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دوست دارم در چهارمین المپیک هم باشم ،اما نه به هر قیمتی

حذف «لباس رسمی» کاروان ایران از
مراسمافتتاحیه

شوک جدید؛ خداحافظی احسان حدادی با المپیک؟!
احسان حدادی این روزها درگیر آسیب دیدگی های پرتعداد است و می گوید با این وضع شاید به المپیک نرود.

به گزارش ورزش سه ،احسان حدادی جزو اولین ورزشکاران
ایرانی بود که توانست سهمیه المپیک توکیو را کسب کند و در دو
سال اخیر هم با رفع مصدومیت های خود در اردوهای تدارکاتی
مختلف شرکت کرده تا به بهترین نحو برای حضور در این رویداد
بزرگ آماده شود .این پرتابگر ایرانی که در المپیک لندن با کسب
مدال نقره یک اتفاق تاریخی را رقم زد ،سابقه حضور در سه دوره
المپیک را دارد ،اما در آستانه حضور در چهارمین المپیک متوالی
خود نه تنها مثل چند ماه قبل امیدی به کسب مدال ندارد ،بلکه
می گوید مصدومیت هایی که سراغش آمده شاید اجازه ندهد به
توکیو اعزام شود .این یعنی ممکن است بعد از مثبت شدن دوپینگ
بهمن عسکری و مصدومیت پریسا جهانفکریان که باعث از دست
رفتن دو سهمیه برای ایران شد ،شوک سومی هم در راه باشد.
حدادی که تا چند ماه با مک ویلکینز مربی آمریکایی خود در این
کشور مشغول تمرین بود ،به خاطر عود کردن دیسک کمرش به
تهران بازگشت و دوره های درمانی را سپری کرد .او اما دیروز وقتی
در لیگ دوومیدانی پرتاب و با رکورد  58.46متر همه را ناامید کرد.
برای پیگیری این ماجرا و اینکه چرا حدادی در آستانه اعزام به
توکیو حدود  9متر پایین تر از رکورد ورودی المپیک را پرتاب کرده،
با او همکالم شدیم .این ملی پوش پرتاب دیسک ایران در گفت و
گو با “ورزش سه” از احتمال غیبتش در المپیک خبر داد.
پایم آسیب دید و نمی خواستم پرتاب کنم
یک روز قبل از مسابقه لیگ پایم در تمرین پیچید و به خاطر این
آسیب دیدگی نمی خواستم مسابقه دهم ،اما به تیم پلمیر تعهد
داده بودم و مجبور شدم که پرتاب کنم .می دانستم که شرایطم
خوب نیست و چنین رکوردی ثبت می کنم .مشکل من در لیگ
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مهلت فیفا و  AFCتمام شد

رژه با ِ
ست ورزشی!

آسیب دیدگی کمرم نبود و به آن عادت کردم چون شرایطش
تغییری نمی کند .آسیب دیدگی پایم جدید است و اگر نبود ،قطعا
 64 ،63متر پرتاب می کردم.
بدشانسی پشت بدشانسی برایم می آید
تالش می کنم طی روزهای آینده حداقل وضعیت آسیب
پایم درست شود .هر روز فیزیوتراپی می کنم ،اما نمی دانم چرا
بدشانسی پشت بدشانسی می آید .دیگر نمی توانم کاری بیش
از این کنم .من برای چهارمین بار سهمیه المپیک را کسب کردم و
خیلی دوست دارم که این افتخار بزرگ نصیبم شود ،اما باید ببینم
که در روزهای آینده چه اتفاقی می افتد.
نمی خواهم به هر قیمتی به المپیک بروم
بدم نمی آید که نامم در تاریخ ثبت شود و در  4دوره المپیک به
عنوان یک ایرانی شرکت کرده باشم ،اما نه به هر قیمتی .من اگر
وضعیت خوبی نداشته باشم و نتوانم رکورد خوبی ثبت کنم ،برای
اعتبار خودم و کشورم خوب نیست .هر ورزشکاری به المپیک می
رود که پرچم کشورش را باال ببرد و اگر نتواند این کار را کند ،اصال
رفتن به المپیک هم معنایی ندارد.
تا لحظه آخر سعی می کنم به المپیک برسم
من تا لحظه آخر تالشم را می کنم .یکشنبه هفته آینده زمان
اعزام من به توکیو است و باید ببینم که تا آن زمان چه اتفاقی
پیش می آید .هدف من این است که با بهترین شرایط به المپیک
بروم و یک رکورد آبرومندانه ثبت کنم .مصدومیت هم جزو
ورزش حرفه ای است ،اما متاسفانه در چنین مقطع گریبان
مرا گرفت .امیدوارم همه چیز خوب پیش برود ،اما فعال چیزی
مشخص نیست.

