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ورزش جهان

رأی دادگاه ستاره رئال مادرید پس از  6سال اعالم شد.در سال  2015کریم
بنزما متهم شد که در کنار متئو والبئونا به سوء استفاده و باج خواهی پرداخته
و به همین دلیل مجرم شناخته شــد.این اتفاق سبب شد تا کریم بنزما به
مدت  6سال تیم ملی فرانســه را از دست بدهد و نتواند دیگر برای آنها به
میدان برود .البته پیش از یورو  ، 2020دیدیه دشان از بنزما دعوت کرد و این
بازیکن توانست پس از  6سال به تیم ملی فرانسه بازگردد.اما روز گذشته رأی
دادگاه بنزما برای این اتهامات صادر و مشخص شد که ستاره رئال مادرید
در این ماجرا دست داشته است .با این حال برای او حکم یک سال حبس
تعلیقی در نظر گرفته شده و باید  75هزار یورو جریمه نقدی پرداخت کند.

پورتلند پیروز شد

تیمهای بسکتبال شــهر لسآنجلس در بازی اخیر خود در لیگ NBA
مغلوب حریفان شدند .تیم نیویورک نیکس به لطف شروع طوفانی خود در
کوارتر نخست بازی مقابل لسآنجلس لیکرز و محرومیت یک جلسهای
لبران جیمز ،فوق ستاره لیکرز مقابل این تیم در لیگ اتحادیه ملی بسکتبال
آمریکا به پیروزی رسید.تیم پورتلند هم با  32امتیاز سیجی مککالم و 25
امتیاز دیمین لیالرد مقابل میهمان خود دنور ناگتس به پیروزی رسید .جف
گرین نیز  24امتیاز برای دنور به دست آورد.

ژاردیم؛ نخستین مربی پرتغالی فاتح
لیگ قهرمانان آسیا

لئوناردو ژاردیم نخســتین مربی پرتغالی فاتح لیگ قهرمانان آسیاست.به
گزارش الریاضیه عربستان ،هیچ مربی پرتغالی با وجود تالش در دورههای
اخیر لیگ قهرمانان آسیا نتوانسته بود به جام قهرمانی دست یابد .اکنون
لئوناردو ژاردیم نخستین مربی پرتغالی است که با الهالل به قهرمانی در
لیگ قهرمانان آسیا  2021دست یافت.

حمداهلل از النصر جدا شد

ستاره مراکشــی النصر به کار خود در این باشگاه پایان داد.باشگاه النصر
عربســتان اعالم کرد که قرارداد این باشــگاه با عبدالرزاق حمداهلل ،پس
قانونی مطابق با مقررات
از توافق طرفین فسخ شد.باشگاه النصر ،دالیل
ِ
فدراسیون بینالمللی فوتبال را دلیل این جدایی برشمرد و اعالم کرد که
همه حقوق مالی و قانونی در پی این اتفاق ،نزد مراجع ذیصالح قضایی
محفوظ است.این مهاجم مراکشی که سه فصل با پیراهن النصر به میدان
رفت ،عناوین قهرمانی لیگ حرفهای عربستان و سوپرجام این کشور را با
زردپوشان ریاض به دست آورده است.

