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 ۶ کشور خواهان گرفتن میزبانی 
جام جهانی از قطر شدند!

رئیس فدراس��یون جهانی فوتب��ال اعالم کرد 
کشورهای مصر، عربس��تان، امارات، بحرین، یمن و 
موریتانی خواه��ان پس گرفتن میزبانی جام جهانی 
۲۰۲۲ از قطر ش��ده اند! به گ��زارش تفاهم، »جیانی 
اینفانتینیو« روز گذش��ته در مصاحبه ای اعالم کرد 
که فیفا اخیرا درخواس��تی از ۶ کشور مصر، امارات، 
عربس��تان، بحرین، یمن و موریتانی ب��رای بازپس 
گیری مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ از قطر، دریافت 
کرده اس��ت.رئیس فیفا در این خصوص اعالم کرد: 
کشورهایی که این درخواست را داشته اند، به ماده ۴۵ 
آیین نامه استناد کرده اند؛ ماده ای که بر اساس آن می 
توان در ش��رایط اضطراری میزبانی را از یک کشور 
گرفت و به کشور دیگری داد. استناد کشورهای عربی 

هم این است که قطر از تروریسم حمایت می کند!

 دبیر فدراسیون ژیمناستیک 
انتخاب شد

رئیس فدراسیون ژیمناستیک از انتخاب گزینه 
دبیری فدراس��یون این رش��ته خبر داد.به گزارش 
تفاهم، زهرا اینچه درگاه��ی ١٩ تیر با رای مجمع 
به عنوان رئیس فدراس��یون ژیمناس��تیک انتخاب 
شد. وی تنها چند روز پس از مجمع، گزینه دبیری 
خود را انتخاب کرده است. محسن سلیمانی رئیس 
هیات ژیمناستیک استان مرکزی به عنوان دبیر این 
فدراس��یون انتخاب شده است. هرچند این انتخاب 

هنوز به صورت رسمی منصوب نشده است.

 هدایت ممبینی 
ناظر دیدار قرقیزستان - میانمار شد

با اعالم کنفدراس��یون فوتبال آس��یا، هدایت 
ممبینی به عنوان ناظر تیم داوری بازی قرقیزستان و 
میانمار انتخاب شد.به گزارش تفاهم به نقل از سایت 
فدراسیون فوتبال، دیدار دو تیم قرقیزستان و میانمار 
از سری رقابتهای انتخابی دور پایانی جام ملتهای 
۲۰١٩ – امارات ، ١۴ ش��هریورماه )۵ سپتامبر( در 
بیشکک در حالی برگزار می شود که هدایت ممبینی 
به عنوان ناظر داوری در این مسابقه حضور خواهد 
داش��ت. همچنین داوران س��نگاپوری این بازی را 

قضاوت می کنند.

خبرنامه

 صعود 11 پله ای شطرنج ایران 
در دو سال گذشته 

رئیس فدراس��یون ش��طرنج کش��ور گفت: 
شطرنج ایران در دو س��ال گذشته، در رده چهل 
و شش��م جهانی قرار داش��ت که اکنون با ١١ پله 
صعود، به رده 3۵ ارتقاء یافته اس��ت.  به گزارش 
ایس��نا، مهرداد پهلوان زاده در حاش��یه بازدید از 
برگ��زاری دومین دوره مس��ابقات بی��ن المللی 
ش��طرنج ج��ام س��تارگان در منطق��ه آزاد انزلی 
اظهار کرد: با حضور ش��طرنج بازان کش��ورمان 
در رقابت های بین المللی، هرساله شاهد ارتقای 
پنج پله ای رده جهانی ش��طرنج کش��ور هستیم.  
رئیس فدراس��یون ش��طرنج افزایش کیفی سطح 
اول شطرنج کشور را از مهمترین اهداف برگزاری 
رقابت های بین المللی شطرنج اعالم و خاطرنشان 
کرد: بازیکنان نوجوان ما آینده درخشانی دارند و 
در رقابت های جهانی همواره نتایج خیلی خوبی 
کسب کرده اند. پهلوان زاده با اشاره به رویارویی 
بهترین شطرنج بازان ایران در برابر شطرنج بازان 
صاحب نام جهان در رقابت های بین المللی جام 
ستارگان ش��طرنج در انزلی تصریح کرد: شطرنج 
بازان خارجی حاضر در دومین دوره مس��ابقات 
جام ستارگان، یک س��ر و گردن از بازیکنان ما 
باالت��ر هس��تند، اما در هر ورزش��ی رقابت یک 
ورزشکار با ورزش��کار سطح باالتر از خودش، 

