
نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور
ورزشی 8

سه شنبه 27 تیر 1396 سال سیزدهم ـ شماره 3134 

 می توانستیم با کیفیت بهتری 
قهرمان کاراته آسیا شویم

س��رمربی تیم مل��ی کاراته گف��ت: با وجود 
آنکه تیم ملی کاراته مردان قهرمانی آس��یا ش��د 
ولی معتقدم می توانس��تیم با کیفیت بهتری به این 
مهم دس��ت پیدا کنیم. سید ش��هرام هروی افزود: 
رقابت های کاراته قهرمانی آسیا در این دوره در 
س��طح فنی بس��یار خوبی برگزار شد که تیم های 
اعزامی کشورمان در همه رده های سنی نمایش 
خوبی داش��تند و با کسب مدالها و عناوین متعدد 
قهرمانی قدرت کاراته ای��ران نمایش دادند. وی 
در مورد س��طح فنی این دوره از رقابت ها گفت: 
رقابت های س��طح باالیی را ش��اهد بودیم. همه 
کش��ورها با بهترین نفرات خود ب��ه میدان آمده 
بودند، عربس��تان و چین تایپه روند رو به رش��د 
خ��ود را ادامه داده، هند، چین و قرقیزس��تان هم 
مبارزات خوبی به نمایش گذاش��تند. س��رمربی 
تی��م ملی کاراته ادامه داد: م��ا در بخش انفرادی 
مدال های خوبی کس��ب کردیم و در بخش تیمی 
ه��م که قهرمان ش��دیم. مب��ارزات بخش کومیته 
تیمی به دلیل آنکه پتانس��یل کاراته کش��ورها را 
به نمایش می گذارد از اهمیت باالیی برخوردار 
اس��ت که خدا را شکر با همت و تالش تک تک 
اعض��ای تیم موفق ش��دیم به این م��دال طالی 
ارزشمند دست پیدا کنیم. هروی افزود: تیم ما در 
این دوره عنوان قهرمانی را کس��ب کرد و معتقدم 
اگر برخی اش��تباهات فردی نبود می توانستیم با 
کیفیت بهتری به این مهم دس��ت پیدا کنیم. بازهم 
خدا را ش��اکریم که ش��رمنده مردم نش��ده و به 
قول��ی که داده بودیم عمل کردیم.وی با تاکید به 
المپیکی ش��دن کاراته گفت: این موضوع باعث 
شده کش��ورها در کاراته سرمایه گذاری خوبی 
داشته باشند. کاراته به سرعت در حال پیشرفت 
و این موضوع در همین رقابت های قزاقس��تان 
به خوبی مش��هود بود. کاراته در المپیک ۲۰۲۰ 
هش��ت فرص��ت در مجموع دختران و پس��ران 
داری��م که در ص��ورت نگاه ویژه مس��ئوالن و 
در اختیار قراردادن امکانات مطمئن باش��ید که 
کاراته ایران توانایی کسب بهترین نتیجه را دارد.

خبرنامه

پرونده مهدی طارمی در فیفا باز است
رییس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان 
فدراس��یون فوتبال گفت: فسخ یکطرفه قرارداد اگر 
غیرموجه باش��د تاوان س��نگینی خواهد داشت.به 
گزارش مهر، روزبه وثوق احمدی گفت: فسخ یک 
جانبه قرارداد یک تیغ دو لبه اس��ت. درس��ت است 
که فسخ قرارداد بازی بازیکنان مهیا شده اما اگر به 
محض اینکه بازیکن اعالم کند فصل تمام شده و به 
دلیل دریافت نکردن پول، قراردادش را فس��خ کند، 
باشگاه مبدا می تواند شکایت کند که او نمی توانسته 
طبق قانون این کار را انجام دهد چرا که به تعهداتشان 
عمل کرده اند و در این لحظه بررسی ها انجام می شود 
و اگر فسخ غیر موجه باشد، بازیکن جریمه می شود.

وی افزود: ما نمی توانیم جلوی بازیکن را بگیریم که 
فسخ نکند تا بررسی ها انجام شود. مثال بارز آن هم 
مهدی طارمی است. او فسخ کرد و برای پرسپولیس 
هم بازی کرد اما کماکان پرونده شکایت ریزه اسپور 
در فیفا باز اس��ت. اگر فسخ کنند و غیر موجه باشد 
غرامت وجود دارد و میزان غرامت به شرایط و سن و 
سال و پارامترهای زیادی بستگی دارد.وی ادامه داد: 
کمیته تعیین وضعیت بر اساس آن، رای صادر می کند. 
اگر فسخ قرارداد غیر موجه باشد به محرومیت چهار 
ماه و شش ماه منجر می شود. باشگاه جدید هم چون 
این بازیکن را تحریک کرده، دعوت می شود و برای 
این موضوع س��وال می شود و می تواند تا دو پنجره 
نقل و انتقاالتی محروم شود. باید خیلی دقت کنند که 
حق فسخ را به هر نحوی استفاده نکنند. ممکن است 

تاوان سنگینی داشته باشد.