ورزشی

گالیه از زمینهای چمن ورزشگاهها در هفته ششم

استقالل حریف قلعه نویی نشد

رأی دادگاه جنجالی بنزما اعالم شد

هتتریک آبیپوشان در سیرجان
برخالف انتظارها ،دیدار استقالل و گل گهر یکی
از دل نچسبترین بازی های لیگ بیست و یکم
بود .دو تیمی که در مسابقات گذشته خود تهاجمی
ظاهر شده ،حتی سیرجانیها با سرمربیگری قلعه
نویی بهترین خط حمله لیگ را در اختیار داشتند
و انتظار میرفت یک بازی هجومی و پر گل را از
دو تیم شاهد باشیم ،اما هرگز این اتفاق رخ نداد و
یکی از کسل کننده ترین دیدارهای لیگ بود.در
نیمه نخست و تا دقیقه  ،40هیچ موقعیت خاصی
به روی دروازههــا رخ نداد تــا اینکه محمدرضا
آزادی با یک شوت از راه دور دروازه سیرجانی ها را
تهدید کرد .این تنها موقعیت بازی در نیمه نخست
بود .با آغاز نیمه دوم استقالل دست به انجام سه
تعویض زد و انتظار می رفت بازی بهتری را از دو
تیم شاهد باشیم.اما  45دقیقه دوم نیز بدون خلق
موقعیت جدی به روی دروازه ها دنبال شد و تنها
در یک صحنه جعفر ســلمانی در موقعیتی تک به
تک با اکبرمنادی ســنگربان گل گهر قرار گرفت
ولی مدافع سیرجانی ها قبل از او ،توپ را به بیرون
زد.البته این بازی در نهایت با تساوی بدون گل به
پایان رســید .با این نتیجه ،استقالل به رده سوم
سقوط کرد و گل گهر نیز در جایگاه پنجم ایستاد.
پیروزی حق سپاهان بود
همچنین در ادامه بازیهای روز گذشته علی اصغر
کالنتری سرمربی تیم فجر شهید سپاسی شیراز بعد
از اینکه شاگردانش با نتیجه دو بر صفر نتیجه بازی
را به سپاهان واگذار کردند ،اظهار کرد :بازیکنان
ما تمام تــاش خود را انجام دادنــد و روند بازی

دوتیم و شرایط موجود نشان داد که این نتیجه حق
سپاهان بود و این پیروزی را به سرمربی و مجموعه
سپاهانها تبریک می گویم.وی افزود :من روی
هر دو صحنه گل اعتراض داشــتم و هیچ خطایی
رخ نداده بود و من فیلم بازی را تماشا میکنم و اگر
اشتباه کرده باشم عذرخواهی میکنم.
انتقاد از زمین ورزشگاه حافظیه
محرم نویدکیا سرمربی سپاهان هم پس از پیروزی
مقابل فجرسپاســی اظهار کرد :باید درباره زمین
ورزشــگاه هم بگویم هر کسی این زمین چمن را
تایید کرده است ،باید مدارکش را دور بریزد چون
این زمین به درد فوتبال نمیخورد و واقعا تعجب آور
است که چگونه این زمین را تایید میکنند و اجازه
میدهند که در آن فوتبال برگزار شود.
وی در رابطه با برتــری تیمش مقابل فجر گفت:
نیمه اول بازی بســیار معمولی بود و بازی در این
زمین بدون بازیســازی خوب پیش رفت .در۲۰
دقیقه اول کار خاصی نمیتوانستیم انجام دهیم و
بچههایمان تحت تاثیر زمین بسیار بد قرار گرفته
بودند اما روی یک ضربه ایستگاهی به گل رسیدیم
نیمه دوم بازی خیلی خوبی انجام دادیم.

پیکان روی اشتباهات فردی گل خورد
مجتبی حسینی ،سرمربی تیم فوتبال پیکان هم
پس از کسب نتیجه دو بر دو برابر نساجی بیان کرد:
دو گل روی اشتباهات فردی خوردیم .در این زمین
نمیشــود فوتبال بازی کرد .مسئوالن فکری به
حال استان قهرمان پرور مازندران بکنند.
وی همچنین در خصوص دخالت چند لیدر نساجی
در حاشیه این دیدار عنوان کرد :آمدن تماشاگر در
ورزشگاه ،اشکالی ندارد ،اما اینکه لیدرها بخواهند
صحبت کنند و در بــازی صحبت و توهین کنند،
درست نیست.
اولتیماتوم الهامی در اول فصل
شاهرخ بیانی ،مربی تیم فوتبال نساجی بعد از توقف
تیمش در برابر پیکان با اعتراض به شرایط بد زمین
ساری ،اظهار کرد :ما در این زمین مشکل داریم ،ما
روی این زمین فوتبال بازی میکنیم و بازی در این
زمین برای ما سخت است.
وی با اشــاره به این که ساکت الهامی ،سرمربی
نساجی اول فصل به شــرط داشتن زمین خوب
با این تیم قرارداد بسته بود ،گفت :در هفته ششم
هســتیم ،ولی هنوز زمین خوب نداریم .این زمین

سرمربی تیم ملی هندبال ایران
اســامی  ۳۵بازیکــن را برای
مسابقات قهرمانی آسیا اعالم
کرد.مونائــول مونتایا فرناندز
اســامی  ۳۵بازیکن هندبال را
جهت شــرکت در مســابقات
قهرمانیآسیاوانتخابیقهرمانی
جهانبهصورترسمیاعالمکرد.بیستمین دوره رقابت های قهرمانی
مردان آســیا  ۲۰۲۲از  ۲۸دی ماه تا یادهم بهمن  ۱۴۰۰به میزبانی
بندر دمام عربستان و با حضور  ۱۸تیم برگزار خواهد شد.

