نقدي بر عملکرد آزادکاران در مسابقات جهاني بوداپست

ضعفهايي که مدالهاي کشتی ايران را گرفت

گروه ورزش�ي  :کش��تي آزاد ايران با س��ه مدال برنز به کار خود در
مسابقات جهاني پايان داد؛ نتيجهاي که انتظارات را برآورده نکرد .اما
شکست کشتيگيران ايران در مسابقات جهاني داليل متعددي داشت
که در ادامه به بررسي اين داليل ميپردازيم:
به گزارش ايس��نا ،کش��تي آزاد ايران با سه مدال برنز حسن يزداني،
عليرضا کريميو پرويزهادي به کار خود در مسابقات جهاني پايان داد
که اين نتيجه و نداشتن فيناليست در رقابتهاي بوداپست انتظارات را
برآورده نکرد .نتايج کشتي آزاد ايران ميتواند داليل متعددي داشته
باشد که در ادامه به بررسي اين داليل ميپردازيم:

قائل بود اماهادي با آمادگي بس��يار باالي بدني و اتخاذ همان شيوه
تحت فش��ار گذاشتن حريف از ثانيه نخس��ت ،توانست رقبا را يکي
پ��س از ديگري از پيش رو بردارد و اگر در کش��تي با پترياش��ويلي
پايش گير نميافتاد و دو بار فتيله پيچ نميش��د ،ش��ايد حاال مدال
طال را بر روي س��ينه داشت .خوشحالي عجيب پترياشويلي پس از
پيروزي برهادي و نشست او روي زمين پس از مبارزه که ناي بلند
شدن نداشت ،مشخص ميسازد کههادي چقدر در انجام ماموريتش
موفق بوده است.
يخکشي باالتر از حد انتظار و نمايش ضعيف اماميو گليج

شکستهاي مهم در ثانيههاي آخر

يک��ي از ضعفهاي فني که در کش��تي گيران ايران به چش��م آمد
شکس��ت در ثانيههاي آخر بود به طوري که پنج آزادکار در لحظات
آخر پيروزي را تقديم حريف کردند که اگر اينچنين نميشد ،تنها سه
مدال برنز نصيب ايران نميشد.شکس��ت رضا اطري از بالروس در
 57کيلوگرم ،باخت ثانيه آخر محمدباقر يخکشي مقابل بونه رودريگز
کوباي��ي ک��ه قهرمان جهان هم ش��د ،تبديل کردن ب��رد  7بر  3به
شکست  7بر  7در ثانيه آخر توسط يونس اماميدر وزن  70کيلوگرم
مقابل حريف اسلواکي سه نمونه از شکستهاي ثانيه پاياني آزادکاران
ايران در بوداپست بودند.البته شکست در لحظات پاياني به همين جا
ختم نميشود چرا که مصطفي حسين خاني در وزن  74کيلوگرم تا
آستانه پيروزي بزرگ مقابل جردن باروز آمريکايي پيش رفت اما در
 15ثانيه آخر نتوانست مبارزه را اداره کند و با بيرون رفتن از تشک،
شکست خورد.
مصطفي حسين خاني در مصاف با جردن باروز

نمونه ديگر از اين اتفاقات ،مفت بازي عزت اهلل اکبري در نيمه نهايي
 74کيلوگرم مقابل جبرئيل حسن اف آذربايجاني بود و در حالي که تا
 15ثانيه به پايان دو امتياز پيش بود ،پاي خود را به راحتي در اختيار
حريف قرار داد و خاک ش��د در حالي که دور تش��ک هم ميچرخيد
تا وقت تمام ش��ود نهايتا يک پوئن اخطار ميگرفت و باز هم پيروز
مسابقه ميشد.
ضعف در دفاع و اداره کردن کشتي

