازرس فدراسيون چوگان منصوب شد
طي حکمي از س��وي محمدرضا 
داورزن��ي معاون توس��عه ورزش 
قهرمان��ي و حرف��ه اي ، مجتبي 
ارش��دي ب��ه عن��وان ب��ازرس 
فدراسيون چوگان منصوب شد.به 
نقل از روابط عمومي فدراس��يون 
چ��وگان ، ط��ي حکمي از س��وي 

محمدرضا داورزني معاون توس��عه ورزش قهرماني و حرفه اي 
، مجتبي ارش��دي به عنوان بازرس فدراس��يون چوگان منصوب 

شد.متن حکم به شرح ذيل مي باشد:
جناب آقاي مجتبي ارشدي خزاقي

احترام��ا ب��ا اس��تعانت از خداون��د متعال و به اس��تناد مواد 7 و 14 
اساسنامه فدراسيون هاي آماتوري به موجب اين حکم به عنوان 
)) ب��ازرس فدراس��يون چ��وگان ج.ا.ا (( منصوب مي ش��ويد تا در 
چهادچوب مفاد اساسنامه مزبور نسبت به انجام وظايف محوله 

اقدام نماييد.

سلطاني فر: اقدامات اساسي 
در اصالح ساختار وزارت انجام داديم

وزير ورزش و جوانان با اشاره به اين که وزارت ورزش و جوانان 
يک وزارتخانه جديدالتاس��يس اس��ت، گفت: اقدامات اساسي در 
 اص��اح س��اختار وزارت ورزش و جوان��ان انجام داديم. به نقل از 
پايگاه خبري وزارت ورزش و جوانان، سلطاني فر وزير پيشنهادي 
ورزش و جوانان دولت دوازدهم امروز با  حضور در مجلس شوراي 
اسامي در مجمع نمايندگان استان هاي خراسان شمالي، رضوي 
و جنوبي حضور پيدا کرد. س��لطاني فر در اين ديدار که با حضور 
اکثريت اعضاي کميسيون اصل نود مجلس برگزار شد، با اشاره 
به اين که وزارت ورزش  و جوانان يک وزارتخانه جديدالتاسيس 
اس��ت، گفت: اقدامات اساس��ي در اصاح ساختار وزارت ورزش 
و جوانان انجام داديم. وي با تاکيد بر اين که اصاح اساس��نامه 
فدراس��يون هاي ورزش��ي يکي از معضات فدراسيون ها بود که 
در اين مدت انجام شد،  افزود: اليحه اهداف، وظايف و اختيارات 
وزارت ورزش و جوانان را به تاييد دولت رسانديم و همچنين سند 
توسعه ملي ورزش  تهيه شده است. دکتر سلطاني فر با اشاره به 
اهميت اقتصاد ورزش، تصريح کرد: اقتصاد ورزش در دنيا يک 
موضوع بزرگ و پر اهميت است  ولي در ايران آنچنان مورد توجه 
قرار نگرفته و بخش خصوصي ما رغبت جهت س��رمايه گذاري 
در ورزش ندارد در اين  خصوص ما دنبال اين هستيم که ساز و 
کار الزم را فراهم کنيم تا بخش خصوصي وارد ورزش ش��ود و 
رغبت سرمايه گذاري  داشته باشد. وزير ورزش و جوانان با بيان 
اين که چهار هزار پروژه ورزشي نيمه تمام در کشور وجود دارد، 
اظه��ار داش��ت: ب��راي تکميل اين  پروژه ها ب��ه بيش از 10 هزار 
ميليارد تومان اعتبار نيازمنديم. س��لطاني فر اختصاص 27 صدم 
درصد ماليات بر ارزش افزوده را يک اتفاق بزرگ در حوزه ورزش 
دانست و ادامه داد: با  اين قانون اعتبار خوبي به حوزه ورزش افزوده 
مي شود که ما آن را در جهت توسعه زيرساخت هاي ورزشي در 

استان ها و ديگر  بخشها استفاده خواهيم کرد. 

پيشخوان

ورزشی

شاگردان عليرضا منصوريان موفق شدند با برتري يک بر صفر 
مقابل تراکتورس��ازي به نخس��تين پيروزي خود در ليگ هفدهم 
دس��ت يابند.تيم هاي فوتبال اس��تقال و تراکتورسازي تبريز در 
هفته سوم ليگ برتر فوتبال از ساعت 20:4۵ در ورزشگاه آزادي 
مقاب��ل ه��م ق��رار گرفتند که اين ديدار در پايان با برتري يک گله 
آبي پوش��ان پايان يافت.تک گل اس��تقال را س��رور جپارف در 