 نایب قهرمانی نوجوانان والیبالیست 
در تورنمنت چهار جانبه روسیه

تی��م ملی والیبال نوجوانان ایران به مقام نایب 
قهرمانی تورنمنت روس��یه دست یافتند.به گزارش 
تفاه��م، تورنمن��ت چهار جانبه روس��یه با حضور 
تیم های مل��ی والیب��ال نوجوانان ایران، روس��یه، 
جمهوری چک و لهس��تان برگزار ش��د و ایران با 
کس��ب ۲ پیروزی مقابل تیم های روسیه و لهستان 
و شکست برابر جمهوری چک به مقام دومی رسید. 
تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در اولین دیدار این 
تورنمنت ۳ بر یک روس��یه را شکس��ت داد و در 
گام دوم در ی��ک بازی نزدیک ۳ بر ۲ مغلوب تیم 
قدرتمند جمهوری چک شد. نوجوانان ملی پوش 
در آخرین بازی رودرروی لهس��تان قرار گرفت و 
۳ بر ۲ این تیم را از پیش رو برداش��ت. پانزدهمین 
دوره مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان پسر زیر 
۱۹ سال جهان ۲۷ مرداد تا ۵ شهریورماه به میزبانی 
شهر منامه کشور بحرین برگزار می شود و تیم ایران 
در گروه چهارم با تیم های ایتالیا، مکزیک، چین و 

جمهوری چک همگروه هست.

خبرنامه

 دوری حداقل 
 یکساله تنها بانوی 
مدال آور المپیک

س��رمربی تیم   ملی تکواندوی بان��وان گفت: پس از اعالم نظر 
پزشکان کیمیا علیزاده روز دوشنبه از بیمارستان مرخص شد.مهرو 
کمرانی در گفت وگو با ایس��نا، درب��اره آخرین وضعیت و ترخیص 
کیمیا علیزاده از بیمارستان، اظهار کرد: علیزاده قرار بود روز شنبه 
از بیمارستان مرخص شود،  ولی با توجه به مشکالتی که از ناحیه 
گ��وارش و مع��ده در طول دوره درمان برایش ایجاد ش��ده بود، با 
نظر پزش��کان مقرر شد تا روز دوشنبه در بیمارستان تحت مراقبت 
باش��د و پس از بهبودی کامل مرخص ش��ود. خوشبختانه پس از 

آزمایش��ات و چکاپ کامل پزشکان تصمیم گرفتند که او می تواند 
از بیمارستان مرخص شود.سرمربی تیم   ملی تکواندو بانوان درباره 
م��دت زمان دوری علیزاده از میادین، گفت : به  هر حال او حداقل 
یک س��ال بر روی ش��یاپ چانگ نخواهد رف��ت. علیزاده به دلیل 
سال ها حضور در اردوی تیم   ملی نیاز به استراحت دارد. حتی اگر 
بر روی پای او جراحی صورت بگیرد یا نیازی به جراحی نباشد، 
یک س��ال او را در اردوها نخواهیم دید.  به نظرم در این یک سال 
او می تواند هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ جسمی دوباره خود 
را آماده مبارزه کند.مهرو کمرانی درباره آسیب دیدگی های علیزاده 
از ناحیه دس��ت و پا و احتمال جراح��ی، بیان  کرد: علیزاده قبال از 
ناحیه روی دس��ت دچار شکستگی ش��ده بود و در همان زمان به 
دلیل عدم تش��خیص درست پزش��کان این شکستگی درمان نشده 
بود. در حال  حاضر با کوچک ترین برخورد به دست او مفصل های 
روی دستش دچار خونریزی می شود و به همین دلیل حتما در طی 
این س��ال عمل جراحی بر روی دس��تش صورت خواهد پذیرفت. 

درب��اره آس��یب دیدگی  وی از ناحیه پا نیز منتظ��ر انجام MRI و 
تشخیص پزشکان هستیم.

