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 ورزش مغزی، روش مناسب 
برای پیشگیری از تحلیل بافت مغز

عضو انجمن پزشکان ورزشی ایران معتقد 
است که ورزش منظم، هدفمند و انجام تمرینات 
مغزی منظم می تواند سللامت عروقی را برای 
کمللک به محافظت از بافت مغللز افزایش دهد.

حسللین سللعادت مهر در گفت وگو با ایسللنا، 
دربللاره ورزش مغللزی اظهار کرد: با گذشللت 
عمللر نه تنها عضات تحلیل می رود، مغز ما نیز 
آتروفی می شللود که این امر می تواند مشکاتی 
را در انجام وظایف ذهنللی ایجاد کند. به همان 
انللدازه که تمرینللات بدنی می توانللد در جهت 
جلوگیری از پیری عضات موثر باشللد، شیوه 
زندگی سللالم و انجام تمرینللات مغزی منظم و 
هدفمند نیز در افزایش ذخایر شناختی مغز تاثیر 

بسزایی دارد.
وی گفت: رویکردهای سللامت مغز شامل 
یک رژیم غذایی متعادل حاوی چربی، کلسترول 
کم و باال بودن آنتی اکسیدان هاست. البته عاوه 
بللر تغذیلله خللوب، ورزش منظم هللم می تواند 
سللامت عروقی را برای کمک بلله محافظت از 
بافت مغز افزایش دهد. هنگامی که مغز غیرفعال 
 اسللت، تمایل بلله آتروفی دارد. بلله همین دلیل، 
فعالیت های طوالنی مدت و نسللبتًا منفعل مانند 
نشسللتن در مقابل  تلویزیون به مدت طوالنی به 

سامت مغز آسیب می رساند.
سللعادت مهر یکی از اهداف ورزش مغزی 
را درمان مشللکات یادگیری و کاهش استرس 
روانللی و هیجانی فرد عنوان کللرد و افزود: البته 
افرادی که به بیماری صرع )تشنج( مبتا هستند، 
زنللان بللاردار و همچنیللن در دوره قاعدگی این 
ورزش توصیه نمی شود.سللعادت مهر با بیان این 
کلله قبل از شللروع ورزش مغزی آب بنوشللید، 
خاطرنشللان کرد: ۸۵ درصد وزن مغز آب است 
و کودکان سللریعتر آب بدن را از دست می دهند، 
۱۰ دقیقلله بعد از خوردن آب امواج مغزی تغییر 
می کند، فرآیندهای شللیمیایی را متعادل می کند 
و در حقیقللت نوعی "راه انللدازی مجدد ذهنی" 
ایجاد می شللود. ضمن این که با نوشیدن آب قبل 
از انجللام ورزش مغزی، مغز شللما سللریعتر کار 
خواهد کرد.وی گفت: هنگام انجام ورزش مغزی 
دسللت چپ روی سللینه و کف دست چپ روی 
ناف قرار بگیرد، تنفس با بینی به مدت ۳۰ تا ۶۰ 
ثانیه انجام شللود، دست ها و پاها را باید به طور 
متقاطع و پی در پی به هم نزدیک کنیم، همزمان 
با حرکت، تنفس عمیق بکشللید و با ۴شماره هوا 
را بیرون دهید. دست ها را عوض کنید و مراقب 
باشید در این حرکت فشللار به سر وارد نشود و 

سر را به سمت جلو خم نکنید. 

خبرنامه

 نمی گذاریم توکلی 
از تیم ملی فوتسال خداحافظی کند

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران گفت: فرهاد 
توکلی از چهره های سرشللناس فوتسال ما است 
و اجللازه نمی دهیم از تیللم ملی خداحافظی کند. 
به گزارش مهر، سللیدمحمد ناظم الشریعه بعد از 
بازگشللت کاروان تیم ملی فوتسال ایران از چین 
تایپه و مشللکات ایران در این رقابت ها، گفت: 
لیگ ما تازه تمام شده بود و بازیکنان ریکاوری 
نشللده بودند که راهی جام ملتها شدیم. هر لحظه 
احتمللال مصدومیللت بازیکنان وجود داشللت. 
احمد اسللماعیل پللور هم مصدوم بللود و کم کم 
کارهایی برایش انجام شللد. سللنگ سفیدی هم 
همینطور. خوشللبختانه بازیکنان بللا تمرکز کار 
کردنللد و قهرمان شللدیم.وی تاکید کرد: در چین 
تایپه شللرایط غذایی بللرای همه تیم ها بد بود نه 
فقللط ایران. یکی دو روز هم زلزله آمد و برای ما 
شرایط را سللخت کرد. هرچه که گذشت شرایط 
بهتر شد و در مسیری قرار گرفتیم که مقابل تمام 
رقبای سللنتی بازی کردیم. آنها تا دندان مسلللح 
بودند. گروه ما سخت بود چون عراق هم جزو ۴ 
تیم برتر قرار گرفت. بعد به تایلندی خوردیم که 