دقيقه 4۳ به ثمر رساند.
نيمه نخست ���

نخستين موقعيت اين ديدار در دقيقه 7 توسط شهباززاده صورت 
گرفت. حرکت مهاجم استقالي ها و شوت اين بازيکن با برخورد 
ب��ه مه��دي زاده راه��ي به دروازه پيدا نک��رد.در دقيقه 1۵ حرکت 
زيباي بيت سعيد از سمت راست با سانتر بيرون پاي اين بازيکن 
به داريوش ش��جاعيان رس��يد که ضربه چکش��ي اين بازيکن در 
موقيع��ت خطرن��اک بار ديگر به مهدي زاده برخورد کرده و راهي 
کرنر شد.دقيقه 1۶ بازي بود که سجاد شهباززاده با حرکت زيباي 
انفرادي و درحالي که در ميان ۵ مدافع تراکتورسازي اسير شده 
بود توانست آنها را از مقابل بردارد اما ضربه بي دقت اين بازيکن 
به بيرون رفت.در دقيقه ۳2 نخستين حمله جدي تراکتورسازان 
اتفاق افتاد. سانتر آرام و نرم محمد نوري در روي نقطه پنالتي به 
حاتمي رسيد و ضربه اين بازيکن در اختيار رحمتي قرار گرفت.در 
دقيقه ۳۶ حرکت زيباي ايرانپوريان با س��انتر زيباي اين بازيکن 
همراه شد که ضربه سر خطرناک شريفي با اختاف کم از باالي 
دروازه به بيرون رفت. در دقيقه 4۳ جپارف با شوت محکم و زيباي 
خود از پش��ت محوطه جريمه نخس��تين گل فصل استقال را به 

نام خود رقم زد تا آبي ها با يک گل پيش بيفتند.
نيمه دوم ���

در ثانيه ۳0 نيمه دوم س��انتر زيباي محمد ايران پوريان به داخل 
محوطه استقال ارسال شد و در حالي که ابراهيمي مي توانست با 
ضربه اي سري شيرجه اي دروازه رحمتي را باز کند چند ميليمتر کم 
آورد و توپ از کنار دروازه به بيرون رفت.دومين حمله تراکتوري ها 
در نيمه دوم در دقيقه ۵4 رقم خورد. بازيکنان تراکتورسازي پس 
از رد و ب��دل ک��ردن چن��د پاس، توپ را پش��ت محوطه جريمه به 
حاتمي رس��اندند اما ش��وت آرام و زميني اين بازيکن به راحتي در 
اختي��ار رحمت��ي قرار گرفت.توپ گيري مهدي کياني در دقيقه ۵۹ 
و عبور از چند بازيکن، هافبک تراکتورسازي را در موقعيت خوبي 
قرار داد و شوت محکم اين بازيکن با عکس العمل زيباي رحمتي 
همراه شد.در دقيقه ۶۸ مهدي قائدي جاي حسن بيت سعيد را در 
زمين گرفت.در دقيقه 72 همکاري زيباي بازيکنان تراکتورسازي 

با پاس حاتمي به ش��ريفي رس��يد پاس در عرض اين بازيکن براي 
ابراهيمي ارس��ال ش��د که ضربه روپاي اين بازيکن با بدشانس��ي 
سرخپوشان به تير دروازه استقال برخورد کرد تا هم چنان اين تيم 
1 بر صفر از تيم تبريزي پيش باشد.در دقيقه 7۸ جابر انصاري جاي 
نورافکن را در ترکيب اصلي گرفت.در دقيقه 7۹ پاس زيباي هافبک 
تراکتورس��ازي به فاخر تهامي رس��يد که اين بازيکن با بي دقتي 
موقعيت تک به تک با رحمتي را از دست داد.در دقيقه ۸۵ مجتبي 
جباري به جاي جپارف وارد زمين شد.اس��تقال با اين پيروزي 4 
امتيازي ش��د و در رده هش��تم قرار گرفت. تراکتورسازي نيز بدون 
امتياز در رده پانزدهم باقي ماند.ترکيب استقال: مهدي رحمتي، 
پژمان منتظري، مجيد حسيني، وريا غفوري، يعقوب کريمي، اميد 
نورافکن)انصاري(، روزبه چشمي، سرورچپاروف)جباري(، داريوش 

شجاعيان، حسن بيت سعيد)قائدي(، سجاد شهباززاده
ترکيب تراکتورسازي: فرزين گروسيان، محمد نادري، محمدرضا 
مهدي زاده، ش��هرام گودرزي ، محمد ايرانپوريان، مهدي کياني، 
علي طاهران، مهدي ش��ريفي، محمد نوري، محمد ابراهيمي و 