بسیار ارزشمند است. 
رئیس فدراسیون شطرنج کشور تاکید کرد: 
برای یک ورزش��کار فراهم آمدن چنین فرصتی 
برای رقابت با ورزشکاران سطح باالتر از خود، 
در طول یک س��ال، یک یا دو بار اتفاق می افتد 
و ای��ن رقابت ها فرصت بس��یار مناس��بی برای 
نمایش توانمندی های ورزشکاران ایرانی است. 
وی با اش��اره به افزایش ق��درت، قوه پیش بینی 
و جدیت ش��طرنج بازان ایران��ی در رویارویی با 
برترین های جهان، یادآور شد: امسال نیز پس از 
برگزاری دومین دوره رقابت های جام ستارگان، 
تیم ملی ش��طرنج ایران در مسابقات داخل سالن 
ترکمنستان که چندین رشته مختلف زیرنظر کمیته 
المپیک آس��یا برگزار می ش��ود، حضور داشته و 
امیدواریم که شطرنج بازان ایران بار دیگر بتوانند 

بدرخشند.

خبرنامه

رئیس کمیته فوتسال با بیان اینکه گرفتن میزبانی 
جام ملتهای آس��یا یک عزم مل��ی را می طلبد و البی 
ک��ردن در این مورد از دس��تش خارج اس��ت، گفت: 
امیدوارم که کشورهای دیگر هم مثل ما راکد بوده باشند! 
به گزارش مهر علی کفاشیان با اشاره به سومی فوتسال 
ایران در جام جهانی گفت: هیچ رشته تیمی افتخارات 
فوتسال را ندارد.  این نشات گرفته از حمایت و عالقه 
مردم اس��ت. وی افزود: خصوصی سازی در فوتسال 
بیشتر از جاهای دیگر است و این رشته را از کمیته فراتر 
بردیم و برایش مجمع و هیات رییس��ه تشکیل دادیم. 
کفاش��یان تاکید کرد: یکی از مباحث فوتسال جهانی 
بودن آن اس��ت. خیلی ها تالش می کنند میزبان جام 
جهانی شوند. رسانه ها باید کمک کنند اهمیت موضوع 
را منعکس کنن��د. در دوره قبل جام جهانی در کلمبیا 
ش��هردار توکیو و چند مسئول فوتس��ال ژاپن حضور 
داشتند تا نحوه میزبانی را برای دوره بعد ارزیابی کنند. 
وی افزود: اگر میزبانی جام جهانی فوتسال را بگیریم 
نام کشورمان برای یک ماه در کل دنیا روی آنتن است 
و در کل دنیا مطرح می شود. هزینه آن هم فقط  تجهیز 
سالنهاست. سوم نگه داش��تن دنیا سخت است و باید 
سعی کنیم آنرا حفظ کنیم. حتی باید سومی را تبدیل به 
اولی و دومی کنیم. وی در پاسخ به سوالی درباره دالیل 
مماشات کمیته فوتسال با تیمهای متخلف و بی نظم تاکید 
کرد: باشگاه ها بازوی کمیته فوتسال هستند. نمی توانیم 
بازوهای خود را بخاطر مریض بودن دو بازو قطع کنیم. 
قوت ما این است که خانواده قوی داشته باشیم.وی ادامه 
داد: گاهی مشکالتی برای بعضی اعضا ایجاد می شود. 
باید با این وضعیت اقتصادی کمک کرد و تعامل داشته 
باشیم. نمی گویم تا آخر سال مشکلی برای لیگ ایجاد 
نمی شود.  نگرانی ما این است تا پایان مسابقات یک تیم 