همیشه جزو رقبای اصلی ما بوده است.
سللرمربی تیللم ملی فوتسللال در خصوص 
مسللمومیت بازیکنان هم گفت: خود من و یکی 
از بچلله ها یک روز مسللموم شللدیم. بلله دلیل 
مشللکات غذایی مجبور بودیم کاهو بخوریم و 
به همین خاطر »سردی مان می کرد«! حتی مسلم 
اوالدقباد یکبار راهی بیمارستان شد.ناظم الشریعه 
درباره اینکه چرا تیم ملی با خودش آشللپز نبرده 
بود؟ تصریح کرد: مسابقات زیر نظر کنفدراسیون 
آسللیا اسللت و ما هم از ۶ ماه قبل برنامه غذایی 
داده بودیم. این مشکل AFC بود و حتی عباس 
ترابیان روز اول با مسللئوالن کنفدراسللیون آسیا 
برای بحث غذا درگیر شللد. البتلله چند روز بعد 
یکی از تماشللاگرانی که به سللالن می آمد اعام 
کرد که برای ما غذای گرم می آورد.وی در پاسخ 
به این سئوال که چرا تیم ملی باوجود قهرمانی در 
آسیا هنوز در رتبه ششم جهان قرار دارد؟ گفت: 
همزمان بللا ما، پرتغال هم مقللام اول اروپا را به 
دست آورد. چون قهرمان آسیا شده ایم تاثیرگذار 
اسللت ولی اصل کار این اسللت کلله باید دائما با 
تیم هللای باالتر از خودمان بازی های تدارکاتی 
برگزار کنیم.سرمربی تیم ملی فوتسال درباره مبلغ 
پاداش قهرمانی هم گفت: قرار اسللت به مناسبت 
قهرمانللی در ۲۲ بهمن، مبلللغ ۲۲ میلیون تومان 
پاداش بدهند. البته آقای تاج اعام کرد این مبلغ 
باید به تصویب هیات رئیسلله برسد و امیدواریم 

قبل از سال جدید پرداخت شود. 

خبرنامه

رئیس فدراسللیون کشللتی گفت: بللا توجه به 
اتفاقات و نتایج مکاتبات اخیللر با اتحادیه جهانی 
کشللتی، تصمیم گرفتیم در جام جهانی کشتی آزاد 
آمریللکا شللرکت نکنیم. بلله گزارش مهللر، پس از 
اعام رسللمی انصراف تیم ملی کشتی آزاد ایران از 
حضور در رقابت های جام جهانی ۲۰۱۸ آمریکا، 
فدراسیون کشتی اعام کرد حتی برای میزبانی جام 
جهانی کشللتی فرنگی نیز با اما و اگر مواجه شللده 
است.رسللول خادم، رئیس فدراسیون کشتی دیروز 
در واکنللش به ایللن اتفاقات به رادیللو تهران گفت: 
چندی پیش در حاشللیه رقابت های جهانی ۲۰۱۷ 
پاریس در نشسللت هیات رئیسلله اتحادیه جهانی 
کشتی، پیشللنهاد میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی 
را مطللرح کردیم که این موضللوع با موافقت همراه 
شد و حتی زمان برگزاری این پیکارها نیز نهایی و 
قطعی شللد، اما در تقویم اخیر اتحادیه جهانی دیدم 
که زمان برگزاری جام جهانی با یک تعویق طوالنی 
درج شده است.وی تصریح کرد: ما این موضوع را 
فورا پیگیری کردیم که متوجه شدیم روسیه و چند 
کشللور اروپایی به دنبال این جابجایی بودند و دلیل 
ایللن کار را هم نزدیکی جام جهانی کشللتی فرنگی 
به مسللابقات قهرمانی اروپایی عنوان کرده اند. آنها 
معتقدند فاصه زمانی ۱۰ روز پیکارهای اروپایی با 
جام جهانی چندان مورد قبول آنها نیست. در حالی 
که این موضوع در نشسللت هیات رئیسلله اتحادیه 