فرزاد حاتمي
گل محمدي: کس�اني بايد ش�رمنده باش�ند که تراکتور را به  ���

اين روز انداختند
يحيي گل محمدي بعد از شکست تراکتورسازي مقابل استقال 

گفت: بازي را خوب شروع کرديم و بايد در همان پنج دقيقه اول 
دو گل مي زديم. دقايقي از بازي را به حريف داديم و متاسفانه در 
همان دقايق گل خورديم.او ادامه داد: در نيمه دوم خيلي خوب 
بازي کرديم و بازي يک طرفه بود. مشکل ما همان زدن ضربات 
آخر بود که بي دقت بوديم. در مجموع فکر مي کنم درست است 
که سه امتياز را داديم ولي نباختيم و بازي را برديم. من يک تشکر 
هم از هوادارانمان مي کنم که در آخر بازي از ما حمايت کردند. 
شرمندگي ما بابت آنهاست و شرمنده فوتبال نيستيم. واقعا اينجا 
روي بد فوتبال بود که ديده شد.گل محمدي گفت: به استقال 
بابت پيروزي اش تبريک مي گويم. ما مس��تحق باخت نبوديم 
و اگر موقعيت هايمان گل مي ش��د، برنده مي ش��ديم. چيزي که 
براي ما مهم است، اميدواري به آينده است و حق نداريم نااميد 
باش��يم. بايد س��خت تر کار کنيم تا بتوانيم بازي هاي بهتري را 
ارائه دهيم و با امتياز زمين را ترک کنيم. بايد از بازيکنانم بابت 
تاش هايش��ان تش��کر کنم. با تمام داشته هايي که داريم خوب 
بازي کرديم.س��رمربي تراکتورس��ازي در پاسخ به سوالي درباره 
ب��ازي ک��ردن حاتمي ب��ا توجه به درگيري ب��ا صادقي بيان کرد: 
درباره بازي صحبت مي کنم نه چيز ديگر.وي در پاس��خ به اين 
س��وال که چرا بازوبند کاپيتاني در نيمه دوم به گروس��يان داده 
شد گفت: فرزين دفعه اول است در ليگ بازي مي کند و نياز به 

تجربه دارد. او بعدا هم گلر اول ماست. ما بايد به بازيکنان جوان 
با توجه به شرايط مان اتکا کنيم. در اين بازي توپ خاصي روي 
دروازه م��ا نيام��د و روي گل هم اگر کمي جاگيري اش خوب بود 
مي توانس��ت بگيرد. در کل او خوب بود و در ادامه هم گلر اول 
ماست.گل محمدي در پاسخ به سوالي درباره برهم خوردن تمرکز 
حاتمي و مشکل گلزني تيمش، اظهار کرد: در بحث زدن ضربات 
آخر بايد بگويم که ما هر هفته تمرينات مربوطه را داريم. اينکه 
بعضي اوقات توپ به گل نمي رود، تا حدي بر مي گردد به شرايط 
استرسي بازيکنان براي گلزني. تنها شرمندگي ما بابت هواداران 
اس��ت. آن کس��ي که بايد ش��رمنده باشد، کساني هستند که تيم 
را به اين روز انداختند. فکر مي کنم اولين بار باشد که در جهان 
يک تيم از دو پنجره نقل و انتقاالتي محروم ش��ود. اين ش��رايط 
واقعا س��خت اس��ت و بايد ادامه دهيم و به خدا توکل کنيم. اما 
اتفاق ديروز تاثيري روي تيم ما نداشت.او در پاسخ به اين سوال 
که آيا کساني که تراکتور را به اين روز انداختند، هنوز در اين تيم 
هستند يا نه، گفت: خوشبختانه نه. بازيکناني که شکايت کردند 
مال دوره آقاي آجرلو نبودند.*منصوريان: به قوانين فيفا مسلطم،  
نخواستيم فدراسيون تبعات بيشتري بدهدعليرضا منصوريان بعد 
از پيروزي يک بر صفر تيمش برابر تراکتورسازي گفت: از نتيجه 
بازي بسيار راضي هستيم. به اين سه امتياز نياز داشتيم.او افزود: 
در برخي از دقايق نيمه دوم از ش��رايط راضي نبوديم. اس��ترس 
کسب اين سه امتياز باعث شد دقايقي در نيمه دوم نظم تيمي را 
از دس��ت بدهيم. ش��رايط ما در نيمه اول فوق العاده خوب بود. 
مي ش��د در همان 1۵ دقيقه اول خيلي زود به گل برس��يم اما دو 
موضوع براي ما خيلي مهم بود و آن هم گلزني و گل نخوردن 
بود.س��رمربي اس��تقال در پاس��خ به اين سوال که آيا قبول دارد 
تيمش در نيمه دوم افت کرد، گفت: در برخي از دقايق نگران از 
دست دادن سه امتياز بوديم و اين باعث شد روندمان بهم بريزد. در 
اواخر بازي ديديم که منتظري و هافبک هاي ما توپ را در اختيار 
داشتند. سعي ما بر اين است که نگران شرايط بازي نباشيم و زيبا 
بازي کنيم. ما در نيمه اول موقعيت هاي خيلي خوبي داشتيم و 
مسلط بر بازي بوديم. شرايطي ايجاد نکرديم که تراکتور بتواند 
از فرصتش استفاده کند. من و يحيي بد موقع به هم مي خوريم 
و پارس��ال هم همين زمان ها بود با هم بازي کرديم. هفته قبل 
چند فرصت از دس��ت داديم و دو پنالتي ما را نگرفتند. ولي چند 
سال بعد کسي يادش نمي آيد چقدر خوب بوديم. خوشحاليم که 
جباري به فرم ايده آلش مي رسد و فکر مي کنم مي توانيم دو هفته 

بعد مجتبي جباري چهار سال بعد را ببينيم.

