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 اتفاقات والیبال 
بدون اطالع من بود

نایب رییس مس��تعفی فدراسی��ون والیبال 
گفت: بعد از رفتن آقای داورزنی مش��کالتی در 
فدراسیون به وجود آمد و ارتباط ما باهم کم شد 
و همین ش��رایط را برای م��ن سخت کرد.زهره 
میرسپاس��ی درباره استعفایش از نایب رئیس��ی 
فدراسی��ون والیب��ال، اظهار کرد: بع��د از رفتن 
داورزنی شرایط سخت شد و ارتباط من با او کم 
و با واسطه صورت گرفت. به دلیل مشغله کاری 
آقای داورزنی فرصت دی��دار آن چنانی وجود 
نداش��ت و همه چیز به ص��ورت ناقص منتقل 
می شد  و اوضاع را سخت کرد. میرسپاسی ادامه  
داد: در واقع باید بگویم که هیچ چیز سر جایش 
نبود. وقتی خبرها به صورت ناقص منتقل شود، 
مش��کالت زیادی به وجود می آید. به دلیل این 
که آقای داورزنی تنفی��ذ اختیار نکردند ما همه 
کاره��ا را باید ب��ا او در میان می گذاش��تیم و با 
توجه به  کمبود وقت همین موضوع باعث بروز 
مشکالتی ش��د.نایب رییس مستعفی فدراسیون 
والیبال گفت :  بدون اطالع من اتفاقاتی صورت 
گرفت و اصال درست نبود. نائب رییس نفر دوم 
فدراسی��ون است و نباید اصال چنین مس��اله ای 
وجود داشته باش��د. پیش از این هم مشکالتی 
وجود داشت اما با تعامل همه پیز درست می شد 
ولی در کل اجازه هیچ کاری به من داده نمی شد. 
آقای افش��اردوست هم تا ح��دی اختیار دارد و 
نمی تواند  تمام کارها را انج��ام بدهد.او درباره 
مشکل جایگاه نواب رییس بانوان فدراسیون ها 
در اساسنامه ، گفت :  این مش��کلی که برای من 
پیش آمده مربوط به فدراسی��ون آقای داورزنی 
نیست و این مشکل در تمام فدراسیون ها وجود 
دارد. نایب رییس بانوان جدی گرفته نمی ش��ود  
و در اساسنامه مش��کل جدی وجود دارد. نایب 
ریی��س می خواهد  کار انجام بده��د، اما  اجازه 
ورود پیدا نمی کند. آق��ای داورزنی به ما احترام 
زیادی می گذارد و ایرادی هم به او وارد نیست. 

این موضوع باید اصالح شود.

خبرنامه

نماینده ایران در شیرجه سه متر انفرادی 
مدال طال گرفت

فینال مس��ابقات ش��یرجه سه متر انفرادی 
بازی های کشورهای اسالمی با قهرمانی نماینده 
ایران همراه بود.فینال مس��ابقات شیرجه سه متر 
انف��رادی بازی های کش��ورهای اسالمی برگزار 
شد.مجتبی ولی پور و شهنام نظر پور دو شیرجه 
روی ایران در این مرحله از مس��ابقات بودند. در 
این رقابت مجتبی ولی پور با مجموع امتیاز ۳۳۸ 
و ۳۵ صدم توانست صاحب مدال طال شود. ولی 
پور که در دور مقدماتی با رکورد تاریخی ۳۵۶ و 
۶۵ صدم به عنوان نفر اول راهی فینال شده بود در 
فینال نیز توانس��ت امتیاز کل ۳۳۸ و ۳۵ صدم به 
ثبت برساند.همچنین شهنام نظر پور دیگر شیرجه 
روی کش��ورمان نیز در این ماده با مجموع امتیاز 

۳۲۷و ۲۵ صدم به عنوان چهارمی بسنده کرد.

 پیروزی تیم فوتسال ایران 
مقابل امارات

تیم فوتس��ال زیر ۲۰ سال ای��ران در دومین 
دیدار خود در رقابته��ای قهرمانی آسیا برابر تیم 
امارات به پیروزی رسید.به گزارش مهر، در ادامه 
مسابقات فوتسال زیر ۲۰ سال قهرمانی آسیا که به 
میزبانی تایلند در جریان است، تیم ایران از ساعت 
۸:۳۰ روز پنجشنبه )به وقت تهران( به مصاف تیم 
امارات رفت و با نتیجه ۵ بر یک به پیروزی رسید.
ایران در نخس��تین دیدار خود روز گذشته موفق 
شد مغولستان را با ۶ گل در هم بکوبد.شاگردان 
علی صانعی فردا جمعه در سومین دیدار خود در 
مسابقات آسیایی با چین بازی می کنند.تیم ایران 
در گروه چه��ارم با ۶ امتیاز در صدر جدول قرار 

دارد.