جهانی مطرح و نهایی شده بود.
خللادم افزود: مللا در جلسلله هیات رئیسلله 

 اتحادیه جهانی تصمیم گرفتیم که مسابقات و زمان
جام جهانی کشللتی فرنگی با یک فاصله ۱۵ روزه 
نسبت به جام جهانی کشتی آزاد در آمریکا برگزار 
شللود. اما بعدا متوجه شدیم، اتحادیه جهانی معتقد 
اسللت اکثر کشللورهای اروپایی آمادگی حضور در 
جام جهانی کشللتی فرنگی ایللران در این تاریخ را 
ندارنللد. البته ما حاضر بودیم جام جهانی فرنگی را 
نزدیللک به پیکارهای جام جهانی آزاد برگزار کنیم 
و با فاصله ای کوتاه این مشللکل برطرف شللود که 
از سللوی اتحادیه جهانی با این پیشنهاد هم موافقت 
نشد.سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران خاطر نشان 
کللرد: طبق آخرین پاسللخ دریافتی مللا از اتحادیه 
جهانی، گویللا موضوع جابجایی قطعی اسللت. در 
حالیکه فدراسیون کشللتی ایران به اتحادیه جهانی 
اعللام کرد تمللام برنامه های مختلف مللا از جمله 
مسللابقات انتحابی تیم ملی تحت الشعاع این تغییر 
می شللود.خادم اظهار داشللت: در نتیجلله تصمیم 
گرفتیللم ما نیز در رقابت های جام جهانی کشللتی 
آزاد در آمریکا شرکت نکنیم و در خصوص میزبانی 
جام جهانی کشللتی فرنگی هم تصمیمات جدیدی 
بگیریللم. البته ما همچنان خوشللبین به حل و فصل 
موضللوع بودیم اما آخرین مذاکرات نشللان داد که 
تصمیللم اتحادیه جهانللی قطعی و غیللر قابل تغییر 
است.رسللول خادم در خصوص تعلیق کشتی ایران 
و روند رسیدگی به پرونده علیرضا کریمی هم گفت: 
موضوع کریمی فراتر از بحث کشتی است. سال ها 
بود که این موضوع به نوعی حل و فصل می شد اما 

در این رابطه وضعیللت کاما فرق کرد و کمیته بین 
المللللی المپیک و اتحادیه جهانی کشللتی با جدیت 
پیگیر پرونده شدند. البته ما تکیه بر توان دیپلماتیک 
چند سال اخیر فدراسیون کشتی توانستیم کمی زمان 
بخریم و بحث تعلیق کشتی را که بسیار جدی است، 
موقتا به تعویق اندازیم. خوشبختانه توانستیم فضای 
ملتهب را کمی آرام کنیللم ولی همچنان منتظریم تا 
رای نهایی در خصوص پرونده تعلیق کشللتی ایران 
از سوی کمیته بین المللی المپیک و اتحادیه جهانی 

صادر و اعام شود.
رئیس فدراسللیون کشتی در رابطه با اظهارات 

تنللد و صریح محمد بنا نیز افللزود: محمد بنا مربی 
بزرگ و افتخار ارزشمندی برای کشتی ایران است. 
وی صاحب نظر است و جایگاه قابل احترامی دارد 
و اظهارات او کاما صحیح است. طبیعتا هیچ مدیر 
یا مسللئولی دوست ندارد خودش را به عنوان سیبل 
پاسخ گویی در شرایط سخت و پیچیده ای قرار دهد. 
به هر حال تصمیم شللورای فنی این بود که کشللتی 
آزاد با توجه به شللرایط نه چندان خوب اخیر نیاز 
به تغییر و تحوالت دارد. من هم قبول کردم تا زمان 
مشخص شدن سرمربی جدید، در کنار کار سنگین 

فدراسیون کشتی، سرمربیگری را بر عهده بگیرم.

واکنش خادم در خصوص غیبت در جام جهانی کشتی

آگهی اجرائیه
مشللخصات محکوم له: حسللین شللیخیان به نشللانی: همدان- پردیس ۱۲ متری پویا کوچه 

آراسته پاک ۸۷ طبقه۲
مشخصات محکوم علیه:  خانم مهری عندلیبی / مجهول المکان   

محکم به: به موجب رای شللماره ۰۱۰۰۵ تاریخ 9۶/9/۱۲ شعبه ۱۲۷ شورای حل اختاف 
که قطعیت یافته اسللت محکوم علیه محکوم اسللت به پرداخت: مبلغ ۱۳۵/۴۶۴/۵۰۰ ریال 
بابت اصل خواسللته و خسللارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواسللت 9۶/۵/۷ لغایت اجرای 
حکم و مبلغ ۴/۴۲۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسللی ضمنا نیم عشللر دولتی از محکوم علیه 