استقالل هم گل زد، هم بُرد

نخستین پیروزی آبي پوشان  لیگ هفدهم

آخرين وضعیت قهرمان وزنه برداري در بیمارستان»خسه« در آستانه پیوستن به فیورنتینامخالفت با جذب بازيکن سابق رئال
هفته گذشته خبري منتشر شد مبني بر 
عاقه بارسا براي جذب اينيگو مارتينس، 
مدافع سوس��يداد و حتي مذاکراتي بين 
دو باشگاه نيز صورت گرفت.مارتينس با 
درخواست فوري والورده قرار بود جذب 

بارسلونا شود اما رقم باالي ۳2 ميليون يورويي انتقال اين بازيکن 
در نهايت باعث عقب نشيني بارسلونا شد.برخي منابع حتي خبر 
دادند که نارضايتي ماس��کرانو و تهديد جايگاه او در بارس��لونا نيز 
در عدم جذب مارتينس بي تاثير نبوده است.بارس��لونا در جريان 
مذاکرات با سوسيداد، براي جذب آسير ايارامندي، بازيکن سابق 
رئال نيز ابراز عاقه کرده بود.سانس اعتقاد دارد که عقب نشيني 
بارس��ا از ج��ذب مارتين��س و ايارامندي، هر دو به دليل مخالفت 

بازيکنان بزرگ و سرشناس بارسلونا بوده است.

گاتزتا دلو اسپورت مدعي شد که باشگاه 
فيورنتينا براي به خدمت گرفتن قرضي 
خسه براي دو فصل، با پاري سن ژرمن 

به توافق رسيد.
خس��ه فصل گذش��ته راهي پاري سن 

ژرمن ش��د ولي در نيم فصل، به الليگا بازگش��ت و براي الس 
پالم��اس ب��ه ميدان رفت. او در بازگش��ت به پاري س��ن ژرمن 
مي دانست که جايي در اين تيم براي فصل آينده نخواهد داشت 
و به دنبال تيم جديدي بود. حال اخبار از ايتاليا حاکي از آن است 
که مهاجم س��ابق رئال مادريد با فيورنتينا به توافق رس��يده و به 

زودي به جمع بازيکنان اين تيم اضافه خواهد شد.
خسه در دوران حضورش در الس پالماس، 1۶ بازي براي اين 

تيم انجام داد و ۳ گل زد.

قهرمان سابق وزنه برداري اين روزها در 
بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان اميد 
بستري است. محمدعلي فاحتي نژاد، 
قهرمان سال 200۳ وزنه برداري جهان 
به دليل نارس��ايي کليوي در بيمارستان 

بس��تري ش��ده و اين روزها وضعيت خوبي ندارد. روز جمعه وزير 
ورزش و چند تن از مسئوالن ورزش از فاحتي نژاد عيادت کرده 
و به خانواده او وعده هايي بابت حمايت دادند.غامرضا نوروزي،  
رييس فدراسيون پزشکي ورزشي درباره آخرين وضعيت قهرمان 
سابق وزنه برداري گفت: فاحتي نژاد به دليل نارسايي کليه در 
بيمارس��تان بس��تري شده و در ادامه اين بيماري باعث نارسايي 
کبد هم شده است. دياليز انجام شده اما به دليل عفونت ريه او در 

بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان اميد بستري است.

آگهي فقدان سند مالکيت
احتراما" نظر بر اينکه سند مالکيت ششدانگ پاک 11 فرعي از ۵442 اصلي واقع 
در بخش يک اردبيل که بشرح صفحه 71 دفتر 7۵ ذيل ثبت 1۳۹۶7 که بنام آقاي 
محسن نوروزوند ثبت و صادر گرديده است و برابر با سند شماره ۹۵/4/21-1۸۵۸ 
دفتر خانه شماره 1۳۸ اردبيل مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ پاک مرقوم 
به آقاي محرم شکرگزار حور انتقال قطعي يافته است و آقاي محرم شکرگزار 
طي درخواستي به شماره 100۸72۵-۹۶/۵/1۶ اصالتا" از طرف خود و وکالتا" 
از طرف محسن نوروزوند برابر وکالتنامه شماره 1442-۹۵/۳/7 دفتر خانه 1۳۸ 
اردبيل اعام نموده که اس��ناد مالکيت شش��دانگ پاک مرقوم بنام نامبردگان 
فوق الذکر بعلت اس��باب کش��ي و نقل مکان مفقود گرديده و پس از جس��تجوي 
کامل پيدا نگرديده اس��ت تقاضاي س��ند مالکيت المثني را نموده اند لذا مراتب 
طبق بخش��نامه شماره 1۳۹۶۸000۳144000۳۸۹-۹۶/۵/1۹ به دفاتر اسناد 
رسمي حوزه تابعه اباغ سپس در اجراي تبصره يک ماده 120 اصاحي قانون 
ثبت موضوع يکبار در روزنامه آگهي گرديده که هر کس ادعائي بوجود س��ند 
مالکيت يا سند معامله بنام خود داشته باشند. ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ 
انتشار اين آگهي داليل قانوني و يا اصل اسناد مالکيت را با اخذ رسيد تسليم اين 
اداره نمايند بديهي است پس از انقضاي مدت مقرره طي تشريفات قانوني سند 
مالکيت المثني بنام مالکين فوق صادر و تسليم خواهد شد و سند اوليه از درجه 
اعتبار س��اقط خواهد ش��د و برابر س��ند شماره ۹7۹۳ -۹۵/۶/۳ دفتر خانه شماره 