برای انتخاب ملی پوشان کاراته

تکلیف تیم ملی ،پرسپولیس و استقالل  ۱۰روز دیگر مشخص میشود

م ملی مشخص شد
شرایط برگزاری رقابتهای انتخابی اردوی تی 

تکلیف میزبانی تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی و محل برگزاری لیگ قهرمانان
آسیا تا  ۱۰روز دیگر مشخص میشود.
به گزارش مهر ،روزنامه «االقتصادیه» عربستان درباره آخرین وضعیت میزبانی مسابقات
انتخابی جام جهانی در قاره آسیا و رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا نوشت« :انتظار میرود
 AFCاواخر ماه جوالی ساز و کار برگزاری مرحله سوم و تعیین کننده انتخابی جام
جهانی  ۲۰۲۲قطر و محل برگزاری فینال لیگ قهرمانان آسیا در میان کشورهای غرب
آسیا را اعالم کند .آخرین مهلت فیفا برای تعیین  ۱۲ورزشگاه و میزبانی در بازیهای
انتخابی جام جهانی روز پنجشنبه گذشته به پایان رسید در حالی که مهلت AFC
به کشورهای آسیایی برای ارائه درخواست میزبانی فینال لیگ قهرمانان دیروز منقضی
شد».
یکی از اعضای  AFCدر این ارتباط به روزنامه االقتصادیه گفت« :کنفدراسیون آسیا
با مشورت فیفا در حال بررسی درخواست  ۱۲فدراسیون است برای قبول یا رد درخواست
آنها است .در صورت عدم دارا بودن شرایط میزبانی فینال لیگ قهرمانان و انتخابی جام جهانی،
هر کشور که نمیتواند میزبان باشد باید زمین بی طرف را انتخاب کند .در صورت شیوع ویروس کرونا و عدم توانایی
میزبانی ،گزینه برگزاری تمام مسابقات به صورت متمرکز خواهد بود .این موضوع روی میز  AFCاست و  ۱۰روز دیگر
اعالم میشود».
به گزارش خبرنگار مهر ،تیم ملی فوتبال ایران در مرحله سوم انتخابی جام جهانی در گروه نخست با کره جنوبی ،امارات ،عراق،
سوریه و لبنان همگروه است.
ایران در لیگ قهرمانان آسیا هم سه نماینده یعنی پرسپولیس ،استقالل و تراکتور را دارد که به مرحله یک هشتم نهایی راه یافتهاند.
پرسپولیس با استقالل تاجیکستان ،تراکتور با النصر عربستان و استقالل با الهالل عربستان در این مرحله دیدار میکنند.