 41ورزشکار تست دوپینگ دادند

برای تیمهایی خوب اســت کــه دهههای قدیم
فوتبال بازی میکردند .ما در لیگ خودمان ادعای
حرفهای بودن داریم ولی چندتا زمین مناســب و
خوب نداریم.

هفته ششم لیگ برتر در
گــــروه
شرایطیروزگذشتهادامه
ورزشی
یافتکهبازیکسلکننده
آبیپوشان تهران و گل
گهر ،همچنین وضعیت زمین بسیاری از
ورزشگاههایمحلبازیمهمترینمواردی
بود که بعد از اتمام بازیها بیان شد.

ورزش داخلی

نیاز تراکتور به بازیکن تهاجمی جدید
همچنین زونیمیر سولدو ،ســرمربی تیم فوتبال
تراکتور بعد از پیروزی مقابل تیم رقیب با بیان اینکه
تراکتور در فــاز تهاجمی و خط جلو به بازیکن نیاز
دارد ،گفت :متأسفانه تنشهای زیادی بین دو تیم
بود که اص ً
ال الزم نبود و میتوانست بازی آرامتر
دنبال شــود .این برد به بازیکنان اعتماد به نفس
میدهد تا لیگ را بهتر ادامه دهیم .هنوز کار زیادی
تا رسیدن به تیم مطلوب داریم.سولدو خاطرنشان
کرد :دوست دارم ســرعت تیم باال برود و بهتر در
درگیریها شرکت کنیم .بازی هجومی خوبی را
برای تیم طراحی میکنیم .دلیل عقب کشیدن ما
بعد از زدن گل ،استفاده از بازیکنان سرعتی برای
رســیدن به گلهای بیشتر بود .البته برای تقویت
تیم برنامه داریم؛ اما بازیکنان آزاد در حدی نیستند
که به ما کمک کنند.
انتقاد پدیده از عملکرد داور
اکبر میثاقیان ،ســرمربی تیم فوتبــال پدیده نیز
بعداز شکست یک بر صفر تیمش برابر تراکتور در
تبریز گفت :بازیکنانم جنگنده و پرتالش بودند و
میتوانستیم از تبریز دست پر برویم.
وی با بیان اینکه بهتــر از تراکتور بازی کردیم و
موقعیتهای بیشتری داشــتیم ،گفت :ما باختیم
و مقصر شکســت من هســتم ،ولی به تراکتور و
هواداران خوب این تیم تبریک میگویم.میثاقیان
با اشــاره به اینکه در چند صحنه به خصوص در
صحنهای که گل خوردیم داور اشتباهاتی داشت،
ادامه داد :در این صحنه بازیکن تراکتور باید توپ
را بیرون میزد.وی در خصوص ورزشگاه تبریز نیز
گفت :این زمین اســتاندارد نیست و رختکنها به
فاصله دو متر از هم ساخته شده ،که این امر زمینه
ساز بروز تنش است.

ماموران مبارزه با دوپینگ از
 41ورزشــکار در  9رشــته
ورزشــی تســت گرفتنــد.
 4ورزشکار از لیگ برتر فوتبال،
 14ورزشــکار قایقرانــی،
 2ورزشکار بوکس 2 ،ورزشکار
دوچرخه سواری2 ،ورزشکار
دوومیدانی و یک شناگر ورزشــکارانی بودند که با حضور افسران
کنترل دوپینگ نادو تست دادند .همچنین افسران نادوی ایران از 6
کشتی گیر 5 ،تکواندو کار و  5کاراته کار حاضر در رقابتهای نظامیان
جهان هم تست دوپینگ گرفتند.

خط و نشان نوشاد برای رقیبان
در آمریکا

نوشاد عالمیان در بازی نخست
خود در قهرمانی جهان ،کمال
حریف هندی خود را شکست
داد.در این بازی نوشاد نمایش
فوق العاده ای داشت و موفق
شد  ۴بر یک به برتری برسد و
بــرای حریفان خط و نشــان
بکشد.نیما عالمیان دیگر بازیکن کشورمان در بخش دوبل به همراه
نوشــاد به میدان خواهد رفت .امیرحســین هدایی نیز حریفی از
بالروس را  ۴بر یک شکست داد.