 ستار همدانی دستیار بوناچیچ 
در گسترش فوالد شد

ست��ار همدانی به جمع کادرفنی تیم فوتبال 
گسترش فوالد تبریز پیوست.ستار همدانی، بازیکن 
سابق تیم ملی و مربی پیش��ین تراکتورسازی، با 
حضور در باش��گاه گسترش فوالد تبریز و دیدار 
و مذاکره با هوشنگ نصیرزاده و لوکابوناچیچ به 
جمع اعضای کادرفنی گس��ترش فوالد در فصل 

هفدهم لیگ برتر ملحق شد.

خبرنامه

نای��ب قهرمان پارالمپی��ک ۲۰۱۶ در پرتاب 
وزن��ه کالس F۵4 ب��ا توجه ب��ه رکوردهایی که 
دارد، می خواه��د در رقابت های جهانی لندن در 
پرتاب های نیزه و وزنه شرکت کند.حامد امیری 
 F۵4 درب��اره قهرمانی اش در پرتاب وزنه کالس
رقابت های قهرمانی کشور، اظهار کرد: فقط یک 
پرتاب داش��تم که با رک��ورد ۱۱.۸۶ متر قهرمان 
ش��دم و 4۶ سانتی متر از رک��وردم در پارالمپیک 
ریو بیش��تر بود.وی ادامه داد: حتی می توانس��تم 
ب��االی ۵۰.۱۲ متر پرتاب کنم ام��ا نمی خواستم 
به خودم فش��ار بیاورم و به یک پرتاب بس��نده 
ک��ردم که ب��ا آن هم قهرمان ش��دم و هم سهمیه 
جهانی لندن را کس��ب کردم.امیری با بیان اینکه 
رکورد این کالس متعلق به ورزشکار صربستانی 
ب��ا پرت��اب ۱۲.۳۰ متر است، اف��زود: هدفم این 
است که در رقابت ه��ای آتی پرتاب هایم از این 
رکورد بیش��تر ش��ود.این ورزش��کار لرستانی با 
بی��ان اینکه در رقابت های قهرمانی کش��ور فقط 
می توانس��تیم در یک ماده شرکت کنیم، تصریح 
کرد: رکوردهایم در پرتاب نیزه هم خوب است 
و ب��ا صالحدید آقای رضای��ی رئیس انجمن دو 
و میدان��ی در رقابت های جهانی لندن در پرتاب 
وزنه و نیزه شرکت می کنم. رکورد جهانی پرتاب 
وزن��ه ۲۹ متر است ک��ه در تمرین ها بیش از ۲۸ 
متر پرتاب می کنم و شانس کسب مدال را دارم.
وی در ادامه با بیان اینکه در رقابت های قهرمانی 
کش��ور با اسم تیم استان کرمان ش��رکت کرده، 
گفت: در کرمان زیرنظر آقای محس��ن شاهرخی 
تمرین می کنم و از هر لحاظ ش��رایط عالی است 
و مشکلی نداریم اما در لرستان از لحاظ امکانات 

در مضیقه بودم و با پول خودم وسیله می خریدم. 
ماهیان��ه ۱۳ میلی��ون ریال از هی��أت جانبازان و 
معلوالن کرمان حقوق می گیرم و شرایط مطلوب 
است.امیری اضافه ک��رد: از چند ماه پیش که به 
کرمان آمده ام، هنوز یک نفر از مسئوالن لرستانی 
تم��اس نگرفت��ه که چ��را رفت��ه ام و متأسفانه به 
قهرمانان بها نمی دهند. مگر چند ورزش��کار در 
لرستان مدال پارالمپیک دارند که حتی نمی توانند 

ما را حمایت کنند؟
نایب قهرم��ان پارالمپیک با بی��ان اینکه در 
خرم آباد زیرنظر مصطفی بهرامی تمرین می کرده، 
تأکی��د کرد: یک مربی ش��اید بتواند تا پرتابی به 
میزان ۱۰ متر مفید باش��د و باالت��ر از آن نتواند 
کاری بکند و بهتر است که به ورزش��کار بگوید 
تا با مربی دیگری کار کند.وی در پایان گفت: از 
آقای رضایی رئیس انجمن دو و میدانی معلوالن 
ک��ه سه م��اه اول در کرمان با برنامه های ایش��ان 
کار ک��ردم و برای اعتمادی که به بنده داش��تند، 

تشکر می کنم.