اخذ گردد..
م الف: ۲۴۲

رییس شعبه 127 شورای حل اختالف همدان   

ش  اباغنامه:9۶۱۰۱۰۴۴۴۷۷۰۵۷۵9 ، ش پ: 9۰۰99۸۴۴۴۸۸۰۰۲۰۱، 
ش ب ش: 9۲۰۶۲۳، ت ت: ۱۳9۶/۱۱/۱۶. آگهللی ابللاغ وقللت رسللیدگی 
و رونوشللت کیفرخواسللت بلله آقای ابراهیللم کمللال محمد علیللزاده فرزند 
حسللین . شللکایت کارخانه قند نقللده علیه غامرضا رحمللت و غیره دایر بر 
مطالبه خسللارت  مطرح که به این شللعبه ارجاع و به شللماره پرونده کاسلله 
9۰۰99۸۴۴۴۸۸۰۰۲۰۱ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهر نقده )۱۰۱ جرائی 
سللابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳9۶/۱۲/۱۳ ساعت ۱۰:۰۰  تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المللکان بللودن متهم مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشللار 
آگهی می گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجع و ضمن اعام نشللانی کامل خود کیفرخواسللت را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
قاضی دادگاه کیفری شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر نقده )101 جرائی 
سابق(- عبدالرسول سلیمی 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم رقیه مختارزاده دارای ش ش ۱۰۷9 بشللرح دادخواست به کاسه ۳/9۶/۳۳۶9 
ش از ایللن دادگاه درخواسللت گواهللی حصر وراثللت نموده و چنیللن توضیح داده که 
شللادروان اسام مختارزاده به ش ش ۲۱۲۰ در تاریخ 9۶/۷/۱۵ اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به 
۱-صمد مختارزاده ف اسام ش ش ۸۴۰ صادره خوی پسر متوفی 
۲- صفر مختارزاده ف اسام ش ش ۳۶ صادره خوی پسر متوفی 

۳- آذردخت مختارزاده ف اسام ش ش ۳۳۶9۷ صادره خوی دختر متوفی 
۴- مهری مختارزاده ف اسام ش ش 9۷۶ صادره خوی دختر متوفی 
۵- رقیه مختارزاده ف اسام ش ش ۱۰۷9 صادره خوی دختر متوفی 
۶- فریبا مختارزاده ف اسام ش ش ۲۶۳ صادره خوی دختر متوفی 

۷- عفت دلداری ف علی ش ش ۱۴ صادره خوی زوجه دائمی متوفی 
اینک با انجام تشللریفات مقدماتی درخواسللت مزبور را در یک نوبت فقط ماهی یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هرکسللی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشللد 
از تاریخ نشللر نخسللتین آگهی ظرف یک ماه به شللورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد . 
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف خوی 

آگه��ي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابللر راي شللماره ۱۳9۶۶۰۳۱۳۰۱۰۰۰۱۸۰۶ هیللات اول موضوع قانللون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و سللاختمانهاي فاقد سللند رسللمي مسللتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک بوکان تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضی آقای منصور صوفی  فرزند عزیز بشماره 
شناسللنامه 9۶۵ صادره از سللقز در ششدانگ یک باب مغازه به مسللاحت ۲۰/۸۰ مترمربع 
پللاک ۱۱۰۱ فرعی از ۱۳۰- اصلي جز و مجموعلله پاک های ۱۰۸9 الی ۱۱۱۰ فرعی از 
۱۳۰- اصلی و مفروز و مجزی شده از پاک ۱۳۰- اصلی واقع در بخش ۱۷ شهرستان بوکان 
خریداري از آقای قاسللم مهتدی مع الواسللطه محرز گردیده است . لذا به منظور اطاع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سللند مالکیت متقاضي اعتراضي داشللته 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 
تسلللیم اعتراض دادخواسللت خود را به مرجع قضایي تقدیم نمایند . بدیهي است در صورت 

انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
محمود خضرزاده- رئیس ثبت اسناد و امالك بوکان 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳9۶/۱۱/۱۰  
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳9۶/۱۱/۲۵  

ش  اباغناملله:9۶۱۰۱۰۴۴۴۷۷۰۵۷۳۶ ، ش پ: 9۶۰99۸۴۴۴۸۷۰۰۰۱۵، 
ش ب ش: 9۶۰۷۵۱، ت ت: ۱۳9۶/۱۱/۱۶. آگهللی ابللاغ وقللت رسللیدگی و 
رونوشللت کیفرخواسللت به آقای ابراهیم مختارزاده فرزند الهوردی. در خصوص 
شللکایت خانم زینب مختارزاده و حمداهلل حمداهلل شکوری علیه میاد مختارزاده 
و رضا شللیخ زاده و ابراهیم مختارزاده دایر بر ضرب و جرح عمدی مطرح که به 
این شللعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9۶۰99۸۴۴۴۸۷۰۰۰۱۵ شعبه ۱۰۱ 
دادگاه کیفری دو شللهر نقده )۱۰۱ جرائی سللابق( ثبت و وقت رسللیدگی مورخ 
۱۳9۶/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۰  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن متهم مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود کیفرخواست را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
قاضی دادگاه کیفری شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر نقده )101 جرائی 
سابق(- عبدالرسول سلیمی 