1۸ اردبيل نزد بانک مسکن شعبه علي آباد اردبيل در رهن ميباشد.
رييس ثبت منطقه يک اردبيل- حيدري

آگهي فقدان سند مالکيت
نظر بر اينکه بانک ملت ش��عبه مبارزان اردبيل برابر نامه و درخواس��ت کتبي وارده 
به شماره 10007۶42 مورخ ۹۶/4/24 منضم به دو برگ استشهاد محلي مصدق 
اعام داش��ته س��ند مالکيت کاداستري عرصه و اعيان ششدانگ تجاري مسکوني 
)وضعيت خاص طلق( به شماره 10۹۶7 فرعي از ۳۳ اصلي قطعه 1۸۵۹ تفکيکي 
واقع در بخش سه حوزه ثبت ملک منطقه دو اردبيل که به شماره دفتر اماک جلد 
2۹0 صفحه 40۶ به ش��ماره ثبت ملک ۳۸۶1۳ به ش��ماره چاپي ۸۵۳۳۶۶ س��ري 
الف س��ال ۹۳ در مورخ ۹۳/11/21 به نام آقاي غامحس��ين کوهي باروق ثبت 
و صادر گرديده بود و س��پس نامبرده تمامي مورد ثبت را برابر س��ند رسمي ش��ماره 
۳1۵۳۵ مورخ ۹۳/12/1۳ دفتر خانه اسناد رسمي شماره 1۳ اردبيل به بانک ملت 
واگذار و انتقال قطعي داده است، قبل از اخذ سند بنام خود مفقود گرديده و پس از 
جستجوي کامل يدا نشده و تقاضاي سند مالکيت المثني را نموده است و مراتب 
طي بخش��نامه ش��ماره 1۳۹۶۸000۳144000۳۶1 مورخ ۹2/۵/11 به کليه دفاتر 
اسناد رسمي اباغ گرديده است. لذا مراتب مطابق ماده 120 آئين نامه قانون ثبت 
اسناد و اماک و تبصره يک آن آگهي مي گردد که هر شخص يا اشخاصي نسبت 
به ملک مورد آگهي معامله اي کرده يا مدعي وجود سند مالکيت نزد خود مي باشند 
بايد تا ده روز ) 10 روز( پس از تاريخ انتشار اين آگهي به اداره ثبت اسناد و اماک 
منطقه دو اردبيل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکيت يا س��ند 
معامله کتبا" تسليم نمايند. در غير اين صورت پس از انقضاي مهلت مذکور پس 
از طي مراحل اداري و تش��ريفات قانوني طبق مقررات س��ند المثني بنام متقاضي 

صادر و تسليم خواهد شد و سند اوليه از درجه اعتبار خارج خواهد شد.
رييس ثبت اسناد و اماک منطقه دو اردبيل- محمدي

آگهي ابالغ وقت دادرسي
آگهي اباغ وقت دادرسي به آقايان 1- کرم پور اصان فرزند ابراهيم 2- داريوش 
پناهي فرزند اس��معيل ۳- عزيز دوس��تي فرزند گل عباس در تاريخ ۹۶/۵/1۶ 
خواهان بانک قوامين با وکالت خانم مريم اصغري بطرفيت ش��ما دادخواس��تي 
به خواس��ته مطالبه وجه چک تقديم نموده که به اين ش��عبه ارجاع و به کاس��ه 
۹۶02۹7 ثبت و وقت رس��يدگي براي روز يکش��نبه مورخه ۹۶/۶/2۶ س��اعت ۹ 
صبح تعيين وقت ش��ده اس��ت . اينک به علت مجهول المکان بودن ش��ما و به 
درخواس��ت خواهان و تجويز ماده 7۳ قانون آيين دادرس��ي مدني مراتب يک 
نوبت در يکي از روز نامه هاي کثير االنتش��ار آگهي و از ش��ما دعوت مي ش��ود در 
جلس��ه فوق در ش��عبه ۶ ش��وراي حل اختاف مجتمع مرکزي اردبيل حاضر و 
نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و هر گونه دفاع در مقابل دعوي 
اقامه ش��ده داريد ،بنماييد در غير اينصورت دادخواس��ت اباغ ش��ده محسوب و 