رئی��س فدراسی��ون فوتب��ال می گوی��د اگر 
تخلف تماش��اگران پرسپولیس ی��ک هفته دیرتر 
اتف��اق می افتاد،  آنها با جریم��ه محرومیت روبرو 
نمی ش��دند. ب��ه گزارش ایس��نا،  مه��دی تاج در 
گفت وگویی درباره محرومیت باشگاه پرسپولیس 
از حضور هوادارانش در دیدار رفت مقابل لخویا 
قط��ر، اظهار کرد: باش��گاه پرسپولیس در ۱۵ می 
۲۰۱۵ به مدت دو سال جریمه تعلیقی ش��ده بود. 
اگر یک هفته دیرتر این کار صورت می گرفت با 
جریمه محرومیت تماشاگران مقابل لخویا روبرو 
نمی ش��د و دو سال تمام شده بود. من به طاهری 
گفتم که باید بررسی کنند که آیا این اتفاق عادی 
است که هفت روز قبل از اتمام تعلیق این حرکت 
انجام شده است؟رئیس فدراسیون فوتبال افزود: 
تماش��اگران یک فرصت برای فوتب��ال ایران در 
آسیا هس��تند و تیم های حریف از آنها وحش��ت 
می کنند، ولی این نباید تبدیل به تهدید و مش��کل 
شود. متاسفانه تعداد کمی هستند که تخلف انجام 
می دهند. م��ا و نیروی انتظامی بای��د دقت مان را 
بیشتر کنیم تا این افراد را شناسایی کنیم. باشگاه ها 
هم برای فرهنگ سازی باید با هواداران جلس��ه 
بگذارن��د و لیدرهایش��ان هم در ای��ن راه تالش 
کنن��د.او درب��اره اعتراض باش��گاه پرسپولیس به 
حکم AFC خاطرنش��ان کرد: به پرسپولیس ۱۰ 
روز ب��رای اعتراض کردن وقت داده ش��ده و این 
باش��گاه به صورت جدی اعت��راض کرده است. 
همان روزی که طاهری مصاحبه کرده، اعتراضش 
را به AFC کرده و باید منتظر باشد تا چه اتفاقی 
می افتد.ت��اج درباره احتمال الب��ی قطری ها برای 
ص��دور چنین حکم��ی ب��رای پرسپولیس، گفت: 

ممکن است البی یک جاهایی باش��د. اما ما باید 
از خودم��ان ش��روع کنی��م. اگ��ر ۷ روز بعد این 
اتفاق می افت��اد به تعلیق استن��اد نمی کردند. این 
یعنی م��ا باید خودمان حواسمان باش��د. و حتی 
بدبینان��ه اش این است که یک نف��ر این کار را به 
عمد انجام داده باش��د. یک گروه مشغول بررسی 
این موضوع است. ما از تماش��اگران بزرگوار که 
بیشترش��ان برای حمایت می آیند، می خواهیم که 
این فرصت را از ما نگیرند. من چند وقت پیش به 
باشگاه ها تذکر دادم که باید مواظب باشند.رئیس 
فدراسیون فوتبال درباره هش��دار باشگاه استقالل 
ب��ه هوادارانش ب��رای جلوگی��ری از محرومیت 
تماشاگران،  اظهار کرد: لیزر انداختن، آتش روشن 
ک��ردن و ب��ه داور ترقه زدن کارهای��ی است که 
ک��د به AFC می دهد و جریم��ه نقدی دارد. اگر 
AFC محروم نکند جریمه ها کمرش��کن است و 
باید تقریبا پول ف��روش بلیط را به این جریمه ها 
اختصاص دهند. ش��اید هم چیزی روی آن مبلغ 

بگذارد و جریمه را پرداخت کنند.

 شهسواری از صعود به فینال مسابقات 
پینگ پنگ باکو باز ماند

ن��دا شهس��واری با شکس��ت مقاب��ل حریف 
آذربایجان��ی از صعود به فین��ال پینگ پنگ بازیهای 
اسالمی باکو بازماند.به گزارش ایسنا، ندا شهسواری 
تنها نماین��ده باقیمانده بخش انف��رادی پینگ پنگ 
بان��وان، در مرحله نیمه نهایی دی��روز مقابل ژینگ 
نین��گ بازیک��ن چینی االصل آذربایج��ان 4 بر یک 
نتیجه را واگذار کرد و از صعود به فینال پینگ پنگ 
بازیهای اسالمی باکو بازماند. شهسواری برای کسب 

مدال برنز به مصاف دیگر ورزشکار چینی آذربایجان خواهد رفت.مریم صامت دیگر نماینده ایران در 
بخش انفرادی بود که روز گذشته با شکست مقابل حریف آذربایجانی از صعود به نیمه نهایی بازماند 

و از دور رقابت ها کنار رفت.