پرونده کالسه ۳6۷/۹6 شعبه سوم 
وقت رسیدگی : ۹6/۵/۳۰ ساعت ۱۵/۳۰ 

نام خواهان/شاکی: نیما سواد زاده 
نام خوانده/ متشاکی: جواد روشن 

نوع خواسته/اتهام: مطالبه خسارت 
شورای حل اختالف 

م الف 4089 

خواهان رونوشت حصر وراثت 
س��عادت اله امانی اش��کفتکی فرزند رحمن بشرح دادخواس��ت تقدیمی ثبت شده 
بکالس��ه ۹6۰۹۹8۳844۵۰۰۲۰۷  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نم��وده و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان مرحوم رحمن امانی اش��کفتکی فرزند 
کری��م در اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگ��ی گفته ورثه هنگام فوت آن مرحوم 

منحصر است به: 
۱- سعادت اله امانی اشکفتکی فرزند رحمن متولد ۱۳۵۳ ش.ش ۵8 )فرزند( 

۲- خاور امانی اشکفتکی فرزند رحمن متولد ۱۳۳۳ ش.ش ۱۱ )فرزند( 
۳- زینب امانی اشکفتکی فرزند رحمن متولد ۱۳۵۰ ش.ش ۱۲ )فرزند( 

4- کبری امانی اشکفتکی فرزند رحمن متولد ۱۳48 ش.ش ۱۰۷۳ )فرزند( 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا 
چنانچه ش��خصی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باش��د از تاریخ 
نشر آگهی طی مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.  
رئیس شعبه شورای حل اختالف شورای حل اختالف شماره 5 شهرستان 

شهرکرد- رحمان آماده 

برگ اجرائیه 
مش��خصات محک��وم ل��ه: جاوی��د ش��یرمحمدی کی��وی با وکال��ت آقای 
عبدالرحمان کیانی فرزند حمداله - نش��انی ش��هریار روبروی دادگستری 

شهریار ساختمان عدالت ط ۲ واحد 4 
مشخصات محکوم علیه: الهام شیری مالصاحبلوئی فرزند حسین- مجهول 

مکان 
محکوم به: بموجب دادنامه شماره ۱۱۹۰ - ۹۵ مورخ ۹۵/۱۲/۱۷ شورای 
حل اختالف پنجم دوره پنجم ... محکوم علیه محکوم اس��ت به انتقال سند 
رس��می خودروی سواری پژو 4۰۵ به ش��ماره نیروی انتظامی ۷44/88 م 
۱۵ و مبل��غ 4۷۰/۰۰۰ بابت هزینه دادرس��ی به انضم��ام حق وکالت طبق 

تعرفه در حق محکوم له و نیم عشر دولتی. 
حوزه 5 شورای حل اختالف شهریار 

م الف 26226 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقا/خان��م راحله عبداللهی دارای ش��ماره شناس��نامه 4۱۲۰84۹۷ بش��رح دادخواس��ت بکالس��ه 
۹6۰۵۷۷/۷/۹6 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حص��ر وراثت نموده و چنی��ن توضیح داده که 
شادروان خداداد حسینی بشناس��نامه ۹4۱۵66۹۲ در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲۳ اقامتگاه دائمی خود را 

بدرود زندگی گفته ورثه هنگام فوت آن مرحوم منحصر است به : 
۱- مطهره حس��ینی فرزند خداداد ش.ش ۳۹۲۰۱۳8۹ متولد ۱۳8۰/۱۱/۲۳ صادره اس��تان البرز، 

دختر متوفا 
۲- راحل��ه عبدالله��ی فرزند عبداله ش.ش 4۱۲۰84۹۷ متولد ۱۳6۲/۱۲/۵ صادره اس��تان البرز، 

همسر متوفا 
۳- قربان حس��ینی فرزند موس��ی ش.ش ۹۳44۹۵۲8 متولد ۱۳۲۲/۳/۵ صادره استان البرز، پدر 

متوفا 
4- فضه شریفی فرزند قربان ش.ش ۳۰۰۱4۲8۰۰۰۳8 متولد ۱۳۲8/۵/6 صادره کرج مادر متوفا 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی طی مدت یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه 7 شورای حل اختالف کرج 

م الف 96/446/دا 

خواهان رونوشت حصر وراثت 
سعادت اله امانی اش��کفتکی فرزند رحمن بشرح دادخواست تقدیمی ثبت شده بکالسه 
۹6۰۹۹8۳844۵۰۰۲۰8  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضی��ح داده که ش��ادروان مرحوم ای��ران مرتضی پور دهکردی فرزن��د حاجی آقا در 
اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه هنگام فوت آن مرحوم منحصر است به: 

۱- سعادت اله امانی اشکفتکی فرزند رحمن متولد ۱۳۵۳ ش.ش ۵8 )فرزند( 
۲- خاور امانی اشکفتکی فرزند رحمن متولد ۱۳۳۳ ش.ش ۱۱ )فرزند( 
۳- زینب امانی اشکفتکی فرزند رحمن متولد ۱۳۵۰ ش.ش ۱۲ )فرزند( 

4- کبری امانی اشکفتکی فرزند رحمن متولد ۱۳48 ش.ش ۱۰۷۳ )فرزند( 
۵- رحمن امانی اشکفتکی فرزند کریم متولد ۱۳۰8 ش.ش ۵۷۵ )همسر(

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
شخصی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی طی 

مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.  
رئیس شعبه شورای حل اختالف شورای حل اختالف شماره 5 شهرستان شهرکرد- 