شورا اقدام قانوني را معمول خواهد نمود .
دفتر شوراي حل اختاف شهرستان اردبيل

آگهي مزايده اموال غير منقول )نوبت اول(
پرونده شماره ۹۵0۳۸2/2/اجرا- به موجب دادنامه شماره ۹۵0۹۹7040۵20۸44 
صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقي اردبيل و مفاد اجرائيه شماره ۹۵0۶۵1، محکوم 
عليهما 1- آقاي اس��ماعيل ش��کري فرزند علي 2- بهروز ابول زاده فرزند فتح 
ال��ه محک��وم گرديده اند به پرداخت تضامني مبل��غ 2۵0/000/000 ريال بابت 
خواس��ته و مبلغ 7/۶0۶/000 ريال بابت هزينه دادرس��ي و ابطال تمبر و مبلغ 
7/200/000 ريال باب حق الوکاله وکيل و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
۹4/۸/2۵ تا يوم الوصول بر مبناي شاخص بانک مرکزي محاسبه خواهد شد 
در ح��ق محک��وم ل��ه بانک قوامي��ن اردبيل با وکالت خانم مريم اصغري اجرلو و 
مبلغ 12/۵00/000 ريال به عنوان نيم عشر دولتي در حق صندوق دادگستري 
پرداخ��ت نماي��د ب��ا توجه به اينکه محکوم عليه رديف دوم آقاي بهروز ابول زاده 
مازاد ششدانگ عرصه و اعيان يک قطعه زمين مزروعي به شماره پاک ثبتي 
447 فرعي از 10 اصلي به مساحت 20۵4۶ متر مربع و حدود شرقي و جنوبي 
آن مش��رف به راه عمومي مي باش��د در حد ش��مالي زمين سابقا" در صدد احداث 
دامداري بوده اند که منجر به نتيجه نشده است و ديوار هاي احداثي فرو ريخته 
و مصالح س��اختماني موجود در محل س��نگ و آجر و پايه هاي بتني باقيمانده 
است زمين بصورت باير و از اراضي آبي منطقه است و سابقا" از آب استحصالي 
از چاههاي مجاور مورد لزوم زراعت تامين مي شده که بنا بر اظهارات مطلعين 
بخاطر افت س��طح آب زيرزمين و کاهش آبدهي چاها فعا" تامين آب آن به 
مخاطره افتاده است ارزش قطعه زمين معرفي شده تحت پاک 447 فرعي از 
10 اصلي با عنايت به طول و عرض و ابعاد و مساحت موقعيت محلي و مکاني 
آن- نحوه دسترسي به شوارع اصلي- آبي بودن آن در مواقع سيابي که پس 
از ارجاع امر به کارشناس رسمي دادگستري ملک توقيفي به شرح ذيل ارزيابي 
گرديد: ششدانگ به نرخ روز جمعا" به مبلغ 4۵0/000/000 ريال )معادل چهل 
و پنج ميليون تومان( برآورد گرديده اس��ت ضمنا" اصل ملک موس��وم در قبال 
مبلغ 11۹/210/۶41 ريال از طريق اجراي ثبت اردبيل در بازداش��ت مي باش��د. 
بنابراي��ن در اج��راي م��اده 114 قانون اجراي اح��کام مدني موعد مزايده جهت 
فروش مال توقيفي مذکور که با حضور نماينده محترم دادس��را برگزار خواهد 
ش��د يکش��نبه ۹۶/۶/12 از س��اعت 10 الي 10/۳0 صبح تعيين ميش��ود طالبين 
محترم مي توانند در موعد مقرر در محل مزايده واقع در دفتر شعبه دوم دادگاه 
حقوقي اردبيل )واقع در شهرک کارشناسان طبقه اول( حاضر و در جلسه مزايده 
شرکت نموده و قيمت پيشنهادي خودشان را اعام نمايند. مزايده از قيمتي که 
کارش��ناس محترم تعيين نموده ش��روع و به باالترين قيمت پيشنهادي فروخته 
خواهد ش��د و ازبرنده مزايده ده درصد بهاء في المجلس به عنوان س��پرده به 
قس��مت اجراي احکام بقيه بهاي اموال را نپردازد س��پرده او پس از کس��ر هزينه 
مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد ضمنا کليه مخارج مزايده 

به عهده محکوم عليه مي باشد.
مدير دفتر شعبه دوم اجراي احکام اردبيل- شاهويردي زاده

آگهي حصر وراثت
خانم مهناز منافي داراي شناسنامه بشماره ۸۵4 به شرح پرونده کاسه 71۶-

۹۶ اين ش��ورا درخواس��ت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
ش��ادروان طيار نصرتي قش��اق محمد بيگ به ش��ماره شناسنامه ۳۸۳ در تاريخ 
۹۶/۳/21 در اردبي��ل اقامت��گاه دائمي خ��ود بدرود حيات گفته ، ورثه آن مرحوم 