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 139660313010001339 هیات اول  موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رس��مي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بوکان 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی آقای قادر لطف اللهی فرزند عبداله بش��ماره شناسنامه 
1138 ص��ادره از بوکان در شش��دانگ یك باب خانه به مس��احت 93/20 مترمربع مفروز و 
مجزی شده از پالك باقیمانده 114- اصلی واقع در بخش 17 شهرستان بوکان خریداري از آقای 
اسماعیل ایلخانیزاده احدی از مالكین مشاعی پالك مذکور مع الواسطه محرز گردیده که برای 
آن پالك 4868 فرعی از 114- اصلی تعیین و اختصاص یافته است . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند . بدیهي است در صورت انقضاي مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد .
محمود خضرزاده- رئیس ثبت اسناد و اماک بوکان 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/11/10  
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/11/25  

 دادنامه 
خواهان: اله محمد ریحانیان فرزند خدا مراد – همدان انتهای جوادیه کوچه سلمان کوچه شهید اسد بیگی پ ۱۵

خوانده: میاد ترکاشوند فرزند خدا مراد – مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه

رای قاضی شورا
در خصوص دادخواست محمد ریحانیان  فرزند خدامراد بطرفیت میاد ترکاشوند فرزند خدا مراد  به  خواسته تقاضای 
صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳۱/۵۶۱/9۲۶ ریال با احتساب کلیه خسارت قانونی و بدین شرح 
که ضمانت وام ازدواج خوانده را نموده و چون خوانده اقساط خود را پرداخت نکرده بانک از حساب اینجانب برداشت 
نموده و من اجبارا اقساط معوقه خوانده را پرداخت نموده ام و شعبه در مورد میزان مبلغ کسر شده از حساب خواهان 
بابت اقساط خوانده استعام نموده که بانک کشاورزی اعام نموده مبلغ ۳۱/۵۶۱/9۲۶ ریال از حساب خواهان بابت 
ضمانت تسهیات خوانده کسر شده است و خوانده در جلسه حاضر نشده و دفاعی ننموده است و نظر به اینکه ضامن 
بعد از ادا دین  حق رجوع به مضمون عنه را خواهد داشت بنا براین خواسته خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و 
مسللتندا به مواد ۷۰9 ، ۷۱۶ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۱9۸ ، ۵۱۵ ، ۵۱9 قانون آیین دادرسللی دادگا ههای عمومی 
انقاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳۱/۵۶۱/9۲۶ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک 
میلیون و یکصد و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعام می نماید 
رای صادرشده غیابی بوده و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف ۲۰ روز قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان همدان می باشد.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان همدان – عباسی منش    میم الف : 217

آگهی نتیجه ارزیابی کارش��ناس رس��می دادگس��تری در خصوص کالس��ه: 
9600211

بدین وسیله به مهدی مسلم خانی فرزند رضا به ش ش ۱۴۷ صادره از همدان آگهی می 
گردد در خصوص پرونده اجرایی کاسلله فوق له شللرکت تعاونی آزاد ثامن االئمه علیه 
محسن مسلم خانی و طبق گزارش مورخ 9۶/۱۱/۸ کارشناس رسمی دادگستری پاک 
ثبتللی فرعللی: ۴۶۲۸۴ از پاک اصلی ۱۰ در بخش : یک ناحیه : همدان واقع در همدان 
مورد وثیقه سند رهنی شماره ۱۵۳۲۳9 تنظیمی دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۱99 شهر 
تهران اسللتان تهران به مبلغ ۷۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است لذا چنانچه 
به مبلغ ارزیابی پاک مذکور معترض می باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت ۵ روز 
از تاریخ اباغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ 
۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایند ضمنا به اعتراضی که خارج ار موعد یا 

فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد 
 تاریخ انتشار: 9۶/۱۱/۲۵

رییس اداره اجرای اسناد رسمی همدان- جالل حدادی
م الف: 196

 آگهی اجرائیه
مشللخصات محکوم له: مجتبی اسللدی فرزند ذکریا به نشانی: همدان شهرستان بهار- شهر بهار – میدان 