رحمان آماده 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له /محکوم لهم: صغرا اصغری فرزند وهاب به نشانی تهران- شهریار بلوار 

رسول اکرم خ ش رزاق دوست-  ک پگاه پ ۷۳ - و ۳ 
مش��خصات محکوم علیه/ محکوم علیهم:  ۱- وحید حق پرست- مجهول مکان ۲- شهرزاد 
حق پرس��ت- مجهول مکان ۳- جعفر محمدی فرزند معصومعلی - تهران شهریار سعید آباد 

انتهای خ خلج ک ش مرتضی تاجیک ک بهار اول پ 6 
4- شهال ذوالفقاری- مجهول مکان 

۵- جواهر حق پرست- مجهول مکان 
محک��وم به: بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه بش��ماره ۹۵۱۰۰۹۲64۰8۰۰6۱۲ و 
ش��ماره دادنامه مربوط��ه ۹۵۰۹۹۷۲64۰8۰۱۱۰4 محکوم علیهم محکومند به تنظیم س��ند 
رسمی و انتقال یک واحد آپارتمان به پالک ثبتی ۵۳46 فرعی از ۵۰ اصلی بنشانی شهریار- 
بلوار رس��ول اکرم خیابان ش��هید رزاق دوس��ت کوچه پگاه پالک ۷۳ هزینه دادرسی در حق 

محکوم لها و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت اقدام نمایند. 
مدیر دفتر شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار- محمد حسین سربیون 

م الف 26227 

آگهی ابالغ مفاد رای صادره از طرف هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي 
امالک  و ساختمانهاي بدون سند رسمي مصوب سال 1390/9/20 

برابر راي ش��ماره ۱۳۹66۰۳۰۱۰۵۷۰۰۳۹۵۰ تاریخ ۱۳۹6/4/۱8 صادره از هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي، امالک وس��اختمانهاي بدون س��ند رس��مي مص��وب ۱۳۹۰/۹/۲۰ تصرفات 
مالکانه آقای ساالر محمدی فرزند دهز بصورت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن بمساحت 
۱۷۱ مترمربع قس��متی از پالک ۲۱4۰ فرعی از ۵۳ اصلی واقع در شهریار محرز گردیده و برابر محتویات 
پرونده ثبتی و دفتر امالک مربوطه س��ند مالکیت شش��دانگ پالک بیانش��ده به نام بنیاد مس��تضعفان ذیل 
ثبت 66۳۷۵ صفحه ۲۹۳ دفتر امالک جلد ۳8۲ ثبت ش��هریار، صادر و تس��لیم ش��ده سپس مقادیری در 
اجرای قانون تعیین تکلیف به غیر واگذار ش��ده اس��ت؛ نامبرده در هیات حضور نیافته، و هیات مقرر نموده 
ب��ا اعمال ماده ۳ و ۱۲ قانون یادش��ده و م��اده ۱۳ آئین نامه اجرائی آن مصوب ۱۳۹۱/4/۲۵ نس��بت به 
صدور س��ند مالکیت به نام متصرف یادش��ده باال اقدام شود بنابراین بدینوسیله مفاد رای صادره به نامبرده 
و ب��ه اش��خاص ذینفع برای اطالع در دو نوبت با فاصله پانزده روز آگه��ی میگردد تا چنانچه به مفاد رای 
صادره اعتراض دارند اعتراض خود را طی مدت دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به اداره ثبت اسناد و 
امالک ش��هریار تسلیم و رس��ید دریافت دارند و در صورت عدم اعتراض طی مهلت مقرر این اداره نسبت 
بصدور س��ند مالکیت برابر مقررات اقدام خواهد نمود. ضمنا صدور س��ند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود. 
مرتضی موسوی- رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک شهریار 

م الف 26223 

گواهی حصر وراثت 
آقا/خانم اعظم مالجعفری دارای شماره شناسنامه ۱4۹8 بشرح دادخواست بکالسه ۱۵۹۷ از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالحمید 
فاخته نمین بشناسنامه ۱۲4۷ در تاریخ ۹۵/۷/۱8 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته 

ورثه هنگام فوت آن مرحوم منحصر است به : 
۱- مهدی فاخته نمین ش.ش 6۰۱۷6 ت.ت ۱۳6۷ پسر متوفا 
۲- علی فاخته نمین ش.ش ۲۹۵6۵ ت.ت ۱۳6۵ پسر متوفا 

۳- محمد حسین فاخته نمین ش.ش 4۹۰۰۷۱۲48۵ ت.ت ۱۳۷۷ پسر متوفا 
4- سپیده فاخته نمین ش.ش 8۵۵۷ ت.ت ۱۳۵۹ دختر متوفا
۵- زهرا فاخته نمین ش.ش 6۰۰۵ ت.ت ۱۳64 دختر متوفا