منحصر است به: 
1- نس��يم نصرتي قش��اق محمد بيگ به ش.ش 14۵21۹۹401 فرزند طيار 
دختر متوفي2- س��حر نصرتي قش��اق محمد بيگ به ش.ش 14۵2۳024۶4 
فرزن��د طي��ار دخت��ر متوف��ي۳- ليا نصرتي قش��اق محمد بي��گ به ش.ش 
14۵02۳70۵۳ فرزند طيار دختر متوفي4- زهرا نصرتي قش��اق محمد بيگ 
ب��ه ش.ش 14۵0۵12۳72 فرزن��د طي��ار دختر متوفي۵- آذر نصرتي قش��اق 
محم��د بي��گ ب��ه ش.ش 14۵1047۹۹1 فرزند بيگ دخت��ر متوفي۶- مهناز 
مناف��ي ب��ه ش.ش ۸۵4 فرزند تس��ليم زوجه متوفي. اينک با انجام تش��ريفات 
مقدماتي در خواست مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد ، هر کس اعتراض 
دارد و ي��ا وصي��ت نامه��اي از متوفي نزد او مي باش��د . تاريخ نش��ر آگهي ظرف 
ي��ک م��اه ب��ه ش��ورا تقدي��م دارد و اال گواهي صادر و هر وصيتنامه جز س��ري 
 و رس��مي که بع��د از موع��د اب��راز ش��ود از درجه اعتبار س��اقط و ب��ا اثر خواهد

 بود .
رييس شعبه 11 شور اي حل اختاف اردبيل- بدري

آگهي مزايده اموال غير منقول )نوبت دوم(
ش��ماره پرونده اجرائي:۹۵۶۳۳۸- بموجب اجراييه صادره ش��ماره ۹۵04۵۵ 
مورخه ۹۵/۵/2۳ صادره از ش��عبه ۵ ش��وراي حل اختاف اردبيل ، محکوم 
عليه رضا لوايي فرزند – و ش��مس الدين وثوقي فرزند- و بهمن پور پناهي 
فرزند- محکوم اند، پرداخت مبلغ 244/۵41/۸۵0 ريال ، بابت اصل خواسته 
و هزينه دادرس��ي و خس��ارت تاخير تاديه تا پايان اس��فند ماه 1۳۹۵ در حق 
محکوم له بانک قوامين با وکالت خانم مريم اصغري و مبلغ 10/000/000 
ريال بعنوان نيم عشر دولتي، با توجه به امتناع محکوم عليه پرداخت محکوم 
به ، محکوم لها تقاضاي توقيف و فروش يکدانگ ملک مسکوني به پاک 
ثبت��ي 7۳1۸ فرع��ي از 7۳ اصل��ي واقع در بخ��ش ۳ اردبيل متعلق به مجيد 
فيروزي را نموده است که موضوع به کارشناسي ارجاع و نظريه کارشناسي 
واصل و به شرح ذيل ارزيابي گرديده است. ملک مسکوني مذکور به نشاني، 
اردبيل- شهرک ساحلي- کوچه ده متري- قطعه 1۳ و به مساحت عرصه 
71/70 به انضمام تراس ۳/۶0 متر مربع )به قدرالسهم از عرصه کل و ساير 
قسمتهاي مشاعي و مشترک( وضعيت ملک به صورت آپارتمان مسکوني 
واقع در واحد اول از س��ه واحد آپارتماني ، قدمت ۵ س��ال، نوع اس��کلت بتني، 
داراي انباري ، پارکينگ ، و يک اتاق خواب ، و هال پذيرايي و آش��پزخانه و 
سرويس بهداشتي و انشعابات مربوطه مي باشد که با در نظر گرفتن موقعيت 
مکان��ي مل��ک و ن��وع اعياني هاي احداثي و راه دسترس��ي به معابر اصلي، با 
توجه به موقعيت ملک، مس��احت آن و س��اير ش��ايط و بافت محلي موثر بر 
تعيي��ن قيم��ت، و ب��ا در نظر گرفتن کليه عوامل موثر در کارشناس��ي ارزش 
شش دانگ مربوطه کا به مبلغ ۸۵0/000/000 ريال معادل هشتاد و پنج 
ميليون تومان برآورد و ارزيابي گرديده است. بنابراين جلسه مزايده روز شنبه 
مورخ ۹۶/۵/7 از س��اعت ۸/۳0 الي ۹ صبح واقع در چهارراه امام- مجتمع 
ش��وراي ح��ل اختاف اردبي��ل در حضور نماينده دادس��تان محترم اردبيل 
برگزار خواهد ش��د و مزايده از مبلغ معينه کارشناس��ي ش��روع و به باالترين 
قيمت پيش��نهادي فروخته خواهد ش��د طالبين مي توانند در موعد مقرر فوق 
در جلسه مزايده شرکت نموده و قيمت پيشنهادي خودشان را اعام نمايند 