سرمربی تیم ملی کاراته گفت :رقابتهای انتخابی اردوی تیم ملی چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری
برگزار می شود.
به گزارش مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته ،سید شهرام هروی اظهار
داشت :رقابت انتخابی نفرات دعوت شده به اردوی مقدماتی تیم ملی کاراته چهارشنبه و
پنجشنبه  ۳۰و  ۳۱تیرماه در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار میشود .این مسابقات
پس از برگزاری  ۳جلسه تمرین نفرات دعوت شده به اردو برگزار خواهد شد.
وی افزود :طبق برنامه ریزی صورت گرفته ،مسابقات روز چهارشنبه از ساعت ۱۵
و با برگزاری رقابتهای اوزان  ۶۷ ،۶۰و  ۷۵آغاز میشود .رقابتهای این وزن در روز
چهارشنبه تا مشخص شدن  ۴نفر برتر هر وزن ادامه خواهد یافت .مسابقات روز
پنجشنبه هم از ساعت  ۹صبح و در اوزان  -۸۴ ،۵۵و  +۸۴برگزار میشود تا دو نفر برتر
هر وزن مشخص شود .همچنین رقابتهای  ۴نفر برتر اوزان  ۶۷ ،۶۰و  ۷۵نیز روز چهارشنبه
برگزار میشود .سرمربی تیم ملی کاراته ادامه داد :دلیل اینکه نفرات برتر اوزان  ۶۷ ،۶۰و  ۷۵در دو
روز مشخص میشود ،زیاد بودن تعداد ورزشکاران در این وزن است .همچنین مراسم قرعه کشی رقابتها
نیز روز سه شنبه و با حضور خود ورزشکاران انجام میشود.
هروی خاطرنشان کرد :برای برقراری عدالت از فدراسیون درخواست کردیم که بهترین داوران این رقابتها را قضاوت کنند .همچنین
مسابقات بر روی یک تاتامی و با استفاده از ویدئو چک برگزار میشود .تمام تالش ما برقراری عدالت و راهیابی شایستهترین نفرات
به اردوهای تیم ملی است.
سرمربی تیم ملی در پایان یادآور شد :مسابقات قهرمانی کشور نیز با رعایت تمام استانداردها برگزار میشود و ان شاءالله با
مشخص شدن نفرات برتر آن مسابقات که بعد از المپیک برگزار میشود ،اردوی یک ماهه تیم ملی آغاز خواهد شد تا ورزشکاران
خودشان را آماده مسابقات قهرمانی جهان و آسیا کنند.

آگهــی تغییــرات شــرکت گــروه صنعتــی جــی لیــان
جــی شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  3698و
شناســه ملــی  10860081246بــه اســتناد صورتجلســه
هیئــت مدیــره مــورخ  1400،03،27تصمیمــات ذیــل
اتخــاذ شــد  :ســمت اعضــا هیــات مدیــره بشــرح ذیــل
میباشــد  -1 :آقــای حشــمت الــه خســروی بشــماره ملــی
1289283141بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره آقــای
یدالــه خســروی بشــماره ملــی  5759838113بــه ســمت
نائــب رئیــس هیئــت مدیــره آقــای هیبــت الــه خســروی
بشــماره ملــی  1289269459بــه ســمت مدیــر عامــل و
عضــو هیــات مدیــره -2کلیــه اســناد واوراق بهــادر وتعهــد
آور شــرکت اعــم از چــک -ســفته وغیــره بــا امضــای آقــای
هیبــت الــه خســروی (مدیرعامــل) مســتقیما همــراه بــا
مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر (1777 )1167640
آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی و مشاعی