کش��تيگيران ايران لحظهاي ضربه خوردند که فکر ميکردند ديگر
کار تمام شده اما غافل از اينکه ثانيههاي پاياني تعيين کننده هستند.
کشتي هجوميبخشي از شرايط الزم براي پيروز شدن است اما دفاع
ناقص و بلد نبودن مديريت کش��تي در لحظات بحراني و حس��اس
باعث ميشود هر چه اندوختهاي را از دست بدهي.اگر کشتي گيران
از عهده دفاع و اداره کردن مس��ابقه در لحظات پاياني بر ميآمدند،
اکبري و يخکش��ي ميتوانستند دو فيناليست ايران باشند و اطري و
حس��ين خاني هم شانس مدال داشته باشند اما ضعف کشتيگيران
در اداره کردن کشتي و نداشتن جنگندگي تا ثانيههاي پاياني باعث
شد خداحافظي تلخي با مسابقات جهاني  2018داشته باشند و نتايج
کشتي آزاد ايران با انتقاد مواجه شود .حال بايد ديد فشار بيش از حد در
تمرينات به بدن برخي کشتي گيران نساخته که در ثانيههاي پاياني
ک��م ميآوردند و يا اينکه بايد از لحاظ تاکتيکي بر روي مديريت در
لحظات پاياني کار کرد.تماشاي فينال  61کيلو و دفاع جانانه رودريگز
کوبايي مقابل روسيه و يا جنگندگي تماشايي جردن باروز براي کسب
م��دال برنز مقابل فرانک چاميزو ميتواند دو نمونه مثال زدني براي
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جنگيدن تا ثانيه آخر باشد.

براي مبارزه با آمريکاييها بايد تغيير تاکتيک داد

يزداني براي شکست تيلور برنامه نداشت

اما مهمترين اتفاق در اردوي ايران شکس��ت حسن يزداني از ديويد
تيلور آمريکايي بود .قهرمان جهان و المپيک با همان سبک و سياق
هميش��گي اش به روي تش��ک آم��د و تايم اول را ه��م  6بر  2برد
ام��ا در تايم دوم بدنش تحليل رفت و  11بر  6شکس��ت خورد تا به
مدال برنز بسنده کند .اما دليل شکست يزداني را شايد بتوان به دليل
نداش��تن برنامه براي تک تک لحظات ش��ش دقيقه مبارزه دانست.
يزداني همچون ساير کشتيهايش که در دو يا سه دقيقه حريفان را
 10پوئنه ميکند ،در اين کش��تي هم همان شيوه را پيش گرفت اما
تيلور با آمادگي بدني بس��يار باال اجازه اين کار را به يزداني نداد و با
اينک��ه  4امتياز عقب بود اما با برنامه پيش رفت و يزداني را از نفس
انداخت .در واقع حسن يزداني بايد براي اين کشتي تاکتيک ديگري
پيش ميگرفت و بايد خود را براي شش دقيقه جنگ تمام عيار آماده
ميکرد نه اينکه بخواهد کش��تي را در همان تايم اول تمام کند .در
واقع يزداني برنامه ويژهاي براي غلبه بر تيلور نداشت و بلعکس رقيب
آمريکايي ميدانست که تا ثانيه آخر چه شيوهاي را در پيش گيرد.
تحت فشار گذاشتن حريف گاهي جواب داد و گاهي هم نه

از زماني که رسول خادم مسئوليت فني تيم ملي کشتي آزاد را در دست
گرفته ،سعي داشته شيوه مبارزه کشتي گيران را به سبک دلخواه خود
که همان کار کردن روي دس��تها و تحت فش��ار قرار دادن حريف با
فشار سر و دست به حريفان از ثانيه يک مبارزه است ،تغيير دهد .اين
شيوه از مبارزه در موارد متعددي جواب داد مانند پرويزهادي که طاها
آکگول قهرمان المپيک از ترکيه را برد و حتي ميتوانست پترياشويلي
گرجس��تاني را هم مغلوب کند .ش��يوه تحت فشار گذاشتن حريف از
ثانيه اول در موارد ديگر از جمله کش��تيهاي عليرضا کريميو حسن
يزدان��ي (به ج��ز مبارزه با آمريکاييها) و يا در کش��تي رضا اطري با
اردنبات قهرمان بازيهاي آسيايي از مغولستان جواب داد اما در بسياري
از کشتيها هم اين ش��يوه جواب نداد و کشتي گيران بايد بر اساس
تواناييها و ميزان آمادگي هر حريفي ،س��بکهاي متفاوتي از مبارزه
را به نمايش بگذارند.