بگوید نمی توانیم ادامه بدهیم. خواستیم خانواده فوتسال 
شکل بگیرد و تعامل کردیم. نمی خواهیم فضای فوتسال 
را کوچک کنیم. کفاشیان در ادامه در پاسخ به این سوال 
که وضعیت پاداش بازیکنان تیم ملی فوتس��ال به کجا 
رس��ید، گفت: ما پاداش بازیکنان و جام جهانی را در 
دو مرحله تصویب کردیم، که مرحله اول آن پرداخت 
شد ولی هنوز مرحله دوم پرداخت نشده و به دنبال آن 
هستیم که به زودی آن را به بازیکنان بدهیم. کفاشیان 
درخصوص وضعیت میزبانی ایران برای مسابقات جام 
جهانی گفت: باید قبول کنیم اکثر کش��ورهای فعال در 
فوتسال امکانات برتری از ما دارند. با این حال اگر یک 
هماهنگی و البی خوب انجام شود می توانیم میزبانی را 
بگیریم. سرپرست کمیته فوتسال درباره رقابت ایران با 
ژاپن برای گرفتن میزبانی خاطر نشان کرد: من با ژاپنی 
صحبت کردم و گفتم شما در سال ۲۰۲۰ المپیک را در 
پیش دارید و میزبانی می کنید و بهتر است میزبانی جام 
جهانی را به ما بدهند حتی این موضوع را در جلس��ه 

هیات مطرح کردم و از رئیس AFC خواس��تم که در 
جلسه با اعضای فیفا از این طرح ما دفاع کند. که اوال 
میزبانی جام جهانی فوتسال به آسیا برسد و بعد از آن 
ما با ژاپن برای گرفتن میزبانی رایزنی می کنیم. کفاشیان 
تصریح کرد: تا جایی که زورمان می رسید کار را جلو 
بردیم و از بین ١۲ کاندیدای میزبانی جام جهانی، چهار 
کش��ور باقی مانده که یکی از آنها ایران است. فیفا در 
حال حاضر با اطالعات عمومی که ما فرستاده ایم ایران 
را ج��زو چهار کاندیدای نهایی میزبانی ق��رار داده اند. 
وی خاطرنشان کرد: قطعا ممکن است نتوانیم از نظر 
زیرس��اخت با ژاپن رقابت کنی��م ولی باید هماهنگی 
خوبی داش��ته باش��یم.   تجربه من می گوید هر موقع 
یک کشور بخواهد میزبانی بگیرد این طور نیست که به 
خودی خود این اتفاق روی دهد. گاهی اوقات سفیران 
کش��ورها هم برای گرفتن میزبانی رایزنی می کنند و 
بده بستان های سیاسی انجام می دهند. در یک کلمه 
کشورهایی که میزبانی می خواهند اشتیاق کامل خود 

را نشان می دهند اگر این اشتیاق نباشد بی فایده است. 
به عنوان مثال ما مسئوالن فیفا را دعوت کنیم و آنها به 
ایران بیایند و فقط با ما جلس��ه بگذارند و بروند قطعا 
در این موقع فیفا می گوید ایران راغب نیست ولی اگر 
این جلسات با حضور تمام مسئوالن دولتی و رده باال 
انجام ش��ود نشان می دهیم که این اشتیاق وجود دارد. 
کفاشیان یادآور شد: خیلی از کشورهای دشمن ما شاید 
دوست نداشته باش��ند ایران میزبان شود، ولی وزارت 
خارجه، دولت و مسئوالن ورزش باید کمک کنند تا 
 میزبانی را بگیرند گرفتن میزبانی سخت است ولی ایران 
می تواند میزبانی را بگیرد.کفاشیان در پاسخ به سوالی 
که آیا میزبانی جام جهانی تا ماه سپتامبرمشخص می 
شود یا خیر فکرمی کنم نمی توانند در ماه سپتامبر در 
ای��ن باره تصمیم بگیرند در این ماه تصمیم می گیرند 
چهار کشور میزبانی مدارک نهایی را ارائه بدهند.وی 
ادامه داد: نمی دانم س��ه کش��ور دیگر میزبانی پشت 
پ��رده البی کرده اند یا خیر اما ان ش��اءا... آنها هم مثل 
ما پشت میز راکد نشسته باشند!کفاشیان گفت: ما پنج 
شش استان را برای مسابقات جام جهانی معرفی کردیم 
که یکی از آنها استان خراسان بود اما به دلیل نداشتن 
سالن مناسب مجبور ش��دیم این استان را خط بزنیم. 
وی یادآور شد: تصمیم گیری برای میزبانی جام جهانی 
 در کنس��ول فیفا صورت می گیرد و این به البی هایی 
برمی گردد که از قدرت من و آقای ترابیان خارج است!