6- اعظم مالجعفری ش.ش ۱4۹8 ت.ت ۱۳۲8 همسر متوفا 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی طی مدت یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
دبیر شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان شهریار 

م الف 26220 

ابالغیه 
 ۹۵۰۹۹8۲64۰۵۰۱۰4۱

مشخصات ابالغ شونده حقیقی: ۱- رضا صمدی اشتجرانی - مجهول مکان 
تاریخ حضور: ۱۳۹6/۷/۲4 دوشنبه ساعت ۱۲      محل حضور: شهرستان شهریار 

تاریخ حضور: ۱۳۹6/۷/۲4   ساعت حضور: ۱۲ 
در خص��وص دعوی طوبی حنفی به طرفیت ش��ما در وقت مقرر باال برای رس��یدگی در این 

شعبه حاضر شوید. 
توجه:

* پ��س از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد ش��د 
و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و اس��تثناء انجام می شود؛ بنابراین ضروری است 

نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. 
*چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربری )شناسه و رمز( دریافت ننموده اید برای ثبت 
نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی به دفتر خدمات 

قضایی به این واحد مراجعه نمایید. 
شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار 

م الف 26217 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقا/خانم حس��ینعلی فاضل بستی دارای شماره شناس��نامه 4۰6۷ بشرح دادخواست بکالسه 
۹6۰۵۰4 از ای��ن ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراث��ت نموده و چنی��ن توضیح داده که 
شادروان شاهپور فاضل بستی بشناسنامه ۷۹۷ در تاریخ ۹۵/۱۲/۲6 اقامتگاه دائمی خود را 

بدرود زندگی گفته ورثه هنگام فوت آن مرحوم منحصر است به : 
۱- کبرا ساکتی طارم سری متولد ۱۳۱۹/4/۱8 ش.ش ۲4 فرزند رمضانعلی همسر متوفا 

۲- حسینعلی فاضل بستی متولد ۱۳4۲/۱۱/۹ ش.ش 4۰6۷ فرزند شاپور پسر متوفا
۳- محرمعلی فاضل بستی متولد ۱۳4۹/۱۰/۱۲ ش.ش ۱۲۱۲ فرزند شاپور پسر متوفا 

4- جمال فاضل بستی متولد ۱۳۵۲/۵/4 ش.ش ۱۹88 فرزند شاپور پسر متوفا 
۵- صغری فاضل بستی متولد ۱۳۳8/8/۷ ش.ش ۹6۳ فرزند شاهپور دختر متوفا 

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی طی مدت یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه 4 شورای حل اختالف کرج - حسینی 

م الف 96/2075/ف 

آگهی ابالغ مفاد رای صادره از طرف هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي 
اراضي امالک  و ساختمانهاي بدون سند رسمي مصوب سال 1390/9/20 

برابر راي شماره ۱۳۹66۰۳۰۱۰۵۷۰۰۲۷۰۰ مورخ ۹6/۳/۱8 صادره از هیات رسیدگی به اسناد 
عادی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي، امالک و س��اختمانهاي بدون س��ند رسمي 
مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ تصرفات خانم ش��هربانو س��حاب عزت فرزند عزت اله بصورت س��ه دانگ 
مش��اع از شش��دانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی در آن بمس��احت ۹۹ مترمربع قسمتی از پالک 
۲۱۳۹ فرعی از ۵۳ اصلی محرز گردیده و برابر محتویات پرونده ثبتی شش��دانگ یک قطعه زمین 
به مس��احت ۱4۲6۱۳/۵۰ مترمربع به ش��ماره ۲۱۳۹ فرعی از ۵۳ اصلی ذیل ثبت 66۳۷6 صفحه 
۲۹۷ دفتر ۳8۲ بنام بنیاد مس��تضعفان ثبت و س��ند صادر تسلیم ش��ده بنابراین هیات مقرر نموده با 
اعمال ماده ۳ قانون بیانش��ده و نیز ماده ۱۳ آئین نامه اجرائی آن مصوب ۱۳۹۱/4/۲۵ نس��بت به 
صدور س��ند مالکیت به نام متصرف بیانشده باال اقدام ش��ود بنابراین بدینوسیله مفاد رای صادره به 
مالک و به اشخاص ذینفع برای اطالع آگهی تا چنانچه به مفاد رای صادره اعتراض دارند اعتراض 
خود را طی مدت دو ماه از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به اداره ثبت اس��ناد و امالک ش��هریار تسلیم 
و رس��ید آن را دریافت دارند بدیهی در صورت نداش��تن اعتراض طی مهلت مقرر این اداره نس��بت 
بصدور سند مالکیت برابر مقررات اقدام خواهد نمود. ضمنا صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود. 
مرتضی موسوی- رئیس ثبت اسناد وامالک شهریار 