آگهی حصر وراثت آقای رزیج شهرت عساکره نام پدر بریسم بشناسنامه  8صادره از آبادان
درخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که پسرش مرحوم عیسی
شهرت عساکره بشناسنامه  1890340979صادره از شادگان در تاریخ  1397/4/22در شادگان
اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتند از -1 :متقاضی با مشخصات فوق -2 .بنین عساکره
به شناسامه  1891211420متولد  1397/2/21صادره شادگان(دختر متوفی) -3 .احالم عساکره
به شناسنامه  1810477433متولد  1377/8/22صادره آبادان(همسر متوفی)  -4مکنه عساکره
به شناس��نامه  4703متولد  1335/3/4و کد ملی  1898666660صادره ش��ادگان (مادر متوفی)
وال غیر .اینکه با انجام تش��ریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس
اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی یک ماه بدادگاه تقدیم
دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد این تاریخ ابراز شود  ،از
درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان
دادنامه پرونده کالس��ه  9509982611300706ش��عبه  13دادگاه عمومی حقوقی کرج تصمیم
نهایی شماره  – 9609972611301249خواهان:شرکت لیزینگ بانک اقتصاد نوین به شماره ثبت
 276421به مدیریت کاظم و لهراس��بی با وکالت علی صادقی گلس��فیدی فرزند محمد به نشانی
تهران – خیابان ولیعصر – باالتر از همت – بن بس��ت سیدالش��هدا – پالک  – 4طبقه  -4واحد 4
و حسام خوشگواری فرزند محمدرضا به نشانی تهران – خ ولیعصر – باالتر از پل همت – بن
بست سید الشهدا – پالک  – 4طبقه  – 4واحد  – 4خوانده :ابراهیم حبیبی فرزند روح اله به نشانی
مجهول المکان – خواس��ته ها -1 :تایید فس��خ قرارداد ( غیر مالی)  -2تخلیه  -3مطالبه خسارت
دادرس��ی رای دادگاه درخصوص دادخواست شرکت لیزینگ بانک اقتصاد نوین به شماره ثبت
 276421با وکالت حسام خوشگواری و علی صادقی به طرفیت ابراهیم حبیبی به خواسته تایید
فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک  8800466و تخلیه عین مستاجره و مطالبه خسارات دادرسی
با این توضیح که وکیل خواهان اعالم نموده به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک فوق الذکر
خوانده موظف بوده اقس��اط مال االجاره را پرداخت نمای��د نامبرده علیرغم اتمام مدت قرارداد
اقدامی جهت تسویه ننموده است و به موجب ماده  4قرارداد فسخ قرارداد به ایشان اعالم گردیده
و یک س��ال از تاریخ فسخ قرارداد می گذرد و ایشان هیچگونه اعتراضی هم به موضوع نکرده
تقاضای صدور حکم مقتضی به ش��رح خواسته را دارد .دادگاه با توجه به مدارک ارائه شده از
سوی خواهان و عدم حضور خوانده در جلسات دادرسی و عدم دفاع مناسب و مالحظه قرارداد
اجاره به شرط تملیک ارائه شده نسبت به یک واحد آپارتمان واقع در محمدشهر کرج پالک ثبتی
 3613فرعی از 362اصلی ادعای خواهان را محمول بر صحت دانس��ته و مس��تندا به ماده  10و
 219و  220قانون مدنی و  198و  519و  520قانون آئین دادرسی مدنی ضمن تایید فسخ اعالمی
از س��وی خواهان خوانده را به تخلیه عین مس��تاجره و پرداخت خسارات دادرسی محکوم می
نماید رای صادره غیابی ظرف  20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی و سپس ظرف  20روز قابل
تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان البرز می باشد.
رئیس شعبه  13دادگاه حقوقی کرج – سید محمدرضا ولیعهدی م/الف/97/1623 :ف
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و احضار متهم نظر به اینکه در پرونده کالسه فوق شعبه  101دادگاه
کیفری  2شهرس��تان بهبهان متهم  -1افسانه اس��دی فرزند عبدالکریم به آدرس بهبهان خیابان
ش��هید آریان پور کوچه رضا واعظی پالک  ( 144فعال متواری) به اتهام مشارکت در انتقال مال
غیر موضوع ش��کایت نصراهلل افتخاری مقدم تحت تعقیب بوده و حسب اطالع و گزارش واصله
نامبرده مجهول المکان و متواری می باشند ،لذا به نامبرده ابالغ می گردد تا در روز شنبه مورخه
 97/09/24ساعت  13:00در این شعبه دادگاه حضور یابد ،بدیهی است در صورت عدم حضور،
یا عدم ارسال دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل به صورت غیابی ،اقدام مقتضی معمول خواهد شد.
این آگهی در اجرای قانون آیین دادرس��ی کیفری درج می ش��ود  ،خواش��مند است پس از چاپ
نسخه ای از روزنامه جهت ضم در پرونده به این شعبه ارسال گردد  .ضمنا فاصله چاپ آگهی
تا وقت دادرسی نباید از یک ماه کمتر باشد.
مدیر دفتر شعبه  101دادگاه کیفری  2شهرستان بهبهان – محمد انصاریان
بدین وس��یله به ش��رکت س��پهر راون به نش��انی :تهران -خ فاطمی –پالک -183طبقه هفت -
شرکت سپهر راون به نشانی  :تهران خ فاطمی –پالک  183طبقه هفتم –هاشم غالمی نام پدر
 :عارف تاریخ تولد  1346/04/20 :ش��ماره ملی  3340168504 :ش��ماره شناسنامه  19415 :به
نش��انی  :کرمانشاه –میدان رس��الت –خیابان بصیرت –کوچه – 11جبار علی صفائی نام پدر :
شیرزاد تاریخ تولد 1344/05/07شماره ملی  6419603269 :شماره شناسنامه  741 :به نشانی
 :کرمانش��اه –بلوار شهید مطهری –طبقه فوقانی –نمایشگاه اتومبیل قصر – طبقه سوم واحد 6
–کیان ظهرابی نام پدر  :فتحعلی تاریخ تولد  1350/04/09 :ش��ماره ملی  3329614056 :شماره