 ووشوکاران ایران حریفان خود 
در بازی های کشورهای اسالمی را شناختند

مراسم وزن کش��ی و قرعه کش��ی رقابت های ووشو بازی های کشورهای اسالمی از صبح دیروز 
برگزار شد و ووشوکاران ایران رقبای خود را شناختند.به گزارش ایسنا، مراسم وزن کشی رقابت های 
ووشو چهارمین دوره بازی های کشورهای اسالمی انجام شد و نمایندگان کشورمان در این رقابت ها 
حریفان خود را ش��ناختند. در وزن منهای ۵۲ کیلوگرم که ۵ کشور در آن حضور دارند نماینده ایران 
در دور اول استراحت و در دور دوم با برنده آرگن از قرقیزستان و زائد علی از یمن مصاف خواهد 
داشت. در وزن منهای ۵۶ کیلوگرم دیگر نماینده ایران بعد از استراحت در دور نخست در دور دوم 
با نماینده ساحل عاج مبارزه خواهد کرد و در صورت برد با برنده اردن و ترکمنستان جدال می کند. 
شایان ذکر است؛ در این گروه ۷ ساندا کار حضور دارند. در ادامه این رقابت ها و در وزن منهای ۶۰ 
کیلوگرم که ۱۱ ساندا کار در آن حضور دارند نماینده ایران در دور اول با حریفی از کشور قرقیزستان 
مبارزه دارد.همچنین در وزن منهای ۶۵ کیلوگرم نیز که ۷ ساندا کار در آن حضور دارند نماینده ایران 

ابتدا با تاریجان از اندونزی مبارزه می کند.

 رکوردم ۴۶ سانتی متر 
از پارالمپیک ریو بیشتر بود

شاید قطری ها البی کرده باشند 
اما باید از خودمان شروع کنیم

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی
برابر رأی ش��ماره ۹۵/۱۵۶۳۱ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهش��هر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم کارمال 
کمالی فرزند ایرج بشماره شناسنامه ۳4۰۳۲ صادره از تهران کدملی ۰۰۳۱۱۵۲۵۱۱ در یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مس��احت ۱۸۰/۹۰ مترمربع به آدرس بهش��هر خیابان پاسداران روبروی بهزیستی به کالسه ۹۲/۲۰۷ 
پ��الک فرعی از اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پ��الک ۲۲4 فرعی از 4- اصلی قطعه ۲ واقع در اراضی گرجی 
محله بخش ۱۷ ثبت بهش��هر خریداری از مالک رسمی خانم کاملی��ا کمالی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۶/۰۲/۱۶ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۶/۰۲/۳۰ 

توضیحات : طبق گزارش کارشناسان مورد تقاضا قسمتی از پالک ۲۲4 فرعی از 4- اصلی مربوط به ذیل ثبت 
۱۳۸۰۰ صفحه ۵۵۷ جلد ۵۷ از مالکیت کارمال کمالی میباشد. 

نبی اله خواجه وندی کیاسری 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بهشهر 

م الف 500018 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی
برابر رأی ش��ماره ۹۵/۱۵۸۶۸ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهش��هر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم کارمال 
کمالی فرزند ایرج بشماره شناسنامه ۳4۰۳۲ صادره از تهران کدملی ۰۰۳۱۱۵۲۵۱۱ در یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مس��احت ۱۸۰/۸۸ مترمربع به آدرس بهش��هر خیابان پاسداران روبروی بهزیستی به کالسه ۹۲/۲۰۰ 
پ��الک فرعی از اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پ��الک ۲۲4 فرعی از 4- اصلی قطعه ۲ واقع در اراضی گرجی 
محله بخش ۱۷ ثبت بهش��هر خریداری از مالک رسمی خانم کاملی��ا کمالی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۶/۰۲/۱۶ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۶/۰۲/۳۰ 

توضیحات : طبق گزارش کارشناسان مورد تقاضا قسمتی از پالک ۲۲4 فرعی از 4- اصلی مربوط به ذیل ثبت 
۱۳۸۰۰ صفحه ۵۵۷ جلد ۵۷ از مالکیت کارمال کمالی میباشد. 