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیــان
پروندههــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده
بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نمودهانــد.
 -1رأی شــماره  140060330002004869مربــوط بــه پرونــده کاســه  1399114430002000027آقای/خانــم علــی قربانــی
فرزنــد ســلیمان در قســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه درآن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت  115/50مترمربــع پــاک
شــماره  142فرعــی از  1947اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم (مالکیــت متقاضــی طی ســند قطعی صفحــه  224دفتــر )316
 -2رأی شــماره  140060330002004919مربــوط بــه پرونــده کاســه  1399114430002002562آقای/خانــم
هــادی حاجــی حمیــدی فرزنــد عبدالحمیــد در قســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه درآن احــداث بنــا شــده بــه
مســاحت  120مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از  2329/7اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم (مبایعــه نامــه عــادی و
خریــداری مــع الواســطه از مرادعلــی صدیــق شــماره  127258مــورخ  79/4/9دفتــر خانــه  20قــم)
 -3رأی شــماره  140060330002004352مربــوط بــه پرونــده کاســه  1399114430002002676آقای/خانــم
احمــد جعفــری فرزنــد درویــش در قســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه درآن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت
 140مترمربــع پــاک شــماره  2فرعــی از  2302اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم (مبایعــه نامــه عــادی و خریــداری
مــع الواســطه از حســین رحمانــی صفحــه  562دفتــر )331
 -4رأی شــماره  140060330002004604مربــوط بــه پرونــده کاســه  1399114430002002567آقای/خانــم علــی
کشــوری شــجاع فرزنــد یدالــه در قســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه درآن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت 115/70
مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از  2333و  2334اصلــی کــه طبــق بخشــنامه ســازمان بــه پــاک  2334اصلی تبدیل شــده
واقــع در بخــش دو ثبــت قــم (مبایعــه نامــه عــادی و خریــداری مــع الواســطه از جــواد ســلیمانی صفحــه  48دفتــر )536
 -5رأی شــماره  140060330002004263مربــوط بــه پرونــده کاســه  1399114430002002561آقای/خانــم
محمــد کریمــی فرزنــد فیــض الــه در قســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه درآن احــداث بنا شــده بمســاحت 120
مترمربــع پــاک شــماره  1/80فرعــی از  2184اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم( مبایعــه نامــه عــادی و خریــداری
مــع الواســطه از نظامعلــی فــرخ صفحــه  511دفتــر ) 486
 -6رأی شــماره  140060330002004543مربــوط بــه پرونــده کاســه  1399114430002002559آقای/خانــم
محمــد مهــدوی فرزنــد احمــد در قســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه درآن احــداث بنا شــده به مســاحت 21/65
مترمربــع پــاک شــماره  37فرعــی از  1870اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم (مبایعــه نامــه عــادی و خریــداری مع
الواســطه از بتــول ضــاد صفحــه  586دفتــر )87
 -7رأی شــماره  140060330002004668مربــوط بــه پرونــده کاســه  1399114430002002470آقای/خانــم
معصومــه جعفــری یزنــی فرزنــد محمــد علــی در قســمتی از ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه درآن
احــداث بنــا شــده بمســاحت  180مترمربــع پــاک شــماره  2فرعــی از  2302اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم
(مبایعــه نامــه عــادی و خریــداری مــع الواســطه از عبــاس بیاتــی طــی ســند قطعــی ثبــت دفاتــر الکترونیکــی )10843
 -8رأی شــماره  140060330002004669مربــوط بــه پرونــده کاســه  1399114430002002471آقای/خانــم
منصــور بیاتــی فرزنــد عبــاس درقســمتی از ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه درآن احــداث بنــا شــده
بــه مســاحت  180متــر مربــع پــاک شــماره  2فرعــی از  2302اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم ( مبایعــه نامــه
عــادی و خریــداری مــع الواســطه از عبــاس بیاتــی طــی ســند قطعــی ثبــت دفاتــر الکترونیکــی )10843
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیت
رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهی
تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت  2مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم
اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه ایــن
اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه
دادگاه نخواهــد بــود( .بازتــاب خبر_ابتــکار)
تاریخ انتشار دوم1400/04/29 :
تاریخ انتشار اول1400/04/14 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1400/03/22 - 140060318019001615هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بامعــارض
متقاضــی دولــت جمهــوری اســامی ایــران بانمایندگــی اداره آمــوزش و پرورش حویــق به شــماره شناســه 14006817293
در چهــار و .نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان اداری و مســکونی بــه مســاحت
 6272/09مترمربــع پــاک فرعــی  2199از  23اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک  705واقــع در قریــه حویــق بخــش
 28گیــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای حمیــد نایبــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب
در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم
و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم
نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر
خواهــد شــد  907/392 .م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/04/15 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 1400/04/29

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده
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آگهی فقدان سند مالکیت