پنج فرنگیکار ایران
راهی نیمه نهایی شدند

مسابقات پنج وزن دوم کشتی
فرنگی نظامیان جهان (سیزم)
در تهــران آغــاز شــد کــه
پنج نماینده ایران راهی مرحله
نیمه نهایی شدند.در وزن ۶۰
کیلوگرم پویا ناصرپور ،در وزن
 ۶۷کیلوگرم حسین اسدی ،در
وزن  ۷۷کیلوگرم محمدرضا مختاری  ،در ۸۷کیلوگرم حسین نوری
و در وزن  ۱۳۰کیلوگرم امیر قاسمی منجزی رقبای خود را شکست
دادند.

آگهی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک قرچک
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060301051000745هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قرچک
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای وفادار رامشک فرزند بیت اله بشماره شناسنامه 859
صادره از میانه در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  114مترمربع پالک  2272فرعی از
 53اصلی واقع در قرچک خریداری در ازای سهم مشاعی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/9/4 :
شد.تاریخ انتشار نوبت اول1400/8/19 :
م.الف  10428رئیس ثبت اسناد و امالک  -محمدرحیم پورراینی
مفقودی
برگ سبز ( شناسنامه ) خودرو سواری پراید تیپ 141DLXIمدل 1386به رنگ نوک
مدادی–متالیک به شماره پالک 239-38ط 74به شماره شاسیS1482286231789و
شماره موتو2185780متعلق به اقای فضل اله باقری با شماره ملی 0047843691مفقود
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
شهرستان شهریار
مفقودی
بــرگ ســبز خــودرو ســواری پــژو تیــپ PARSTU۵:بــه رنگ ســفید شــماره
موتور۱۶۴B0۲۱۴3۵۸:وشــماره شاســی NAAN۱۱FE۲JH۹۷۲۸۲۲ :مدل:
 1397وشــماره پالک 328-24 :ج 93به نام آقای محمد امین عبداللهی لرستانی مفقود
گردیده از درجه اعتبار ساقط میباشد.
خرمشهر
مفقودی
اصــل ســند کمپانــی -بــرگ ســبز و کارت خودرو ســواری پــژو پارس بــه رنگ
ســفید روغنــی مدل  1390بــه شــماره موتور 12490251546وشــماره شاســی:
 NAANOlCAXCE۲۷۶۸۹۹وشماره پالک 566 :ج  78ایران  65مفقود گردیده
از درجه اعتبار ساقط میباشد.
12/378
مفقودی
اصل ســند کمپانی -برگ ســبز ســواری پراید جی تی ایکس آی به رنگ نوک مدادی
متالیک مدل  1386به شماره موتور 1843802وشماره شاسیS1412285296941 :
وشماره پالک  613 :ج  21ایران  95مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط میباشد.
12/379
511/6رای شورا
کالســه پرونده 5/669/99:خواهان  :علیرضا یوســفی ســنگانی فرزنــد محمد کد ملی
 0760134197محل اقامت  :ســنگان خ  ،خاتم االنبیاء  -خوانده :عباس مرادیان فرزند
علی اصغر محل اقامت :مجهول المکان  -موضوع :مطالبه وجه  -رای شورا :در خصوص
دعوی آقای علیرضا یوسفی سنگانی فرزند محمد به طرفیت آقای عباس مرادیان فرزند
علی اصغر به خواســته مطالبه وجه به مبلــغ  200میلیون ریال بابت هزینه های تنظیم
ســند وعوارض به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به اوراق پرونده
ولواح تقدیمی و قرار داد منعقده فی مابین و واریزی های انجام شــده توســط خواهان و
از آنجــا که خوانده دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خود ارائه نداده اســت لذا دعوی
مطروحه را محمول بر صحت دانســته و با اســتناد به مواد قانون مدنی و  198و  515و
 519و  522قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ
 200میلیون ریال به عنوان اصل خواســته بانضمام هزینه دادرسی و همچنین خسارت
تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست تا زمان ایفاء دین برابر با شاخص نرخ تورم ساالنه
اعالمی از ســوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر واعالم می
نماید .حکم صادره غیابی ظرف مدت  20روز از تاریخ ابالغ واخواهی در همین شورا پس
از آن ظرف مدت  20روز قابل اعتراض در محاکم عمومی شهرستان خواف می باشد.
مصطفی عرب -قاضی شورا حل اختالف شعبه  5سنگان