آزادگان بلوار معلم تاالر بهاران
مشخصات محکوم علیه: محسن شاهسواری بریخانی فرزند نوراله  

به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره  دادنامه مربوطه۱۳9۶۰۲۸۰۰۰۳۴۸۳۵۶ و شماره 
دادنامه مربوطه 9۶۰99۷۸۱۳۰۲۰۰۶۴۴ حکم به  محکومیت  خوانده به  پرداخت مبلغ سیصد میلیون 
ریال بابت اصل خواسللته و مبلغ هشللت میلیون و هشتصد و پنج هزار ریال بابت هزینه های دادرسی و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از مورخ 9۶/۲/۲۸ تاریخ ارائه چکها   به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت 
لغایت اجرای کامل حکم ) که توسط اجرای احکام وصول خواهد شد(به نفع خواهان صادر و اعام می 

دارد نیم عشر دولتی نیز اخذ گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی ) حقوقی( دادگستری شهرستان بهار- حیدری 

محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه:۱- ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد) ماده۳۴ 
قانون اجرای احکام مدنی(۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.۳-مالی معرفی کند که اجرا حکم  و 
استیفا محکوم به ازآن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او 
از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعوی اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید واال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود )مواد۸ و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴(۴-خود داری محکوم علیه از 
اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد )ماده ۳۴ 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق . م. آ و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴( ۵- 
انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می شود) ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴(۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی 
روز ارائه شودآزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط 

محکوم علیه خواهد بود) تبصره ۱ ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴(
 م الف: 3205

دادنامه   
پرونده کاسه 9۶۰99۸۸۵۲۸9۰۰۵۲9 و کاسه دستی ۵۳۱/9۶ ح /۱۱۴ ح حوزه شماره ۲۰۵ شهری شورای حل 

اختاف شهرستان تویسرکان تصمیم نهایی شماره 9۶۰99۷۸۵۲۸9۰۰9۱۶ 
خواهان: عبداله ارزنده فرزند محمد قربان به نشانی استان همدان – شهرستان تویسرکان سرابی خ امام حسین )ع ( ک 

اتحاد بن بست شقایق منزل شخصی
خوانده: ولی رمضانی – مجهول المکان 

خواسته: الزام به فک پاک خودرو
رای  شورا

در خصوص دعوی عبداله ارزنده فرزند محمد قربان  بطرفیت ولی رمضانی فرزند احمد  به  خواسته الزام ومحکومیت 
خوانده به  فک پاک خودرو سللواری پیکان مدل ۱۳۸۳ به شللماره انتظامی ۲۸- ۳۶۴د ۲۸ ، اظهارات خواهان وفق 
دادخواسللت تقدیمی و جلسه شورا بدین شللرح بوده که نامبرده خودرو فوق االشعار را به صورت قرار داد شفاهی به 
خوانده فروخته که مشار الیه نسبت به فک پاک تاکنون اقدامی به عمل نیاورده است . خوانده با وصف اباغ از طریق 
نشر آگهی  در جلسه شورا حاضر نشده و الیحه ای نیز ارائه  نداشته است علیهذا شورا با مداقه در مواد ۲- ۳ -۵ آیین 
نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۸۴/۳/۱۸ هیات وزیران چنین استنباط می گردد که پاک های تخصیص یافته به 
خودرو ها در مالکیت صاحبان آنها نیست و مالکین  فقط به عنوان مستوع و امین حق استفاده از پاک را دارند و پاک 
نیز از توابع مبیع نیست و اصل عدم دخول در مبیع است و به محض انتقال مالکیت یا اوراق شدن یا از بین رفتن وسیله 
نقلیه باید پاکها فک و تحویل راهنمایی و رانندگی گردند و از طرفی اعمال حقوق واقع شده بین طرفین پرونده  مفید عقد 
بیع با ضمان خریدار به عنوان امین در خصوص پاک مطابق ماده ۶۳۱ قانون مدنی است که هر جا شخص به رضای 
مالک و به اذن او بر مالی تسلط پیدا کند امین است و باید آن را به مالک عودت دهد و حتی اگر خواهان چنین اراده 
ای می داشت از لحاظ مقررات راهنمایی و رانندگی حق فروش پاک خودرو را نداشته چه اینکه پاک خودرو قابل 
خرید و فروش نمی باشد لذا با توجه به پاسخ استعام واصله به شماره ۳۸۵۲/۱۸/۷۶۶ مورخه 9۶/9/۱۳ از پلیس 
راهور تویسرکان که موید این امر می باشد که پاک مذکور به نام خواهان می باشد و حسب مودای گواهی گواه تعرفه 
شده خواهان و همچنین اتیان سوگند خواهان در سال ۸۸ خواهان خودرو موصوف را حسب قرار دادشفاهی به خوانده 
منتقل نموده است بنا به مراتب فوق الشعار شورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۳۵9 – ۶۱9- ۶۳۱ 
قانون مدنی و مواد ۲۲9 – ۲۳۰- قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲ – ۳ – ۵ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 
۸۴/۳/۱۸ هیات وزیران حکم بر الزام خوانده به حضور در یکی از مراکز تعویض پاک ، فک پاک و تحویل آن به 
انبار آن مرکز صادر و اعام می نماید رای صادرشللده غیابی بوده و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از اباغ قابل واخواهی 