کفاش��یان در پاسخ به این س��وال که چرا کمیته 
فوتس��ال ایران  زیر بار AFC برای مراحل مقدماتی 
جام آسیا رفته است، تاکید کرد: در جلسه AFC بحث 
شد که حضور تمام تیم ها در مرحله مقدماتی رقابت را 
افزایش می دهد و این تصمیمی است که کمیته فوتسال 

آسیا گرفته است.

لژیونر ووشوی بانوان ایران:

باید بازی های 
 تدارکاتی 

را بیشتر کنیم
لژیونر ووشو بانوان ایران در لیگ حرفه ای چین 
کمب��ود اردوهای تدارکاتی را یک��ی از ضعف ها برای 
آماده سازی تیم ملی اعالم کرد.الهه منصوریان به خوب 
بودن سطح ووشوکاران ایران اشاره کرد و مدعی شد: 
ما وقتی در مسابقات ایران شرکت می کنیم سطح باالیی 
را شاهد هستیم و حتی برایمان حس مسابقات جهانی 
را دارد. اما وقتی که سطح ووشوکاران ایران اینقدر باال 

است باید بازهای تدارکاتی را بیشتر کنیم. حداقل باید با 
چینی ها و حتی ترکیه ای ها مسابقات تدارکاتی را برگزار 
کنیم و قطعا در این صورت آمادگی ووشوکاران چندین 
برابر می شود. او همچنین در مورد اینکه چگونه می توان 
جایگاه اول جهانی را کسب کرد، گفت: با توجه به اینکه 
فدراسیون تالش خود رادر این مسیر می کنند به تنهایی 
نمی تواند این مهم را عملی کند. باشگاه های ما کم کاری 
می کند و تیم ملی هم نمی تواند به تنهایی به این جایگاه 
برسد. باید باشگاه ها کمک کنند و در راستای این کار از 
بازیکنان چینی در لیگ استفاده کنند و مسابقات سطح 
باالیی را برگزار کنند. البته داشتن اردوهای تدارکاتی 
زیاد و برگزاری مس��ابقات سطح باال در داخل کشور 
نیز یکی دیگر از راه های تأثیر گذار است. به گزارش 
ایسنا، لژیونر ووشو بانوان ایران در لیگ حرفه ای چین 
با اشاره به آمادگی خوب خود و ملی پوشان اظهار کرد: 

از بازیکنانی که اردوهایشان تازه شروع شده است از 
نظربدنی خسته تر هستم. ولی به دلیل حضور در لیگ 
چین آمادگی بدنی خوبی دارم و حتی همین اآلن هم 
م��ی تونم مدال طال را کس��ب کنم. با حضور در لیگ 
چین هم تجربه زیادی کسب کرده ام و هم از نظر روحی 
در شرایط خوبی قرار دارم. تنها از کنار رفتن خواهرم 
هیال ناراحت هستم اما خب من و سهیال در لیگ چین 
شرایط خوبی داریم و از نظر بدنی خسته هستیم.او در 
مورد بازیکنان جدید تیم ملی ووشو بانوان اظهار کرد: 
تقریبا بازیکنان جوان و خوبی به تیم ملی وارد شده اند 
که انگیزه  باالیی ه��م دارند. این حضور خوب بانوان 
جوان در تیم ملی نش��ان دهنده رشد خوب دختران و 
زنان ایرانی در ورزش ووشو است که جای امیدواری 
دارد. امیدوارم که همه آنها موفق باشند.نماینده وزن ۵۲ 
کیلوگرم ووشو بانوان ایران در مسابقات جهانی کازان 

روسیه با بیان اینکه از بازی های یونیورسیاد دانشجویان 
انصراف داده است، ادامه داد: از این مسابقات انصراف 
دادم چون برایم مسابقات جهانی مهم بود. البته در وزن 
۵۲ کیلوگرم ووش��وکاران بانوی خوب��ی را برای تیم 
مل��ی داریم که جوان و با انگیزه هس��تند. امیدوارم که 
بتوانن��د نتایج خوبی را برای تیم ملی ایران رقم بزنند.

الهه منصوری��ان در پایان درباره مربی چینی تیم ملی 
بانوان، اظهار کرد: مربی چینی خیلی خوبی در کنار تیم 
داریم که از سطح و دانش باالیی برخوردار است. سال 
گذش��ته هم نتایج خوبی را با این مربی کسب کردیم. 
امسال تمرینات سنگین تر، متنوع تر و زیادتر شده است 
اما همه ما تمرینات را به خوبی پیگیری می کنیم و از 
حجم باالی تمرینات خسته نشده ایم. ملی پوشان سطح 
خوبی دارند و امیدوارم نتایج خوبی را در رقابت های 

پیش رو کسب می کنیم.