مزاي��ده ب��ه باالتري��ن قيمت واگذار خواهد ش��د و از برن��ده مزايده ده درصد 
ثمن معامله را في المجلس پرداخت و نسبت به پرداخت مابقي آن حداکثر 
يکماه مهلت خواهد داشت. در صورت عدم واريزي در مهلت مقررده درصد 
واريزي به نفع صندوق دولت ضبط خواهد ش��د ضمنا کليه مخارج قانوني 

بعهده محکوم عليه مي باشد.
مدير اجراي احکام شوراي حل اختاف اردبيل

----------------------------------
قوه قضاييه جمهوري اسامي ايران

شوراهاي حل اختاف گيان
از : شعبه 20 شوراي حل اختاف شهري رشت 

به : رياست محترم ارشاد اسامي شهرستان رشت
با س��ام احتراما يک نس��خه دادخواس��ت به ش��ماره کاسه .۹۶02۵۸/20 
خواه��ان بان��ک مه��ر اقتصاد طرفيت خواندگان س��يد عباس و س��يد اکبر 
معصومي به خواسته مطالبه وجه مجهول المکان ميباشد جهت اباغ وقت 
رس��يدگي به تاريخ ۹۶/0۶/1۹ س��اعت ۹/۳0 صبح جهت درج در يکي از 

روزنامه هاي کثير االنتشار اقدام فرماييد.م/الف۳114
رييس شعبه 20ئ شوراي حل اختاف رشت

----------------------------------
قوه قضاييه جمهوري اسامي ايران

شوراهاي حل اختاف گيان
از : شعبه 20 شوراي حل اختاف شهري رشت 

به : رياست محترم ارشاد اسامي شهرستان رشت
با س��ام احتراما يک نس��خه دادخواس��ت به ش��ماره کاسه .۹۶02۵۶/20 
خواهان بانک مهر اقتصاد طرفيت خواندگان آزاده حقدوس��ت –س��يدکمال 
حسين پور-مجيد قصاب زاده به خواسته مطالبه وجه مجهول المکان ميباشد 
جهت اباغ وقت رسيدگي به تاريخ ۹۶/0۶/1۹ ساعت ۹ صبح جهت درج 

در يکي از روزنامه هاي کثير االنتشار اقدام فرماييد.م/الف۳11۵
رييس شعبه 20ئ شوراي حل اختاف رشت

روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري خرمشهر

بدينوسيله به اطالع ميرساند شهرداري خرمشهر به استناد هفدهمين جلسه شوراي جانشيني مورخ 96/۱/23 در نظر دارد قطعه زميني 
را جهت احداث رس�توران را با رعايت آئين نامه مالي ش�هرداري ها طبق نظر کارش�ناس رسمي دادگس�تري از طريق مزايده کتبي بصورت 
اجاره واگذار نمايد. لذا از کليه متقاضيان واجد شرايط شرکت در مزايده دعوت به عمل مي آيد که پس از نشر اولين آگهي مورخ 96/۵/۱۵ 
و نشر آخرين آگهي مورخ 96/۵/22 به واحد حقوقي شهرداري مراجعه و نسبت به دريافت اسناد مزايده و يا از طريق سايت شهرداري 
اقدام و تا پايان وقت اداري مورخ 96/6/4 نسبت به ارائه پاکتهاي پيشنهادي خود به دبيرخانه اين شهرداري اقدام نمايند. ضمنا" تاريخ 
بازگش�ايي پاکتها 6/۵/ 96 راس س�اعت ۱3 ميباش�د حضور متقاضيان و يا نماينده قانوني آنها با معرفي نامه کتبي در جلس�ه بازگش�ايي 

بالمانع است.
شرايط مزايده :

۱. متقاضي ميبايس�ت ۱۰٪ پايه را به عنوان تضمين ش�رکت در مزايده به حس�اب س�پرده ش�هرداري واريز و يا ضمانت نامه بانکي را به 
همراه مدارك ارائه و تحويل نمايد.

2. در صورت انصراف نفر اول ضمن ضبط س�پرده وي موضوع مزايده بنابر صالحديد ش�هرداري به نفر دوم و در صورت انصراف نفر دوم 
ضمن ضبط سپرده وي موضوع مزايده به نفرسوم واگذار خواهد شد ودر صورت انصراف نفر سوم مزايده باطل ميگردد.

 3. شهرداري در رد يا قبول هر يک از پيشنهادات مختار است.
 4. برنده مزايده موظف است مدت يک هفته پس از تنظيم صورتجلسه کميسيون معامالت نسبت به ارائه ضمانت نامه بانکي  اعالمي اقدام 

در غير اين صورت شهرداري ضمن ضبط وثيقه مورد مزايده را به نفرات بعدي با توجه به شرايط فوق الذکر واگذار
خواهد نمود. 

۵. هزينه نشر آگهي و هزينه نظريه کارشناسي دادگستري به عهده برنده مزايده مي باشد.
6.ساير شرايط مزايده در اوراق مزايده مندرج مي باشد.

آگهي مزايده مرحله اول ) نوبت دوم(
شهرداري خرمشهر