در این شعبه و سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان تویسرکان می باشد.
قاضی حوزه ۱۱۴ شورای حل اختاف تویسرکان – محمدی مهر

مسوول دفتر حوزه 114 شورای حل اختالف تویسرکان – الوندی   میم الف : 1144

م الف:3153 اداره کل ثبت اسناد و امالك استان همدان  
اداره کل ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک بهار 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره ۱۳9۶۶۰۳۲۶۰۰۷۰۰۱۱۳۱مورخ 9۶/۱۰/۵هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و سللاختمان هاي فاقد سللند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبتی بهار  تصرف مالکانه بامعارض متقاضي سید مهدی 
موسللوی فقیه     فرزند سللید امین   بشماره شناسللنامه ۳۲۳۱صادره ازبهار در  شش دانگ یکقطعه زمین مزروعی آبی به 
مسللاحت۵۶۷۲۰/۸۰متر مربع درقسللمتي از پاک  ۱۵۲اصلي ۴ و ۳و ۱ فرعی از ۱۵۵ اصلی  واقع  دراراضی روسللتای 
دستجرد  حوزه ثبتی بهار  بخش چهار همدان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی   یحیی کریمی دستجردی و هاشم وزینی 
و اسماعیل الوند لوئی و رمضانعلی روحی و نجاتعلی میرزایی دستجرد و محمد فضلعلی و ابراهیم فضلعلی و اسماعیل محمد 
ابراهیم دستجردی و سیف اله رضا جو عفیف و عباس دستجردی  و محمد دستجردی و علی صفری و اکبر دستجردی و 
اروجعلی عظیمی و محمد دستجردی و محمد کربایی حسین و سید ابوالقاسم آقا سید محمد دستجردی و نصرت فرزند رضا 
محرز گردیده است لذا به منظوراطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند 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 تسلیم اعتراض،دادخواست 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 امالك بهار- هادی یونسی عطوف  

تاریخ انتشار اول : 96/11/10    تاریخ انتشار دوم:96/11/25

 آگه��ی موضوع ماده 3 قان��ون و13 آئین نامه تعیین تكلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

آرای صادره هیات حل اختاف قانون مذکور مسللتقر در اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان 
خرم آباد بشرح ذیل:

۱-پرونده کاسلله ۶۳۱و رای شللماره 9۷۵۰مورخه۱۳9۶/۱۰/۱۱به  تقاضای آقای / خانم 
مهدی ولی پور شللیخی  فرزند انشللاله  نسللبت به ششللدانگ یک باب عمارت  بمسللاحت 
/۱۶۰متر  مربع مجزی شللده از پاک ۱فرعی از۵اصلی واقع در بخش ۴ شهرستان خرم آباد 

خروجی از مالکیت مالک اولیه)رسمی( آقای /خانم غامعلی مظفری        . 
رسللیدگی وتایید انشللاء گردید مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و سللاختمانهای فاقد سللند رسللمی دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطاع مالکین و سللایر 
صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشللار و محلی آگهی انتشللار و عاوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشللخاص نسللبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشللر اولین آگهی 
و در روسللتاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا" به اداره ثبت اسللناد و 
اماک شهرستان خرم آباد  تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلللیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصاح اقدام و 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارایه حکم 
نهایی می باشللد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواسللت و پس از 
انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع 

قضایی نخواهد بود.                     م الف / ۴۱۵۴۸۱۰
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳9۶/۱۱/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳9۶/۱۱/۲۵

 محمد علی ابراهیمی رئیس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان خرم آباد

خطری که از بیخ گوش 
ووشوی ایران گذشت

 تفاهم-گروه ورزشی: رئیس فدراسیون ووشو ایران، گفت: مانع 
از حذف رقابت های سللاندای نوجوانان پسران و تغییر سن تالوکاران 