ســند مالکیــت 20731ســهم مشــاع از 293695ســهم ششــدانگ (207/31ســهم از 2936/95ســهم ششــدانگ) یــک
قطعــه زمیــن بــه مســاحت2936/95مترمربع تحــت پــاک 15556فرعــی از 297فرعــی از -36اصلــی بخــش 5قزویــن
ذیــل شــماره دفتــر الکترونیکــی  139820309068002967و شــماره چاپــی 672611ســری ج ســال 97بــه نــام
خانــم عــذری بزرافکــن محمــودی صــادر و تســلیم گردیــده اســت .حــال آقــای مهــدی چگینــی بــه موجــب ســند
وکالــت شــماره 59785مــورخ 95/07/08دفتــر 40قزویــن و آقــای رامیــن نــوری بــه موجــب ســند تعویــض وکالــت
شــماره 74438مــورخ 1400/01/16دفتــر  40قزویــن از طــرف مالــک بــا ارائــه دو بــرگ فــرم شــهادت شــهود بــه
وارده 68000930مــورخ  1400/01/17مدعــی فقــدان ســند بــه علــت ســهل انــگاری گردیــده و تقاضــای صــدور ســند
مالکیــت المثنــی را نمــوده اســت .مراتــب بــه اســتناد مــاده 120آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت اعــام مــی گــردد
تــا هرکــس بنحــوی از انحــاء نســبت بــه ملــک مذکــور حقــی داشــت و یــا معاماتــی بــه نفــع او شــده و یــا مدعــی
وجــود ســند در نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی تــا مــدت ده روز ضمــن مراجعــه بــه ایــن اداره اعتــراض
خــود را بــا ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد و چنانچــه در ظــرف مــدت مقــرر اعتــراض بــه
ایــن اداره نرســد و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت ارائــه نشــود اداره ثبــت المثنــی ســند مالکیــت را طبق
مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد کــرد و ایــن آگهــی در یــک نوبــت بــه شــرح ذیــل منتشــر خواهد شــد.
م الف303/
تاریخ انتشار1400/04/29:

علی شهسواری -رییس اداره ثبت اسنادوامالک منطقه  2قزوین

1770

آگهی فقدان سند مالکیت

ســند مالکیــت ششــدانگ یــک واحــد مســکونی بــه شــماره قطعــه  1تفکیکــی و مســاحت  107/29مترمربــع تحــت
پــاک 7095فرعــی از  4069فرعــی از  95فرعــی از  94فرعــی از  -43اصلــی بخــش  5قزویــن ،ذیــل شــماره ثبــت
 75004صفحــه 213دفتــر جلــد  405و شــماره چاپــی  031044ســری الــف ســال 85بــه نــام آقــای ســیدیونس بابائی
صــادر و تســلیم گردیــده اســت و بــه موجــب اســنادرهنی بــه مشــاره  2997مــورخ 87/12/19دفتــر 64قزویــن بــه نفع
بانــک ملــت مدیریــت شــعب اســتان قزویــن و  8080مــورخ 91/09/12دفتــر 64قزویــن بــه نغــع بانــک ملــت شــعبه
خیــام شــمالی قزویــن در رهــن مــی باشــد حــال آقــای فرامــز قاســمی بــه موجــب ســند وکالــت شــماره68007959
مــورخ 88/03/31دفتــر 40قزویــن از طــرف مالــک بــا ارائــه دو بــرگ فــرم شــهادت شــهود بــه وارده68007959
مــورخ 1400/04/02مدعــی فقــدان ســند بــه علــت ســهل انــگاری گردیــده و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی
را نمــوده اســت .مراتــب بــه اســتناد مــاده 120آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت اعــام مــی گــردد تــا هرکــس بنحوی
از انحــاء نســبت بــه ملــک مذکــور حقــی داشــت و یــا معاماتــی بــه نفــع او شــده و یــا مدعــی وجــود ســند در نــزد
خــود باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی تــا مــدت ده روز ضمــن مراجعــه بــه ایــن اداره اعتــراض خــود را بــا ارائــه اصل
ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد و چنانچــه در ظــرف مــدت مقــرر اعتــراض بــه ایــن اداره نرســد و یــا در
صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت ارائــه نشــود اداره ثبــت المثنــی ســند مالکیــت را طبــق مقــررات صــادر و بــه
متقاضــی تســلیم خواهــد کــرد و ایــن آگهــی در یــک نوبــت بــه شــرح فــوق منتشــر خواهــد شــد.
م الف306/
تاریخ انتشار1400/04/29:

علی شهسواری -رییس اداره ثبت اسنادوامالک منطقه  2قزوین
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آگهی آرا هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

در اجــرای مــاده  3قانــون و مــاده  13آئیــن نامــه اجرائــی قانــون یــاد شــده اســامی افــرادی کــه اســناد عــادی یــا
رســمی انــان در هیــات مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک بجنــورد مــورد رســیدگی و تائیــد قــرار گرفتــه جهــت
اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز در دو نشــریه آگهــی هــای ثبتــی (کثیراالنتشــار و محلــی )بشــرح ذیــل
آگهــی میگــردد :بخــش دو بجنــورد پــاک  171اصلــی اراضــی ســوهائی -1ششــدانگ یکبــاب ســاختمان از پــاک
 1708فرعــی از  171اصلــی فــوق بــه مســاحت  154/58متــر مربــع ابتیاعــی اقــای اســماعیل ایزانلــو از محــل مالکیت
رســمی رقیــه مریــدی برابــر رای شــماره  1400-1103مــورخ  1400/04/23کاســه  98-0237لــذا بدینوســیله بــه
فروشــندگان و مالکیــن مشــاعی و اشــخاص ذینفــع در ارای اعــام شــده ابــاغ میگــردد چنانچــه اعتراضــی دارنــد از
تاریــخ انتشــار آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع
ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد معترضیــن بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه
تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه محــل نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهنــد در
صورتیکــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه محــل ارائــه
ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند خواهــد نمــود ضمنــا صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه
دادگاه نخواهــد بــود  /3210 .م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/04/29 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1400/05/13 :
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آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی

برابــر آرا صــادره هیــات  /هیاتهــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کاچــای تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده
اســت لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بشــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه
فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند.
اقــای مســعود شمســی المشــکن فرزنــد یوســف بــه شــماره شناســنامه  1554صــادره از رودســر و کدملــی
 6319949228بــه صــورت شــش دانــگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  1766/20مترمربــع پــاک 280
فرعــی از  137اصلــی واقــع در قریــه ماچیــان خریــداری از مالــک رســمی خلیــل خلیلــی بیجارگاهــی زارع صاحــب
نســق محــرز گردیــده اســت بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  .م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :ســه شــنبه  1400/04/29تاریــخ انتشــار نوبــت
دوم  :چهــار شــنبه 1400/05/13

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک کالچای – علی عالئی

1773

آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی

برابــر آرا صــادره هیــات  /هیاتهــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کاچــای تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده
اســت لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بشــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه
فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند.
خانــم مینــا رضائــی فرزنــد رضــا بــه شــماره شناســنامه  1840صــادره از رودســر و کدملــی  2690503824بــه
صــورت شــش دانــگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  294/69مترمربــع پــاک  3482فرعــی از  311اصلــی
مفــروز و مجــزی شــده از پاکهــای  2160-2023-1884فرعــی از  311واقــع در قریــه شــیخ زاهــد محلــه خریــداری
از مالــک فریــدون نــور بخــش محــرز گردیــده اســت بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد  .م الــف تاریخ انتشــار نوبــت اول  :ســه شــنبه 1400/04/29
تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :چهــار شــنبه 1400/05/13

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک کالچای – علی عالئی
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کارت دانشــجویی متعلــق بــه خانــم ســحر امیــری روشــن بــه کــد ملــی  2680196368فرزنــد ابوالقاســم صــادره از
رودســر بــه شــماره دانشــجویی  9719555007در مقطــع تحصیلــی کارشناســی ارشــد در رشــته مدیریــت صنعتــی
تولیــد و عملیــات از موسســه آمــوزش عالــی غیــر دولتــی – غیــر انتفاعــی راهبــرد شــمال مفقــود و از درجــه اعتبــار
1776
ســاقط مــی باشــد .