م الف 26224 

آگهی فقدان سند مالكیت 
آقای خدایار جعفری س��اران باس��تناد دو برگ استش��هادیه مصدق شده که امضای شهود آن 
ذیل شماره ۱۳۹6۰۲۱۵۲۳6۱۰۰۰۲64 مورخ ۹6/۳/۳۱ در دفترخانه اسناد رسمی شماره 
6۲ شهریار رسیده است مدعی فقدان سند مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین بایر بمساحت 
۲۳8 مترمربع قطعه ۱4۵۵ تفکیکی بش��ماره پالک ۵4۷۷ فرعی از 48 اصلی مفروز و مجزا 
ش��ده از ۹8 فرعی از اصلی بیانشده ذیل ثبت ۱۹۱۰۰4 صفحه ۲۹۰ دفتر امالک جلد ۱۲۳۰ 
به نام ش��رکت تعاونی مس��کن برق شهریار ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی ۲۱۱۹8۰ ب 
8۳ صادر گردیده اس��ت س��پس تمامی مورد ثبت باواس��طه برابر سند شماره 4۵۳66 مورخ 
۹۲/۹/۲4 دفترخانه ۱۵ ش��هریار به خدایار جعفری ساران انتقال یافت و بعلت سهل انگاری 
مفقود گردیده بنابراین اس��ت به اس��تناد تبصره یک ماده ۱۲۰ آئین نامه اصالحی قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می ش��ود تا چنانچه کس��ی مدعی انجام معامله نسبت به پالک یادشده و 
یا وجود س��ند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ نش��ر این آگهی طی مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا به ضمیمه سند معامله به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید در غیر اینصورت 
پس از پایان مدت بیانش��ده و نرس��یدن واخواهی نس��بت به صدور سند المثنی طبق مقررات 

اقدام خواهد شد. 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهریار  

م الف 26219 

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
کالسه پرونده: ۳۳۰/۵/۹6 

وقت رسیدگی: روز سه شنبه مورخ ۹6/6/۷ ساعت ۱۱/۳۰ صبح حوزه ۵ 
خواهان: ابراهیم عابدی 

خوانده: اسداله قویدل تکلیمی 
خواسته : مطالبه خسارت خودرو 

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که برای رسیدگی به شعبه  حل اختالف 
ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول مکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های با چاپ گس��ترده آگهی می شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی 
طی یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت نماید. و در وقت مقرر باال برای رسیدگی حضور بهمرساند. ضمنًا چنانچه 

بعداً ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. 
شعبه 5 شورای حل اختالف شهریار 

م الف 26218 

اجرائیه 
مش��خصات محکوم له/ محکوم لهم: سهراب حقیقی فرزند عربعلی - نشانی تهران 

سعادت آباد میدان کاج نرسیده به بلوار دریار ک ۳۷ پ 4۳ ط 4 
مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم: فرشید ساوه شمشکی - مجهول مکان 

محکوم به: بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به ش��ماره و ش��ماره دادنامه 
مربوطه ۹۵۰۹۹۷۲64۰۷۰۱۳8۷ محکوم علیه محکوم است به حضور در یکی از 
دفاتر اسناد رس��می و انتقال رسمی پالک ثبتی ۱۳۲۳۷ فرعی بشماره ۱48 اصلی 
با کلیه ملحقات آن بنام محکوم له و سپس تسلیم و تحویل پالک مزبور به محکوم 
ل��ه و نی��ز به پرداخت مبلغ ۹۳۰۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرس��ی و به پرداخت 
مبلغ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان حق وکالت در حق محکوم له و پرداخت هزینه 

اجرایی به مبلغ ۳/۱46/۰۰ ریال در حق دولت در مرحله اجرای حکم میباشد. 
مدیر دفتر شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار- فرزاد باباعباسی 

م الف 26222 

آگهی ابالغ مفاد رای صادره از طرف هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي 
اراضي امالک  و ساختمانهاي بدون سند رسمي مصوب سال 1390/9/20 