علی کفاشیان، رئیس کمیته فوتسال:

گرفتن میزبانی جام ملت های آسیا از دست من خارج است

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه ١- آقای قاسم شهبازی بوکالت از خانم نیلوفر حیدری 
دادخواس��تی به طرفیت وراث مرحوم آقای عباس عبدالهیان بنامهای 
)١-احمد ۲-علی 3-اکبر ۴-لیال جملگی عبداللهیان ( بخواسته اثبات 
مالکی��ت، ۲- آقای احمد عبداللهیان دادخواس��تی به طرفیت نیاوفر 
حی��دری و وراث مرحوم عباس عبداللهیان بخواس��ته ورود ثالث در 
ش��ورا ثبت گردیده، برای ان وقت رس��یدگی بتاریخ ١3٩۶/۰۵/3۰ 
س��اعت ١۰ صبح تعیین، لذا وقت رسیدگی به شما ابالغ تا در جلسه 

فوق جهت رسیدگی حاضر و از خود دفاع بعمل آورید.
یداله پیاب – رئیس شعبه حکمی شورای حل اختالف سوادکوه 
شمالی
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره کل ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک اسدآباد 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي ش��ماره ١3٩۶/۴۲۶م��ورخ ٩۶/۴/7هیات اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتي اراضي و 
س��اختمان هاي فاقد سند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبتی اسدآباد   تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
رضا اسفندیاری فرزند حشمت اهلل  بشماره شناسنامه 3۵صادره ازاسد آباد در شش دانگ یک  قطعه زمین مزروعی 
آبی  به مساحت ١37۵۰۰متر مربع درقسمتي از پالک 3٩ اصلي  موسی آباد واقع در اراضی  موسی آباد خریداری 
از مالک رس��می حشمت اله اسفندیاری محرز گردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
١۵روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدهي است در صورت 

انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
وجه: ملک مورد نظر برابر سند شماره ١۶۲۵۵ مورخ ٩3/١١/۲۶ دفتر دو اسد آباد در قبال ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰/١ 

ریال نزد بانک کشاورزی وثیقه می باشد.
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  اسدآباد- کامران متقی 

م الف:1489
تاریخ انتشار اول : ٩۶/۴/۲۶    تاریخ انتشار دوم:١۰/٩۶/۵

آگهی ابالغ وقت 
جناب آقای احمد اتش��کارفرزند علی با توجه به دادخواست آقای حبیب 
اهلل جمالی به خواس��ته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ١١۵ ریال به طرفیت شما 
در وقت مقررش��ده به تاریخ ١3٩۶/۵/۴ ساعت ١۰ صبح جهت رسیدگی 
در ش��عبه پنجم محاکم عمومی حقوقی دادگس��تری  شهرستان ایالم حاضر 
ش��وید که مراتب با توجه به مجهول المکان بودن ش��ما وبه تجویزماده 73 
قانون ایین دادرسی مدنی ودستور دادگاه یک نوبت در جراید کثیر االنتشار 
آگه��ی می ش��ود که به محض اطالع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه وضمن 
اعالم نش��انی کامل خود نس��خه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت  ودر 

وقت مقررفوق جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر شوید. 
مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی ایالم – سعید صید محمدی