511/7رای شورا
کالســه پرونــده  400/246/5خواهــان :ســلیمان مقــدم فرزند غــالم داوود کد ملی
 0760167941محل اقامت  :ســنگان خیابــان پیروزی -خوانده -1 :جعفر پاســبان
فرزند جمعه حســین محل اقامت :شهر ســالمی ،خوانده  -2 :یوسف محمودی فرزند
محمود محل اقامت  :مجهول المکان -موضوع :تنظیم ســند -رای شــورا :در خصوص
دادخواست خواهان آقای سلیمان یوسفی مقدم فرزند غالم داوود به طرفیت خواندگان
 -1جعفر پاســبان فرزند جمعه حسین  -2یوســف محمودی فرزند محمود به خواسته
صدور حکم به الزام به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال
یک دســتگاه سواری پراید به شماره شهربانی  52ص  – 153ایران  12وشماره شاسی
 S۱۴۱۲۲۸3۲۵۵۴۴۴با توجه به مستندات و مندرجات پرونده و اظهارات خواهان و
وجود قولنامه عادی فروش فی مابین خواندگان و توجها به استعالمات صورت گرفته و
محتویات پرونده که سند به نام خوانده ردیف دوم می باشد و عدم حضور خوانده ردیف
اول و دوم در جلســه شورا مســتندا به ماده  198از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده
ردیف دوم را ملزم به انتقال ســند اتومبیل فوق به نام خواهان و پرداخت هزنیه دادرسی
در حق خواهان محکوم می نماید لیکن در خصوص خواســته خواهان به طرفیت خوانده
ردیف اول قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعالم می نماید .این رای غیابی وظرف مدت
بیست روز قابل واخواهی در همین شورا و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدید
نظر در دادگاه عمومی شهرستان خواف می باشد.
مصطفی عرب -قاضی شورا حل اختالف شعبه  5سنگان
511/8رای شورا
کالســه پرونــده  400/100/5خواهان :محمــد صدیق حبیبی فرزنــد احمد کد ملی
 0769783333محل اقامت  :سنگان خیابان خاتم االنبیاء -خوانده -1 :حسن صمدی
زرخوان فرزند محمد محل اقامت :ســنگان خیابان شــهرداری ،خوانده  -2 :محمود
جمــال زاده قوجــه بگلو فرزند جمال محل اقامت  :مجهــول المکان  ،خوانده  -3 :رضا
جمال زاده قوجه بیگلو فرزند جمال مجهول المکان  -موضوع :تنظیم ســند -رای شورا:
در خصوص دادخواســت خواهان آقای محمــد صدیق حبیبی فرزند احمد به طرفیت
خواندگان  -1حســن صمدی زرخوان فرزند محمد  -2محمــود جمال زاده بگلو فرزند
جمال  -3رضا جمال بیگلو فرزند جمال به خواسته صدور حکم به الزام به حضور در یکی
از دفاتر اســناد رسمی و تنظیم سند رســمی انتقال یک دستگاه لودر به شماره موتور
 ۲۶b۷۶۴۸a00۷3۶و مــدل  Xg۹3۲iiaشــورا با توجه به قولنامه های تنظیمی
بین خواهان و خوانده ردیف اول و توجها به استعالمات صورت گرفته و محتویات پرونده
که ســند به نام خوانده ردیف دوم و سوم می باشــد و عدم حضور خوانده ردیف اول و
دوم وســوم در جلسه رسیدگی شورا مستندا به ماده  198از قانون آیین دادرسی مدنی
خوانده ردیف دوم و سوم را ملزم به انتقال سند لودر فوق به نام خواهان و پرداخت هزنیه
دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید لیکن در خصوص خواسته خواهان به طرفیت
خوانده ردیف اول قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعالم می نماید .این رای غیابی وظرف
مدت بیســت روز قابل واخواهی در همین شورا و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل
تجدید نظر در دادگاه عمومی شهرستان خواف می باشد.
مصطفی عرب -قاضی شورا حل اختالف شعبه  5سنگان
511/9رای شورا
کالسه پرونده 400/152/5خواهان :عبدالرئوف رحیمی سنگانی فرزند نظام الدین محل
اقامت  :ســنگان خیابان موالنا  - 7خوانده -1 :ســیف اهلل یحیایی فرزند حسن محل
اقامــت :خیابــان معدن – معدن  ، 4خوانده  -2 :احمد ســلمانی زارچی فرزند محمد
علــی محل اقامت  :مجهول المکان  -موضوع :تنظیم ســند -رای شــورا :در خصوص
دادخواســت خواهان آقای عبدالرئوف رحیمی ســنگانی فرزند نظام الدین به طرفیت
خواندگان  -1ســیف اهلل یحیایی فرزند حسن  -2احمد ســلمانی زارچی فرزند رضا به
خواسته صدور حکم به الزام به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی
انتقال یک دســتگاه سواری وانت پیکان به شماره شــهربانی  17ب  – 753ایران 36و
شــماره شاسی naaa۴۶aa۸cg3۱۹۴3۴با توجه به مســتندات و مندرجات پرونده
و اظهــارات خواهان و وجود قولنامه های تنظیمی بین خواهــان و خوانده ردیف اول و
توجها به اســتعالمات صورت گرفته و محتویات پرونده که سند به نام خوانده ردیف دوم
می باشــد و عدم حضور خوانده ردیف اول و دوم در جلسه شورا مستندا به ماده  198از
قانون آیین دادرسی مدنی خوانده ردیف دوم را ملزم به انتقال سند اتوموبیل فوق به نام
خواهان و پرداخت هزنیه دادرســی در حق خواهان محکوم می نماید لیکن در خصوص
خواسته خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعالم می
نماید .این رای غیابی وظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در همین شورا و پس از آن
ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی شهرستان خواف می باشد.
مصطفی عرب -قاضی شورا حل اختالف شعبه  5سنگان