برابر راي شماره ۱۳۹66۰۳۰۱۰۵۷۰۰۲6۷4 مورخ ۹6/۳/۱8 صادره از هیات رسیدگی به اسناد 
عادی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي، امالک و س��اختمانهاي بدون س��ند رسمي 
مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ تصرفات آقای ناصر محمدی قائم فرزند ولی اله بصورت سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی در آن بمساحت ۹۹ مترمربع قسمتی از پالک ۲۱۳۹ فرعی 
از ۵۳ اصلی محرز گردیده و برابر محتویات پرونده ثبتی شش��دانگ یک قطعه زمین به مس��احت 
۱4۲6۱۳/۵۰ مترمربع به ش��ماره ۲۱۳۹ فرعی از ۵۳ اصلی ذی��ل ثبت 66۳۷6 صفحه ۲۹۷ دفتر 
۳8۲ بنام بنیاد مس��تضعفان ثبت و سند صادر تسلیم ش��ده بنابراین هیات مقرر نموده با اعمال ماده 
۳ قانون بیانش��ده و نیز ماده ۱۳ آئین نامه اجرائی آن مصوب ۱۳۹۱/4/۲۵ نس��بت به صدور س��ند 
مالکیت به نام متصرف بیانش��ده باال اقدام ش��ود بنابراین بدینوس��یله مفاد رای صادره به مالک و به 
اش��خاص ذینف��ع برای اطالع آگهی تا چنانچه به مفاد رای ص��ادره اعتراض دارند اعتراض خود را 
طی مدت دو ماه از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به اداره ثبت اس��ناد و امالک شهریار تسلیم و رسید 
آن را دریافت دارند بدیهی در صورت نداش��تن اعتراض طی مهلت مقرر این اداره نس��بت بصدور 
س��ند مالکیت برابر مقررات اقدام خواهد نمود. ضمنا صدور س��ند مالکی��ت مانع مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود. 
مرتضی موسوی- رئیس ثبت اسناد وامالک شهریار 

م الف 26225 

آقا/خانم زینب صنایعی فاضل بشماره شناسنامه 8۱۹ مطابق دادخواست تقدیمی 
بکالسه پرونده - از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده شادروان خورشید صنایعی فاضل بشناسنامه ۲ در تاریخ ۱۳88/۵/۲۷ اقامتگاه 

دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه هنگام فوت آن مرحوم منحصر است به: 
۱- جمشید صنایعی فاضل ش.ش ۵۹۲ ت.ت ۱۳۳۷/۳/۱۳ صادره بهار برادر متوفا 

۲- اکرم صنایعی فاضل ش.ش 6۲6 ت.ت ۱۳۳۹/۷/۱ صادره بهار خواهر متوفا 
۳- زهرا صنایعی فاضل ش.ش 88۲ ت.ت ۱۳4۹/۳/۱ صادره بهار خواهر متوفا 

4- زینب صنایعی فاضل ش.ش 8۱۹ ت.ت ۱۳4۷/۱/۱۰ صادره بهار خواهر متوفا 
۵- اعظم صنایعی فاضل ش.ش ۱۱۵۳ ت.ت ۱۳۵8/۹/۱ صادره بهار خواهر متوفا 
6- فاطمه صنایعی فاضل ش.ش ۷۱8 ت.ت ۱۳44/۱۰/۱ صادره بهار خواهر متوفا 
۷- راحله صنایعی فاضل ش.ش 66۵ ت.ت ۱۳4۲/۳/۲۰ صادره بهار خواهر متوفا 
و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور 
را با اس��تناد ماده ۳6۱ قانون امور حس��بی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی طی مدت 

یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد. ف/۲8 
حوزه یک شورای حل اختالف 

م الف 1284 

استکی، عضو تیم ملی هندبال:

آرزوی ما هندبالی ها حضور در المپیک ۲۰۲۰ است
ملی پوش هندبال و آق��ای گل لیگ هندبال 
رومان��ی ب��رای فص��ل ۲۰۱۷ بازه��م با باش��گاه 
دیناموبخارست رومانی قرارداد بست. او می گوید 
ک��ه ملی پوش��ان هندب��ال همگی متحد ش��دند و 
می خواهند تی��م   ملی را دوباره ب��ه جایگاه قبلی 
خود برگردانند. به گزارش ایس��نا، س��جاد استکی 
در پایان روز نخس��ت اردوی تیم   ملی هندبال در 
مورد ش��رایط ای��ن روزهای هندب��ال، اظهار کرد: 
خدا را ش��کر اردوی تی��م ملی با حضور همه ملی 
پوش��ان برگزار شد. دو سال است که بازیکنان تیم  
 ملی دور هم نبودند و ب��ا هم بازی نکردند. اکنون 
دوباره همه لژیونرها دور هم جمع ش��دند و متحد 
ب��ا یکدیگر تمری��ن می کنند. ما م��ی خواهیم تیم  
 مل��ی را دوباره به جایگاه قبلی خ��ود بر گردانیم. 
جایگاهی که هندبال ایران لیاقت آن را دارد. او در 
ادامه درخصوص لیگ هندبال ایران گفت : درحال 
حاضر ش��رایط خوب��ی در لیگ هندبال نیس��ت. 
وضعیت لیگ نامعلوم اس��ت و تیم های حاضر در 
لیگ هنوز اعالم آمادگی نکرده اند. اگر  اسپانسرها 
به سمت هندبال بیایند وضعیت لیگ خوب خواهد 
ش��د و سبب می شود که ش��رایط تیم   ملی هم بهتر 
ش��ود. اس��تکی با بیان این که ملی پوشان با هدف 
قهرمان��ی به رقابت ه��ای جام ملت های آس��یا به 
می��دان می روند، گف��ت : در حال  حاض��ر هندبال 
ای��ران یازده لژیونر دارد ک��ه تجربه بازی در اروپا 
را دارن��د. ما برای قهرمانی به رقابت های پیش رو 
م��ی رویم. قطر یکی از رقبای قدیمی ماس��ت اما 
به نظر می رس��د که نس��بت به قبل ضعیف تر شده 
است و کمی سن بازیکنانش باال رفته است. با این 
حال شانس قهرمانی ما بیشتر شده است. عضو تیم 