نبی اله خواجه وندی کیاسری 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بهشهر 

م الف 500017 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی
برابر رأی ش��ماره ۹۵/۱۵۹۰۱ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهش��هر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم کارمال 
کمالی فرزند ایرج بشماره شناسنامه ۳4۰۳۲ صادره از تهران کدملی ۰۰۳۱۱۵۲۵۱۱ در یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مس��احت ۱۸۰/۸۸ مترمربع به آدرس بهش��هر خیابان پاسداران روبروی بهزیستی به کالسه ۹۲/۲۰۵ 
پ��الک فرعی از اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پ��الک ۲۲4 فرعی از 4- اصلی قطعه ۲ واقع در اراضی گرجی 
محله بخش ۱۷ ثبت بهش��هر خریداری از مالک رسمی خانم کاملی��ا کمالی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۶/۰۲/۱۶ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۶/۰۲/۳۰ 

توضیحات : طبق گزارش کارشناسان مورد تقاضا قسمتی از پالک ۲۲4 فرعی از 4- اصلی مربوط به ذیل ثبت 
۱۳۸۰۰ صفحه ۵۵۷ جلد ۵۷ از مالکیت کارمال کمالی میباشد. 

نبی اله خواجه وندی کیاسری 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بهشهر 

م الف 500019 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره ۹۵/۱۵۶۶۸ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهش��هر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمدرضا عموزاد خلیلی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۲۱۷۰4۲۰4۱۱ صادره از بهشهر در یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۸۱/۰4 مترمربع به آدرس خلیل شهر گت زمین کوچه عارف به 
کالسه ۹4۱/۱۶44 پالک اعیان ۱۳۷ فرعی از عرصه ۳۱۶۷ فرعی از 4۹- اصلی قطعه ۲ واقع در اراضی 
خلیل ش��هر بخش ۱۷ ثبت بهشهر خریداری از مالک رسمی آقای علی باقری محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص 
نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۶/۰۲/۱۶ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۶/۰۲/۳۰ 

نبی اله خواجه وندی کیاسری 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بهشهر 

م الف 500036 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی
برابر رأی ش��ماره ۹۵/۱۵۹۰4 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهش��هر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم کارمال 
کمالی فرزند ایرج بشماره شناسنامه ۳4۰۳۲ صادره از تهران کدملی ۰۰۳۱۱۵۲۵۱۱ در یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مس��احت ۱۸۰/۸۸ مترمربع به آدرس بهش��هر خیابان پاسداران روبروی بهزیستی به کالسه ۹۲/۲۰۶ 
پ��الک فرعی از اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پ��الک ۲۲4 فرعی از 4- اصلی قطعه ۲ واقع در اراضی گرجی 
محله بخش ۱۷ ثبت بهش��هر خریداری از مالک رسمی خانم کاملی��ا کمالی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۶/۰۲/۱۶ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۶/۰۲/۳۰ 

توضیحات : طبق گزارش کارشناسان مورد تقاضا قسمتی از پالک ۲۲4 فرعی از 4- اصلی مربوط به ذیل ثبت 
۱۳۸۰۰ صفحه ۵۵۷ جلد ۵۷ از مالکیت کارمال کمالی میباشد. 

نبی اله خواجه وندی کیاسری 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بهشهر 

م الف 500016

    

    

محمد سپهری الله فرزند عباسقلی 
به اطالع شما می رساند که همسر شرعی و قانونی شما خانم مریم فیروزآبادی 
فرزن��د براتعلی ب��ه ش.ش ۱۳۹۷۵ متولد ۱۳۵۶ صادره از کنگ��اور با دردست 
داش��تن دادنام��ه ش��ماره ۹۵۰۹۹۷۲۶۶۰۷۰۲۳4۲ بتاریخ ۱۳۹۵/۱۲/4 بش��ماره 
پرونده ۹۵۰۹۹۸۲۶۶۰۷۰۱4۳۰ و به شماره بایگانی ۹۵۱4۵۰ شعبه ۱۰۰۱ دادگاه 
خانواده مالرد که در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ قطعی شده است به دفترخانه برای ثبت 
طالق خود مراجعه نموده است و با توجه به اینکه نشانی شما ناپیدا اعالم شده 
است بنابراین از ش��ما تقاضا می ش��ود طی مدت یک هفته پس از چاپ آگهی 
روزنام��ه به این دفترخانه بنش��انی سرآسیاب مالرد خ ام��ام )ره( پاساژ پردیس 
ط ۳ واح��د ۱۱ برای ثب��ت طالق مراجعه نمایید در غیر این صورت با توجه به 
اینکه زوجه از طرف شما وکیل در ثبت طالق معرفی شده بنابراین طالق بدون 