آگهی مزایده(نوبت اول)
بــه موجب پرونده ه کالســه  9900202و غیره اجرای احــکام مدنی در قبال طلب
کارگــران آقای مجتبی کرمــی پور و غیره و حق بیمه هزینه اجــرا به اموال محکوم
علیه شــرکت گروه صنعتی گســترده دنا توقیف و بازداشــت گردیده است ووضعیت
اموال توقیفی به شــرح ذیل می باشد-1 :یک دستگاه تراکتورفرگوسن سیستم ITM
مدل  1383به شماره شهربانی 196ک23ایران  19به شماره شاسی CO۸۴0۱که
کارشــناس ارزیاب پس از بازدید وســیله نقلیه ارزش آن را مبلغ 1/500/000/000
ریال تعیین نموده اند و تراکتور مذکور به مزایده گذاشــته می شود .وقت مزایده روز
دوشــنبه مورخه  1400/9/22ســاعت 10تا 11صبح در محل دادگستری تعیین می
شــود لذا شخص یا اشخاصی که قصد شرکت در مزایده را دارند می توانند 5روز قبل
از مزایــده از امــوال توقیفی در محل دهلران پارکینگ وحــدت روبروی پمپ بنزین
بازدید بعمل آورند ضمناً مزایده به صورت شــفاهی از قیمت پایه شروع و برنده کسی
اســت که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.
دفتر اجرای احکام دادگستری شهرستان دهلران
آگهی مفقودی
شناسنامه و سند کمپانی ســواری سیستم پژو تیپ  206به رنگ خاکستری متالیک
مدل 1386به شــماره موتور 14186023800و به شــماره شاســی 21518977به
شــماره پالک 691ص35ایران  34به نام اینجانب عبدالحمید بدیعی مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط است.
دهلران
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقدسند رسمی (موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه)
هیــات حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان میاندوآب
بشــرح زیر تصرفات مفروزی و مالکانه اشــخاص را تایید و به جهت عدم دسترسی
به مالکین مقرر شــده است پس از نشر آگهی ســند مالکیت رسمی صادر وتسلیم
گــردد و علیهذا در اجرای ماده  3قانون مذکور و آئین نامه اجرایی آن مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز جهت اطالع مالکین مشــاعی و ســایر صاحبان حقوق
آگهی می شــود و چنانچه اشخاص اعتراض داشــته باشند حداکثر ظرف مدت دو
ماه از انتشــار اولین آگهی اعتراض کتبی خود را مســتقیما به اداره ثبت اســناد
و امــالک شهرســتان میاندوآب تســلیم نموده و بایــد یک ماه از تاریخ تســلیم
اعتراض به اداره ثبت امالک دادخواســت به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند.
درغیر اینصورت ســند مالکیت مورد تقاضای متصرف بر اساس مدلول رای صادره
درحدود و مقررات صادر خواهد شــد و صدور ســند مالکیــت جدید مانع مراجعه
متضرربه دادگاه نخواهد بود -1 .رای شماره  140060313006003545مورخه
 1400 /08/11تقاضــای آقای محمدرضا عنایت فرزند علی مبنی بر صدور ســند
مالکیت ششــدانگ ساختمان قســمتی از پالک  6554فرعی از یک اصلی بخش
 14مراغــه حوزه ثبتی میانــدوآب واقع در میاندوآب خریداری شــده از وراث
مختــار رابری و شــهرام رابری به شــماره پرونده  1400-90هیات به مســاحت
 149/10متر مربع که برای آن پالک  29727فرعی تعیین شده است  .تاریخ
انتشــار نوبــت اول :چهارشــنبه  1400/08/ 19تاریــخ انتشــار نوبت دوم
:پنجشنبه 1400/09/ 04
 -1095سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک میاندوآب -سعید
سیفی
آگهی مفقودی
اینجانب حمید رضا گزمه نام پدرمحمد ش شناســنامه/ملی2260100678صادره
ازبردســیرمالک خودروســواری هاچ بک پــژو تیپ206به رنگ خاکســتری متالیک
مدل1384شــماره شاسی10809180شــماره موتور۱0FSS۱۵۲3۸۷۴۴پالک
ایران524 -59س45بعلــت فقدان اســناد فروش تقاضای رونوشــت المثنی اســناد
مذکوررانموده اســت لذا چنانچه هرکس ادعایــی درمورد خودروی مذکوردارد ظرف
مــدت10روز به دفترحقوقی ســازمان فروش شــرکت ایران خــودرو واقع درپیکان
شهرســاختمان ســمند مراجعه نماید بدیهی اســت پس ازانقضای مهلت مزبورطبق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
-51استان گلستان -گرگان
آگهی مفقودی جواز اسلحه شکاری (نوبت اول)
برگ جواز اســلحه شــکاری به مشــخصات :هفت تیر نیمه اتومات – ساخت ترکیه
– مگنوم – شــماره اســلحه  – 12/2433به نام آقای محمد دلکش به شماره ملی:
 2660231125مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می باشد.
ح1608