خواهان  علی اصغر کشوری  دادخواستی به طرفیت  مهدی کشوری ابقد  به 
خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختالف شهرستان مشهد نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه ١۶۶ شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان 
مشهد واقع در مشهد- بلوار شهید قرنی- بین قرنی ۲۲ و ۲۴ ارجاع و به کالسه 
٩۶۰3١۶ ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن ٩۶/۶/۴ و ساعت ١١:3۰ صبح 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ و درخواست خواهان/ 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دس��تور ش��ورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می ش��ود تا خوانده/ پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 166 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد       
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خواهان  حس��ین علیزاده  دادخواس��تی به طرفیت  مریم علیزاده  به خواس��ته 
مطالب��ه وجه بابت یک فقره چک به ش��ماره 8733١۲ مورخ ١3٩۵/١۲/١ عهده 
بانک تجارت به مبلغ پنج میلیون تومان به انضمام خس��ارت تاخیر تادیه و هزینه 
دادرس��ی  تقدیم ش��ورای حل اختالف شهرستان مش��هد نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه ١۶١ ش��ورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرس��تان مشهد واقع در 
مشهد- بلوار شهید قرنی- قرنی ۲۲ و ۲۴ ارجاع و به کالسه ١۶١/٩۶۰3۰۶ ثبت 
گردیده که وقت رس��یدگی آن ٩۶/۶/١١ و س��اعت ٩:3۰ صبح تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده/ و درخواست خواهان/ و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور شورا 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده/ پس 
از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 161 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد       
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان علی اکبر بادکوبه ای دادخواس��تی به طرفی��ت احمد بادکوبه ای و غیره به 
خواس��ته اثبات وقوع عقد بیع غیره تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان بهشهر که 
جهت رس��یدگی به ش��عبه دوم دادگاه عمومی ) حقوقی ( شهرستان بهشهر واقع در 
شهرس��تان بهشهر ارجاع و به کالسه ۲/٩۶/۲77 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 
١3٩۶/۶/١٩ ساعت 8/3۰ تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده 
آق��ای احمد بادکوبه ای و درخواس��ت خواه��ان و به تجویز م��اده 73قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد . 

م الف 96/20/5413 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهشهر 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره کل ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک اسدآباد 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ١3٩۶/۴٩7مورخ ٩۶/۴/۲۲هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبتی اسدآباد   تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي بیژن کاکائی فرزند قیطولی   بشماره شناسنامه ۰ صادره ازاسد آباد در شش دانگ  باب خانه   به 
مس��احت ١۰۰/۰۵متر مربع درقسمتي از پالک ۶۶اصلي  واقع در اسد  آباد  خیابان کاشانی کوی کاشانی 
١ کوی مس��جد علی اصغر خریداری با واس��طه  از مالک رس��می وراث محمد رضا اختری محرز گردیده 
است لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ١۵روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 
نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باش��ند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  اسدآباد- کامران متقی  

م الف:1553
تاریخ انتشار اول : ٩۶/۴/۲۶    تاریخ انتشار دوم:١۰/٩۶/۵

خواهان  مرتضی سیاسر کرباسی  دادخواستی به طرفیت  محمد حکیمی  به 
خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختالف شهرستان مشهد نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه ١۶۶ شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان 
مشهد واقع در مشهد- بلوار شهید قرنی- بین قرنی ۲۲ و ۲۴ ارجاع و به کالسه 
٩۶۰۲۲3 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن ٩۶/۶/۴ و س��اعت ٩:3۰ صبح 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ و درخواست خواهان/ 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دس��تور ش��ورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می ش��ود تا خوانده/ پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 166 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد       
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خواهان  مرتضی سیاس��ر کرباسی  دادخواس��تی به طرفیت  فاطمه روح بخش 
مجید  به خواس��ته مطالبه وجه چک تقدیم ش��ورای حل اختالف شهرستان مشهد 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه ١۶۶ ش��ورای حل اختالف مجتمع شماره سه 
شهرس��تان مش��هد واقع در مشهد- بلوار ش��هید قرنی- بین قرنی ۲۲ و ۲۴ ارجاع 
و ب��ه کالس��ه ٩۶۰۲۲۴ ثب��ت گردیده که وقت رس��یدگی آن ٩۶/۶/۴ و س��اعت 
١١:۰۰ صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ و درخواست 
خواهان/ و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دس��تور ش��ورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده/ پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 166 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد       
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پیرو آگهی های قبلی به داود رش��یدی  فع��ال مجهول المکان ابالغ می 
شود در مورد درخواس��ت مرتضی دهقانی بطرفیت شما به خواسته مطالبه 
وجه به موجب حکم ش��ماره ٩۶۰٩٩77۵۰37۰۰37۲  در پرونده کالسه 
١۶/٩۶۰١۲۵  به حضور در دفترخانه اس��ناد رسمی و تنظیم سند خودرو 
پی کی به ش��ماره انتظامی ۲١۵ ص۶۶ ایران 3۲ ب��ه نام خواهان مرتضی 
دهقانی و همچنین پرداخت مبلغ ۲١۰۰۰۰ تومان بابت هزینه دادرسی  در 
حق خواهان محکوم ش��ده اید  مراتب بدین وس��یله در روزنامه درج می 
گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل 

واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 161 شورای حل اختالف مجتمع 
شماره سه مشهد     
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خواهان اسحق صالحی کجور دادخواستی به طرفیت خوانده ١-رضا آقاجانی 
۲-س��ید عبداله حس��ینی 3-رمضان رضایی ۴-حس��ن رضای��ی ۵-علی احمدی 
دادگان به خواس��ته جلب ثال��ث تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان محمودآباد 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمودآباد 
واقع در اس��تان مازندران – شهرس��تان محمودآباد خیابان آزادی جنب فرمانداری 
دادگستری محمودآباد ارجاع و به کالسه ٩۶۰۰87 ) ٩۶۰۲۲7 جلب ثالث ( ثبت 
گردیده که وقت رس��یدگی آن ٩۶/۶/۲۶ و س��اعت ١۰ تعیین شده است . به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
مهدی رحیمی 
دفتر شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمودآباد 

خواهان علیرضا نوربخش دادخواس��تی به طرفیت خوانده سعید یوسفی  به 
خواس��ته تسلیم مبیع تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان محمودآباد نموده که 
جهت رس��یدگی به ش��عبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمودآباد واقع 
در اس��تان مازندران – شهرس��تان محمودآباد خیابان آزادی جنب فرمانداری 
دادگس��تری محمودآباد ارجاع و به کالس��ه ٩۵۰۶۶۰ ثب��ت گردیده که وقت 
رس��یدگی آن ٩۶/۶/١3 و ساعت 8/3۰ تعیین ش��ده است . به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و ب��ه تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب 
ی��ک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 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 
خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. 
ابوالقاسم تقی زاده
منشی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمودآباد 

دادنامه 
پرونده کالس��ه ٩۴۰٩٩8۲۰١١۴۰١۴۴۶ ش��عبه دوم دادگاه عمومی بخش سرخرود ) ١۰١ دادگاه 

کیفری دو سابق ( تصمیم نهایی شماره 
ش��اکی: جهاد کش��اورزی با نمایندگی آقای ناصر پردمه فرزند ابوالقاسم به نشانی محمودآباد جهاد 

کشاورزی 
متهمین : ١-آقای یوسف میرصابری به نشانی سرخ رود علویکال میر 

۲-آقای علی یزدانی به نشانی 
اتهام: تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها 

رأی دادگاه
در خصوص گزارش اداره جهاد کش��اورزی محمودآباد علیه علی یزدانی و یوسف میرصابری مبنی 
بر تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی روستای علویکالی میر به میزان چهارهزار مترمربع به صورت 
تفکیک قطعات در مورد یوسف میر صابری نظر به محتویات پرونده و مبایعه نامه مورخ ٩١/١۲/۴ 
ک��ه حکای��ت از فروش زمین مذکور به علی یزدانی دارد و اظهار داش��ت که زمین را بدون تفکیک 
ک��ردن به علی یزدانی فروخته و ایش��ان اقدام به تفکیک زمین نموده ل��ذا دادگاه باتوجه به مجهول 
المکان بودن متهم و نشر آگهی و عدم حضور وی در دادگاه و متواری بودن وی و عدم دفاع موثر 
بزه انتش��ابی به متهم علی یزدانی را ثابت و محرز تش��خیص و به اس��تناد مواد ١ و 3 قانون حفظ 
کارب��ری اراض��ی زراعی و باغها متهم علی یزدانی را عالوه بر قل��ع و قمع موارد تغییر کاربری داده 
ش��ده و اعاده به وضع س��ابق به پرداخت دویست و پنجاه میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت 
محکوم می نماید و در خصوص متهم میر صابری نظر به فقدان ادله به استناد ماده ۲۶۵ قانون آیین 
دادرسی کیفری قرار منع تعقیب متهم صادر و اعالم می گردد . رأی صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف ۲۰روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر 