حضور شما ثبت خواهد شد. 
جواد بخشی- سردفتر ازدواج 2 و طالق 1 

م الف 1161 

هیئت موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای بدون سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای بدون سند رسمی 
برابر رای ش��ماره ۱۳۹۶۶۰۳۰۱۰۵۵۰۰۰4۶4 م��ورخ ۹۶/۲/۲۱ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعی��ت ثبتی اراضی و ساختمانهای بدون سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالرد 
تصرفات مالکانه و بی معارض متقاضی آقای سالم اله ترابی فرزند اسمعلی بش��ماره ش��ناسنامه  ۱۳۸۰ 
ص��ادره رزن بخ��ش قروه در جزین در یک قطع��ه زمین با بنای احداثی بمس��احت ۱۵۳/۸۰ مترمربع 
پ��الک ۹۳۶ فرعی از ۲4 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک ۳۲۰ فرعی از ۲4 اصلی واقع در مالرد 
صفادش��ت- حصار طهماس��ب- روبروی اداره گاز- بر بلوار اصلی- پ��الک ۶۸۰ و ۶۸۲ که بصورت 
ب��ا واسط��ه از مالک رسمی آقای عل��ی اوسط زرگر خری��داری نموده است. بنابرای��ن بمنظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت بصدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از گرفتن رسید، در مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت پایان مدت یادشده و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار:  نوبت اول ۹۶/۲/۳۰      نوبت دوم ۹۶/۳/۱4 

منوچهر کاظم اصالنی- رئیس ثبت اسناد و امالک 
م الف 3783/1 

آگهی وقت دادرسی 
نظ��ر به اینک��ه در پرونده کالسه ۹۶۰۰۵۹ ش��عبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ 
سوادکوه موضوع اتهام آقای محمد فالحی دائر بر مطالبه خسارت ناشی 
از تصادف در تاریخ ۹۶/۳/۳۰ ساعت ۱۲ وقت رسیدگی تعیین گردید و 
اینکه نامبرده مجهول مکان می باش��د بنابراین طبق ماده ۳44 قانون آیین 
دادرسی کیفری زمان رسیدگی به تاریخ یادشده برای ابالغ به متهم آقای 
محمد فالحی در روزنامه آگهی می شود تا نامبرده در روز رسیدگی در 
دادگاه حاضر ش��ده یا نسبت به ارسال الیحه اقدام نموده و در صورت 
ع��دم حضور در دادگ��اه به موضوع بزه رسیدگ��ی و مبادرت به صدور 

رای می نماید. 
محمد علی قبادی- رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان 
سوادکوه 

م الف 74 

خواه��ان غالمرضا کیان��ی دادخواست��ی بطرفیت خوانده حس��ین اکبر پور 
بخواست��ه توقیف عملیات اجرایی و غیره تقدیم دادگاههای عمومی ش��هرستان 
محمودآباد نموده که برای رسیدگی به شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
محمودآب��اد واقع در استان مازندران- ش��هرستان محمودآب��اد - خیابان آزادی 
- جن��ب فرمانداری- دادگس��تری محمودآباد ارج��اع و بکالسه ۹۵۰۶۷۵ ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۶/4/۲۶ و ساعت ۱۰ تعیین شده است. بعلت 
مجهول مکان بودن خوانده و درخواست خواهان و بتجویز ماده ۷۳ قانون آیین 
دادرس��ی دادگاههای عمومی انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های با چاپ گس��ترده آگهی می ش��ود تا خوانده پس 
از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل 
خ��ود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم در دریاف��ت و در وقت مقرر باال برای 

رسیدگی حاضر گردد. 
دفتر شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمودآباد- مهدی رحیمی 