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  140060306271001102هیــات موضــوع
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک
مشــهد منطقــه پنــج تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی
آقــای غالمحســین نیکــو فرزنــد عبــاس در ششــدانگ یــک
قطعــه زمیــن کــه بصــورت دو بــاب منــزل درآمــده اســت یــک
بــه مســاحت  200متــر مربــع قســمتی از پــالک  1674فرعــی
از  82اصلــی بخــش  9واقــع در خواجــه ربیــع مهــر مــادر 14
پــالک  ، 75خریــداری از مالــک رســمی آقــای حــاج عبــاس نیکو
محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در
دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از
اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض،
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض
طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/04/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/04/29 :
م الف 590 :
حمیدرضا افشار
۱566
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  140060306271001103هیــات موضــوع
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت
ملــک مشــهد منطقــه پنــج تصرفــات مالکانــه بالمعــارض
متقاضــی آقــای حســین روشــندل دســتجردان فرزنــد محمــد
در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 9748
متــر مربــع قســمتی از پــالک  4فرعــی از  91اصلــی بخــش
 9واقــع در ابتــدای جــاده کنــه بیســت خریــداری از مالــک
رســمی آقــای محمــد روشــندل محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع
قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند
مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/04/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/04/29 :
م الف 594 :
حمیدرضا افشار
۱567
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

به دنبال هجمههای ایجاد شده نسبت به
لباس رسمی طراحی شده برای اعضای کاروان
ورزش ایران ،حذف این لباس و استفاده از
ن در مراسم
ت ورزشی» توسط ورزشکارا 
«س ِ
افتتاحیه در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش مهر ،رونمایی از لباسهای رسمی و
ورزشی اعضای کاروان ورزش ایران در بازیهای
المپیک در حالی شنبه شب و همزمان با اعزام
اولین گروه ورزشکاران به توکیو انجام شد که
به فاصله چند ساعت با انتقادات زیادی توسط
عموم مردم و کاربران فضای مجازی مواجه شد.
این در حالی است که از دو سال پیش
برای طراحی و نمایش پوشش مسافران توکیو
برنامهریزی شده بود و حتی پای ِ وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی و کارگروه مد و لباس این وزارتخانه
به میان آمد با این حال اما لباسهای رونمایی
شده به خصوص در بخش رسمی با اقبال عموم
همراه نبود به گونهای که تصمیم به حذف آن از
مراسم افتتاحیه گرفته شده است.
قرار بود حضور اعضای کاروان ایران در مراسم
افتتاحیه و رژه المپیک همچون سنوات گذشته
با «پوشش رسمی» انجام شود اما به دلیل
هجمههای ایجاد شده نسبت به طراحی لباس،
اینگونه تصمیم گرفته شده حضور ورزشکاران و
دیگر نمایندگان کاروان ایران در مراسم افتتاحیه
با «پوشش ورزشی» انجام شود.
کیکاوس سعیدی دبیرکل کمیته ملی المپیک
در گفتگو با خبرنگار مهر این موضوع را اعالم کرد
و گفت :در راستای احترام به افکار عمومی چنین
تصمیمی گرفته شده است.
سی و دومین دوره بازیهای المپیک طی
روزهای اول تا  ۱۷مردادماه در توکیو برگزار
میشود .مراسم افتتاحیه این دوره بازیها از
ساعت  ۱۵:۳۰روز جمعه اول مردادماه (۲۳
جوالی) آغاز میشود.
کاروان ایران طبق پروتکلهای مورد تاکید
برگزارکنندگان بازیها با  ۱۰ورزشکار در هر دو
بخش مردان که صمد نیکخواه بهرامی و هانیه
رستمیان پرچمداران کاروان هم شامل آنها
هستند همراه با نصرالله سجادی سرپرست
کاروان در مراسم افتتاحیه و رژه شرکت خواهد
کرد.
کاروان ایران با  ۶۶ورزشکار در این دوره
بازیهای المپیک شرکت میکند.