باشگاهی دینامو بخارست رومانی ادامه داد: بچه ها 
در اروپا دس��ت ب��ه توپ ش��ده اند و در لیگ های 
خوب سوئیس، رومانی، ترکیه و مجارستان بازی 
کرده اند. ما ۱۰۰ درصد باید برای قهرمان ش��دن و 
کس��ب س��همیه جهانی به این رقابت ها می رویم. 
ما همچنین باید در رقابت ه��ای مقدماتی المپیک 
قهرمان ش��ویم تا ۱۰۰ درصد و بدون چون و چرا 
در  المپی��ک ۲۰۲۰ حضور داش��ته باش��یم. همه 
آرزوی ما هندبالی ها حض��ور در  المپیک ۲۰۲۰ 
است. اس��تکی در مورد انتخاب سرمربی خارجی 
ب��رای تیم   مل��ی معتقد اس��ت: حبیب��ی از دوران 
نوجوانان تا بزرگساالن در کنار ما هندبالیست ها 

بوده اس��ت و از تمامی ما شناخت دارد. از این رو 
می تواند خیلی خ��وب به عنوان مربی در کنار تیم 
بازیکنان را هدایت کند. انتخاب سرمربی خارجی 
در برنامه ریزی فدراسیون است. نمی توانیم بگوییم 
که مربی خارجی خیلی تاثیر گذار است، چون اکثر 
بچه ها لژیونر هستند و در لیگ های اروپایی تمرین 
می کنن��د. اما اگر فدراس��یون بتواند مربی خارجی 
بیاورد که در کنار حبیبی قرار بگیرد، خب شرایط 
بهتر می ش��ود. آق��ای گل لیگ رومان��ی در مورد 
حض��ور لژیونره��ا در اردوهای تی��م ملی هندبال 
ایران گفت: تعداد لژیونرها زیاد است، آنها همیشه 
و در طول فص��ل نمی توانند در اردوهای تیم   ملی 

حاضر ش��وند. به دلیل آسیب هایی که ممکن است 
در اردوهای تیم   ملی ایران به لژیونرها وارد شود، 
تیم های باشگاهی زیاد اجازه حضور در اردوها را 
به لژیونرها نخواهند داد.اما خب اکثر بازیکنان در 
قراردادهای خود قید کرده اند که شرایط حضورشان 
در تیم   ملی هندبال ایران برای حضور در رقابت های 
ثبت شده در فدراسیون جهانی)AHFَ( فراهم شود. 
لژیون��ر هندب��ال ایران در خص��وص حضورش در 
تورنمنت س��ئول کاپ گفت: فدراسیون هندبال در 
حال رایزنی با مس��ئوالن باش��گاه است و امیدوارم 
که نتیجه دهد و بتوانیم حاضر شویم. این تورنمنت 
در فدراسیون جهانی به ثبت نرسیده و ممکن است 
ش��رایط حضور فراهم نباشد. سجاد استکی با بیان 
این که امس��ال هم در دیناموبخارس��ت رومانی می 
ماند، گفت : پیشنهادات زیادی از کشورهای فرانسه 
و آلمان داشتم، اما دیناموبخارست پیشنهاد خوبی به 
من داد و از طرفی هم می خواس��تم در کنار ا... کرم 
باش��م و بنابراین باز هم در دیناموبخارس��ت برای 
یک سال دیگر به همراه برادرم و موسوی خواهیم 

ماند.
گفتنی اس��ت؛ سجاد اس��تکی در سال ۲۰۱۷ 
عضو تیم باش��گاهی دیناموبخارس��ت رومانی بود 
و توانس��ت به همراه ب��رادرش ا... کرم و علیرضا 
موس��وی به سه قهرمانی در ناس��یونال لیگ، جام 
حذفی و س��وپر کاپ دس��ت یابد  .سجاد همچنین 
عناوین��ی چون پدیده فص��ل ۲۰۱۷ رومانی، قرار 
گرفت��ن در میان پن��ج بغل زن چپ دنی��ا، مرد ال 
هندب��ال رومان��ی، آقای گل فص��ل ۲۰۱6 و قرار 
گرفتن در میان ۲۰ خرید برتر س��ال ۲۰۱۷ دست 

یابد.

    