آگهی مزایده اموال منقول مرحله اول 
در پرون��ده کالسه ۹۵۰۱4۸/۱ اجرا بموجب اجرائیه صادره از ش��عبه اول حقوقی دادگس��تری مالرد، 
ل��ه آقای/خانم وه��اب عابدی گماسایی علیه آقای/خانم علیرضا نق��دی محکوم علیه محکوم است به 
پرداخ��ت مبل��غ ۳۹۱/۷۲۲/۷۷۲ ریال بعنوان اص��ل خواسته - ریال بابت هزینه ه��ای اجرایی در حق 
محکوم له و مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال نیم عشر دولتی صندوق دولت چون نامبرده در موعد مقرر قانونی 
مفاد حکم را اجرا نکرده است. حس��ب تقاضای محکوم له اموال منقول محکوم بش��رح زیر به وسیله 
این مرجع توقیف و توسط کارشناس رسمی / خبره دادگستری ارزیابی گردیده است و مقرر است از 
مزای��ده در تاری��خ ۹۶/۳/۱۰ از ساعت ۱۰ تا ۱۱ در محل دفتر ش��عبه اول حقوقی مالرد بفروش برسد 
مزایده از قیمت ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع می شود و مال متعلق به کسی است که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید. قیمت مزایده بصورت وجه نقد یا چک بانکی )تضمین شده( در همان حال  از پرونده 
مزای��ده دریافت می ش��ود و باقی وجه مقدار مبلغی که از س��وی این مرجع تعیین می گردد و حداکثر 
ی��ک م��اه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار گرفته و اموال به نامبرده تحویل خواهد ش��د 
در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نیز دارد و پس از کسر هزینه مزایده بنفع 
ضبط و مزایده تجدید می گردد و در صورتیکه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل ش��ود مزایده فردای 

اداری ساعت اداری در همان ساعت و مکان برگزار می گردد. 
ش��کایت راجع به تخلف از مقررات مزایده طی یک هفته از تاریخ  فروش به دادگاه داده می ش��ود و 
قبل از مهلت یادشده با قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه )در صورت وصول شکایت( مال به خریدار تسلیم 
نخواه��د ش��د ضمنا طالبین می توانند طی پنج روز قبل از مزایده ب��ه دفتر اجرا مراجعه و با هماهنگی 

اجرا از اموال بازدید و اموال مورد مزایده و بهای آن بدین شرح است. 
۱- دستگاه بس��ته بندی سماق و نمک پک یک نفره رستورانی و مجلس��ی ۲- دستگاه بندی سماق و 

نمک پک یک نفره رستورانی و مجلسی
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری مالرد 

م الف 3813 

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۲۰۱۱۳۰۱۰۱4 ش��عبه اول دادگاه عمومی بخش سرخرود تصمیم 

نهایی شماره ۹۶۰۹۹۷۲۰۱۱۳۰۰۱۳۱ 
خواه��ان: آقای احم��د سمیعزاده یزد فرزن��د یحیی با وکالت آقای خس��رو مرزی فرزند 

علیرضا به نشانی نور رویان بعد از شهرک دریاشهر طبقه باالیی دفتر ساختمانی فعال 
خوانده: خانم زهرا شیخ جاللی فرزند عین اله بنشانی 

خواسته مطالبه وجه 
رای دادگاه 

در م��ورد دعوی آقای احمد سمی��ع زاده یزد فرزند یحیی با وکالت آقای خس��رو مرزی 
بطرفیت خانم زهرا ش��یخ جاللی فرزندعین اله بخواست��ه محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ شش��صد میلیون ریال بابت یک برگ سفته به ش��ماره ۷۷۹۵۵۶ به انضمام خسارات 
دادرسی و خس��ارت تاخیر تادیه، با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی 
خواهان و تصویر مصدق سفته مدرکیه که صحت و اصالت آن مصون از هرگونه تعرض 
باقیمان��ده است و وجود اصل آن در دست دارنده قرین��ه بر استحقاق وی در طلب وجه 
مزبور و اشتغال ذمه خوانده دارد. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته و 
مس��تندا به ماده ۵۲۲ و ۵۱۵ و ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 
ششصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۹/۹۲۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و 
بپرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست تا زمان پرداخت و خسارات ناشی از 
ح��ق وکالت مطابق تعرفه را صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی است و طی مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس طی مهلت بیست روز قابل 

تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر مرکز استان است. 
مرتضی کاردان- رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش سرخرود 