برای حضور در رقابت های جهانی جوانان در برزیل شدیم. 
بلله گزارش تفاهم به نقل از روابط عمومی فدراسللیون ووشللو، 
مهدی علی نژاد تصریح کرد: رقابت های ووشللوی قهرمانی جوانان 
جهان، تیرماه سللال 9۷ به میزبانی برزیل برگزار خواهد شللد.بر این 
اسللاس، »آنتونی گو« نایب رئیس اجرایی فدراسللیون جهانی، هفته 
گذشللته قوانین و مقررات این مسابقات که مصوب کمیته فنی بود را 
برای تصویب نهایی برای اعضای هیات رئیسلله فدراسیون جهانی از 
جمله من ارسللال کرد.رئیس فدراسیون ووشللو با اشاره به اینکه در 
قوانین فوق دو مورد وجود داشت که در صورت تصویب آسیب جدی 
 به تیم ایللران وارد می کرد، توضیح داد: در بخش تالو تمامی رده ها 
)نونهاالن، نوجوانان و جوانان( سللنی که ووشللوکاران می توانستند 
به رقابت بپردازند را یکسللال نسللبت به قبل کاهش داده بودند. این 
مساله بدان معنا بود که بسیاری از تالوکاران ما که در پایان مسابقات 

قهرمانی کشور در دو بخش دختران و پسران شناسایی شده و جواز 
حضللور در اردو را کسللب کرده بودند، امکان حضور در مسللابقات 

جهانی را نداشتند.
علللی نژاد گفت: همچنین برخاف مصوبه کمیته فنی که مهرماه 
در جریان مسابقات قهرمانی بزرگساالن جهان در شهر کازان روسیه 
اتخاذ شللده بود، رقابت های سللاندای نوجوانان پسران از مسابقات 
جهانللی جوانان در برزیل حذف شللده بود. با اجرایی شللدن این دو 

مصوبه، تیم ووشللوی جوانان ایران با خطری جدی روبرو می شللد. 
 هرفللردی که با قوانین بین المللی آشللنایی داشللته باشللد به خوبی 
می داند که مصوبات کمیته فنی در هیات رئیسه نیز تصویب می شود، 
اما با دیپلماسی و رایزنی که داشتیم این مشکل را برطرف کردیم.وی 
افزود: با رایزنی های تلفنی و همچنین ایمیلی با اعضای هیات رئیسه 
جهانی، نایب رئیس اجرایی و همچنین مدیر رویدادهای فدراسللیون 

جهانی، مسئوالن با خواسته ما موافقت کردند.
وی با بیان اینکه خواسللته های ایران از جمله حضور سللاندای 
نوجوانان پسللر و برگزاری رقابت های تالو در همان شللرایط سنی 
قبلی مورد تصویب قرار گرفت، گفت: این مسللاله به تصویب نهایی 
رسید و روز جمعه از سللوی فدراسیون جهانی به تمامی کشورهای 
عضو ارسال شد.وی با اشاره به اینکه اعام شرایط مسابقات جهانی 
در فاصله پنج ماه به آغاز مسللابقات  یکی از ضعف های فدراسیون 
جهانی ووشو است، گفت: بارها در جلسات هیات رئیسه این نکته را 
گوشللزد کردم که باید قوانین را یکسال قبل از هر رویدادی تصویب 
و در اختیار فدراسللیون های کشللورها قرار گیرد.علی نژاد در پایان 
توضیح داد: خوشحالم با تاش شبانه روزی و ارتباطات بین المللی 
ایده آل موجود، به آنچه می خواستیم دست یافتیم تا بدون مشکل در 

پیکارهای جهانی جوانان در برزیل حضور یابیم.

شرکت پترو کیمیا پیوند 
کیمیا پیوند به عنوان یک شللرکت فعال و با تجربه در زمینه بازرگاني بین المللي از افراد متعهد در ردیفهاي شللغلي زیر در تهران 

دعوت به همکاري مینمایید: 

رشته تحصیليتخصص و توانایيشغل مورد نظرر

 PHP کار حرفه ای، مسلط به Mysql, MVC, PHP  برنامه نویس و طراح سایت ۱
 Frameworks ، با تعهد کاری باال ، دارای روحیه کار تیمی

 با تسلللط کامل به زبان انگلیسللی )مکالمه-مکاتبه(، تمام وقت یا پاره  کارمند اداری ۲
وقت، سخت کوش، عاقمند به یادگیری، دارای روحیه کار تیمی

 دانشللجو یا پایان تحصیل رشللته 
شیمي یا رشته هاي مرتبط
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 fahime_lotfi۳@yahoo.com 

آدرس :  خ شریعتی، باالتراز سه راه طالقانی، کوچه فرهاد۲