آگهی مزایده-مرحله اول
9900565به موجب کالسه 9900565احرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آستانه
اشــرفیه حکم به فروش ماترک مرحوم قربانعلی قربانپور صادر گردیده اســت.فلذا اموال
غیر منقول واقع در آســتانه اشرفیه-روســتای چور کوچان باال طبق نظریه کارشــناس
رســمی دادگستری به شرح ذیل می باشــد.یک قطعه زمین مشتمل بر خانه و محوطه
با حدود اربعه شــماال محوطه و خانه آقای احمد علی قربانپور و شــرقا شــالیزاری آقای
حســن آقا بزرگی و جنوبا محوطه و خانه اشــخاص و در جهت غــرب محدود و متصل
اســت به جاده خاکی مســاحت این قطعه حدود (5000پنج هزار متر مربع)می باشد.و
انبار پدری(مخروبه و متروکه که از حیز انتفاع میباشد)و یکباب خانه جدید االحداث که
توســط احدی از وراث (آقای علی اکبر قربانپور)احداث گردیده است.لذا ارزیابی فقط در
خصوص کل عرصه بوده.قسمتی از عرصه تعرفه شده در حریم کوچه قرار دارد.ششدانگ
زمین تعرفه شده(عرصه)به مبلغ 42/000/000.000برآورد میگردد.این اجرا در نظر دارد
در روز چهارشــنبه مورخه1400/10/01ســاعت 10صبح در محل اجرای احکام مدنی
دادگستری آستانه اشرفیه نسبت به فروش و اموال مذکور از طریق مزایده از قیمت پایه
شروع واموال متعلق به کسی خواهد بود که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.ده درصد از
قیمــت فی المجلس از برنده مزایده دریافت و الباقی وجه مزایده ظرف مهلت قانونی که
حداکثر یک ماه تاریخ مزایــده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ واموال به برنده مزایده
برطبــق قانون ومقررات انتقال وچنانچه منع قانونی نداشــته باشــد تحویل داده خواهد
شد.در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد:سپرده وی پس
از کســر هزینه مزایده به نفع دولت ضبــط ومزایده تجدید می گردد.چنانچه روز مزایده
با ایام تعطیل مقارن گردد مزایده فردای همان روز در همان ســاعت و مکان برگزار می
گردد.شــکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته ازتاریخ فروش به دادگاه
صادر کننده ارجاع وقبل از اتمام مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه( در صورت
شکایت) اموال به خریدار تحویل نخواهد شد.
ح1606مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری آستانه اشرفیه-نورحسینی
آگهی مزایده مجدد
کالسه  0000334اجرای احکام حقوقی دادگســتری شهرستان صومعه سرا در نظر
دارد در خصوص پرونده کالسه 0000334له خانم ســید باقر صالحی کمامردخی با