آگهی دعوت به افراز 
نظر به اینکه آقای قدرت اله محمدی آذری از مالکین مشاعی پالک ۲۰۷ فرعی 
از 4۷ اصلی بخش ۱۰ ثبت محمودآباد برابر درخواست وارده بشماره ۹۶/۱۳۹۱ 
م��ورخ ۹۶/۲/۲۵ تقاض��ای افراز حص��ه و سهمی خودش که عب��ارت است از 
۲۳4/۵۰ سهم مش��اع از ششدانگ پالک یاد ش��ده باال بمساحت ۹۰۰۷ مترمربع 
می باش��د را از این اداره نموده و از اعالم آدرس و محل سکونت دیگر مالکین 
مشاعی اظهار بی اطالعی و عجز نموده اند، بنابراین به استناد ماده ۱۸- آئین نامه 
اجرای مفاد اسناد رسمی الزم اجرا به مالکان مش��اعی ذیل بنامهای ۱- معصومه 
کالئی ۲- فاطمه یس��بربی ۳- عبداله آقا محمدی سرش��کی 4- حسن نام رود 
پش��ت ۵- حس��ین طالب آبادی ۶- معصومه آقا محمدی سرشکی ۷- کیانوش 
کدخدایان ۸- ش��هال احتش��ام زاده ۹- حبیب اله دریا سری ۱۰- عباس تعصبی 
۱۱- سلطنت امینی ۱۲- اسداله علیزاده ۱۳- حمیدرضا ش��یرزاد ۱4- کاوه بیک 
اوغلی گلوزان ۱۵- مش��اء اله نیکو رفتار ۱۶- فاطمه چرخ تابیان ۱۷- بیژن دل 
زن��ده اخطار و ابالغ می گردد برای انج��ام عملیات افرازی که راس ساعت ۱۰ 
صبح روز ش��نبه مورخ ۹۶/۳/۲۰ توسط نماینده و نقشه بردار این اداره صورت 

می گیرد در محل وقوع ملک حضور بهم رسانید. 
بدیهی است عدم حضور مانع از اجرای عملیات افرازی نخواهد بود. 

فرهاد آقابابایی رودباری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک محمود آباد 

مفقودی خرم آباد  
سند مالکیت وشناسنامه خودرو سواری پراید  سیستم :سایپا 
تیپ :۱۳۲ به رنگ: سفید روغنی مدل : ۱۳۸۹ شماره موتور 
:۳۷۷۹۷۰۲و ش��ماره ش��اسی :S۱4۲۲۲۸۹۲۰۸۱۱۵وشماره 
پالک ایران 4۱-۹۱۳ق۲۲ به نام تیمور علیزاده موری مفقود 

گردیده وفاقد اعتبار می باشد .

آگهی انجام آخرین تغییر سمت هیئت مدیره انجمن صنفی 
کارفرمایی

 دفاتر خدمات مسافرتی،هوایی،جهانگردی و زیارتی استان آذربایجان 
شرقی

ب��ه استناد ماده ۱۳۱ قانون کار و آئین نامه مصوب ۸۹/۸/۳ هیات وزیران و 
با توجه به صورتجلس��ه مورخ ۹۵/۰۹/۱۳ سم��ت جدید هریک از اعضای 
هیات مدیره که تا تاریخ ۹۷/۰۳/۲۶ دارای اعتبار می باشد بشرح زیر اعالم 

می گردد:
۱- رئیس هیات مدیره:آقای ستار تبریزی
۲- نائب رئیس:آقای غالمرضا رئیس زاده
۳- خزانه دار:آقای رحمت اله محمودی

4- دبیر :آقای غالمرضا قاسمی
۵- عضو اصلی هیات مدیره :آقای رشید وند رجب پور

بدیهی است تایید نهایی انتخابات و صدور گواهینامه مس��تلزم انتش��ار این 
آگهی در روزنامه رسمی و محلی و ارائه آن توسط مسئوالن به این سازمان 

و انطباق مراحل  انتخابات با مقررات قانونی خواهد بود.
میراحد حسینی
مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی

آگهی تغییرات شرکت
آگهی تغییرات ش��رکت تولیدی صنعتی ساکار پالستیک شرکت سهامی 
خاص  به ش��ماره ثبت۲۳۰ و ش��ناسه مل��ی ۱۰۹۸۰۲۳۹۶۰۰  به استناد 
صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د: آقای سیروان سلیمی بش��ماره ملی ۳۷۳۲۲۰۶۵۵۶ بس��مت نائب 
رئی��س هیات مدی��ره و مدیر عامل و آقای محمد سلیمی بش��ماره ملی 
۳۷۲۰۰4۳۶۰۶  بس��مت رئیس هیات مدیره  و آقای حبیب اهلل سلیمی 
بش��ماره ملی ۵۵۸۹۱۰۸۸۱۰ به سم��ت عضو هیات مدیره. کلیه اسناد و 
اوراق به��ادار و تعه��دآور و اوراق عادی و نامه های اداری ش��رکت به 

امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری  دهگالن

شماره:439/م الف