آگهــی تغییــرات شــرکت گــروه صنعتــی جــی لیــان جــی
شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  3698و شناســه ملــی
 10860081246بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی
بطــور فــوق العــاده مــورخ  1400،03،27تصمیمــات ذیــل اتخــاذ
شــد  -1 :اعضــای هیــات مدیــره بشــرح ذیــل میباشــد  :آقــای
حشــمت الــه خســروی بشــماره ملــی  1289283141آقــای یدالــه
خســروی بشــمارملی  5759838113آقــای هیبــت الــه خســروی
بشــماره ملــی  1289269459بمــدت دوســال انتخــاب گردیدنــد
 -2 .خانــم طیبــه امــام حســنی بشــماره ملــی 5299974221
بســمت بــازرس اصلــی بمــدت یکســال مالــی خانــم زهــرا ســنگری
بشــماره ملــی  3501599056بســمت بــازرس علــی البــدل بمــدت
یکســال مالــی انتخــاب گردیدنــد  -3 .ترازنامــه و صورتهــای مالــی
ســال  1399،12،30مــورد تصویــب قــرار گرفــت  -4 .روزنامــه
ابتــکار بعنــوان روزنامــه کثیراالنتشــار شــرکت بــرای ســال مالــی
 1400،12،29انتخــاب گردیــد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر ()۱۱676۳8

۱776

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود دریــن ســرای مهتــاب
درتاریــخ  1400،04،27بــه شــماره ثبــت  1855بــه شناســه ملــی
 14010170320ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه
آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت
:طراحــی و تولیــد و خریــد و فــروش و صــادرات و واردات کلیــه لــوازم
خانگــی برقــی و غیــر برقــی ســبک و ســنگین ،بخــاری گازی،کولــر آبــی،
آبگرمکــن زمینــی و دیــواری ،یخچــال، ،فریــزر ،ماشــین لباسشــویی و
ظرفشــوئی ،اجــاق گاز،لــوازم خانگــی صوتــی و تصویری،مبلمــان خانگــی
و مبلمــان اداری ،میــز و صندلــی چوبــی و غیــر چوبــی و ام دی
اف،بوفه،اخــذ و اعطــای نمایندگــی شــرکتهای معتبــر داخلــی و خارجــی
،انعقــاد قــرارداد بــا کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ،ایجــاد شــعب و
نمایندگــی در داخــل و خــارج کشــور ،اخــذ وام و اعتبــارات بــه صــورت
ارزی و ریالــی از کلیــه بانکهــای داخلــی و خارجــی ،شــرکت در کلیــه
مناقصــات ،پیمانهــاو مزایــدت دولتــی و خصوصــی اعــم از داخلــی و بین و
المللــی ،برگزاری و شــرکت در کلیه همایشــهاو ســمینارها و کنفرانســهای
مختلــف داخلــی و خارجــی درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم
از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود
مرکــز اصلــی  :اســتان کرمــان  ،شهرســتان شــهربابک  ،بخــش مرکــزی ،
شــهر شــهربابک ،محلــه ســفلی  ،بلــوار امیــر کبیــر  ،کوچــه امیــر کبیر، 4
پــالک  ، 15طبقــه همکف کدپســتی  7751846164ســرمایه شــخصیت
حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  1,000,000ریــال نقــدی میــزان ســهم
الشــرکه هــر یــک از شــرکا خانــم منصــوره کمســفیدی بــه شــماره ملــی
 3140104995دارنــده  100000ریــال ســهم الشــرکه آقــای حجــت
اســتبرقی بــه شــماره ملــی  3149889650دارنــده  900000ریــال
ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره خانــم منصــوره کمســفیدی بــه
شــماره ملــی  3140104995و بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره
بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود آقــای
حجــت اســتبرقی بــه شــماره ملــی  3149889650و بــه ســمت رئیــس
هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه اوراق
و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات ،
قراردادهــا ،عقــود اســالمی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری
باامضــاء مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدیــره متفقــا همــراه بــا مهــر
شــرکت معتبــر مــی باشــد اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه
روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن
گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه
فعالیــت نمــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهربابک (۱765 )۱۱67۳27