وکالت محمد هادی محمدی و حســن یزدانی بطرفیــت محکوم علیه الیاس خلخالی
فتمه ســری،اموال با مشــخصات ذیل را پس از کارشناســی و پــس از واریز هزینه
آگهی جلســه مزایده ای به شرح ذیل برگزار نمایند.مشــخصات ملک عرصه و اعیان
یکبــاب مغازه (نوع ملک طلق)به شــماره 2018فرعی از5اصلــی مفروز از باقیمانده
4فرعــی قطعه 13تفکیکی،ناحیه شــهری بخش22حوزه ثبتی صومعه ســرا اســتان
گیالن،به مســاحت پانزده متر و یک دســیمتر مربع(15/1متر مربع)به نشانی صومعه
ســرا،خیابان طالقانی،روبه روی شهرداری،نبش کوچه شهید باقری در سمت همکف
بلوک با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان
ها و آئین نامه اجرایی آن با حدود و مشخصات:شــماال:درب و دیواری اســت بطول
3/35متر شــرقا:در دو قسمت اول درب و دیواری اســت بطول1/87متر،شماال:درب
و دیواری اســت بطول 3/35متر شرقا:در دوقســمت اول درب و دیواری است بطول
1/87متــر،دوم درب و دیــواری اســت بطوا2/08متــر جنوبا:دیوار مشــترک بطول
4/89متر به مغازه قطعه 16شــماره 2019فرعی غربا:بطول3/32متر دیواری است به
راهرو.در حال حاضر ســرقفلی مغازه به آقای ســید حسین صالحی واگذار شده است
و مالکیت مغازه بصورت مشــاعی وبالســویه متعلق به اصحاب دعوی آقایان سید باقر
صالحی و الیاس خلخالی می باشد.ب)مشــخصات بنــای مغازه:مغازه دارای دو درب
کوچــک و بزرگ در نبش کوچه شــهید باقــری و خیابان طالقانی از جنس شیشــه
ســکوریت با حفاظ فلزی مشــبک (النه زنبوری)بوده ونیــز دارای یک پنجره بزرگ
در بر کوچه شــهید باقری با حفاظ فلزی می باشــد ومغازه دارای یک کنتورآب،یک
کنتور آب،یک کنتور برق و یک کنتور گاز بصورت مســتقل می باشــد.النهایه ارزش
ریالی فقط مالکیت ششــدانگ عرصه و اعیان مغازه یاد شده با کلیه امتیازات و حقوق
تجاری بمبلغ 3/020/000/000ریــال تعیین و به عنوان قیمت پایه در مزایده اعالم
مــی گردد.طالبین می تواننــد 5روز قبل برگزاری مزایده در محل از آن پالک دیدن
کرده و جهت شــرکت در خرید در تاریخ1400/10/1روز چهارشــنبه از ساعت 9الی
10صبح در دفتر این اجرای احکام واقع در دادگســتری صومعه ســرا حاضر شــوند.
فروش از مبلغ ارزیابی شــده شــروع و برنده کســی خواهد بود که پیشــنهاد کننده
باالتریــن قیمت بوده و 10درصد مبلغ تصویبی را فی المجلس به حســاب ســپرده
دادگســتری واریز و هزینه های مربوطه را متقبل شود.
ح 1607دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان صومعه
سرا-بیابانگرد