استان مازندران می باشد . 
سیدعباس سید علی تبار 
دادرس دادگاه عمومی بخش سرخرود

آگهی مزایده اموال منقول  نوبت دوم
به موجب دادنامه شماره ۵۰۰١١8 صادر شده در پرونده کالسه ٩۲۰78۲ شعبه پنجم دادگاه عمومی مالیر 
موضوع پرونده اجرائی کالس��ه ٩۴۰۰۰۵/اجرا ، له ش��رکت تعاونی اعتباری آزاد ثامن االئمه علیه شرکت 
تولید ش��یمیایی نوین پاگر پارس��ی و محمود عطار زاده رای به محکومیت محکوم علیهم بطور تضامنی به 
پرداخت مبلغ ١۵3/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصل خواس��ته به انضمام مبلغ 3/١١۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرس��ی و 
مبلغ ۴/87۲/۰۰۰ ریال حق الوکاله مرحله بدوی و خسارت تاخیر از تاریخ صدور چک تا  یوم الوصول 
در حق محکوم له صادر گردیده است لذا این اجرا با توجه به درخواست علیه محمود عطار زاده و به جهت 
تامین محکوم به و هزینه اجرائی اقدام به توقیف اموال ذیل که توس��ط کارش��ناس به شرح ذیل توصیف و 
ارزیابی شده است نموده و مقرر است راس ساعت ١۰ الی ١١ صبح مورخه یک شنبه ٩۶/۵/١۵ در محل 
اجرای احکام شعبه  پنجم مالیراز طریق مزایده به فروش برسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع می 
ش��ود وبه هر شخص حقیقی و یا حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد 
وج��ه مزایده فی المجلس بص��ورت  وجه نقد  یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و مابقی ظرف مدت 
یک ماه از خریدار وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور دس��تور تملک از س��وی دادگاه مربوط 
مورد مزایده نبام خریدار منتقل خواهد شد در صورتی که خریدار در مهلت یک ماه مقرر بقیه وجه مزایده 
را پرداخت  ننماید  س��پرده وی پس از کس��ر کس��ر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
می گردد در صورت ایصال اعتراض از ناحیه اش��خاص ذینفع ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نس��بت به 
نحوه انجام مزایده تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به خریدار تحویل نخواهد شد ضمنا 
متقاضیان به شرکت در مزایده می توانند در مدت پنچ روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجرا از مال مورد 

مزایده بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس به این شرح است 
١- دو دس��تگاه پر کن مایعات س��اخت ش��رکت وارژو ، تمام اس��تیل در حال کار هر دس��تگاه به مبلغ 

۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و جمعا به مبلغ ١۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
۲- یک دس��تگاه تولید بطری س��اخت ش��رکت ماش��ین س��ازی دقت با تولید هر دقیقه 3۰ عدد به مبلغ 

١۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
مدیر دفتر اجرای احکام شعبه پنجم مالیر – رسولی کیا 

م الف: 4381 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای عبدالس��الم عباس��ی فرزن��د فرامرز دارای شناس��نامه ش��ماره ١۰۵۵ به ش��رح 
دادخواست به کالسه 3۲٩/٩۶/ش/از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
وچنین توضیح داده که ش��ادروان فرامرز عباس��ی فرزند موسی وش��ربتی  به شناسنامه 
ش��ماره یک در تاریخ ١3٩١/۲/۲۵در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه 

آنمرحوم منحصر است به:
١- نیم طال بیگی فرزند غیب اهلل ش ش ۶ متولد ١3١8همسر متوفی 

۲- عبدالسالم عباسی فرزند فرامرز ونیمطال ش ش ١۰۵۵ متولد ١3۴۵ فرزند متوفی 
3- حشمت اهلل عباسی فرزند فرامرزو نیمطال  ش ش ١۰۵۶ متولد ١3۴7 فرزند متوفی 

۴- آیت اهلل عباسی فرزند فرامرز ونیم طالش ش ١١33 متولد ١3۵۴ فرزند متوفی  
۵- حیدرعباسی فرزند فرامرز ونیم طال ش ش یک  متولد ١3۶۲ فرزند متوفی

۶ - حجت اهلل عباسی فرزند فرامرز ونیم طال ش ش ۲7 متولد ١3۶3 فرزند متوفی
7- فریبا عباسی فرزند فرامرز ونیم طال ش ش ۵8 متولد ١3۵۰ فرزند متوفی 

8- توران عباسی فرزند فرامرز ونیم طال  ش ش 7۰١ متولد ١3۵۲ فرزند متوفی 
٩- مریم عباسی فرزند فرامرز ونیم طال ش ش ۲ متولد ١3۵8 فرزند متوفی 

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی می باش��د از تاریخ نش��ر 

نخستین آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد .
دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ایالم

    

    