هر موقع کشتي گيران ايران با اين شيوه (تحت فشار گذاشتن حريف
از ثاني��ه يک) به مصاف آمريکاييها رفتند ،نتيجه نگرفتند چون زور
آمريکاييه��ا و آمادگي بدني آنها بهت��ر از ايرانيها بود .اين موضوع
مصاديق متعددي هم دارد .اولين آن شکست يزداني از تيلور ،سپس
باخت عليرضا کريميمقابل جي دن کاکس و در نهايت هم مغلوب
شدن يخکشي در مصاف با کولون آمريکايي بود .کريميدر مصاف
با کاکس در همين فشارها اشتباه کرد تا کاکس از آن بهره ببرد و در
دقايق پاياني هم کريميبريد اما اگر به شيوه ديگر عمل ميکرد ،شايد
کاکس دچار اشتباه ميش��د و کريمياز آن استفاده ميکرد.و يا باقر
يخکشي زماني مسابقه رده بندي را وا داد که هر چه فشار به رقيب
آمريکايي آورد ،حريف هم اس��تقامت کرد اما وقتي بدنش کم آورد،
 8-7امتياز متوالي از دس��ت داد.بنابراين تحت فشار گذاشتن رقيبان
از ثانيه يک ش��ايد در برخي کشتيها مانند پيروزيهادي ،يزداني و
کريميدر مبارزات رده بندي برابر روسها جواب داد اما براي شکست
کشتي گيران آمريکايي بايد نسخه ديگري پيچيد چون آمادگي بدني
آنه��ا باالتر از ايرانيهاس��ت و بايد اين مش��کل را با برتري فني در
زيرگيريها جبران کرد.
عليرضا کريميجواب منتقدان را داد،هادي ستاره بود

اما در کنار ضعفهايي که کش��تي گيران ايران در مسابقات جهاني
بوداپس��ت داشتند بايد به چند نکته ديگر هم اشاره کرد .اول اينکه
عليرض��ا کريميبا عملکرد خوبش در مواجه��ه با رقيبان کادر فني
را در انتخاب پر حاش��يه خود رو س��فيد کرد .پي��روزي  0-7مقابل
ش��ريف ش��ريف اف قهرمان المپيک لندن ،پيروزي با امتياز عالي
 12بر يک مقابل نماينده روس��يه که در تاريخ کش��تي ايران چنين
بردي مقابل روسها کم سابقه است و برتري با همين نتيجه مقابل
مارساگيشويلي گرجستاني و دارنده مدال برنز المپيک لندن باعث شد
تا عليرضا کريميرا روسفيد کند.اما ستاره کشتي ايران در اين رقابتها
پرويزهادي بود که در گروهي بسيار دشوار تا آستانه قهرماني جهان
هم رفت و در نهايت برنز گرفت .وقتي قرعههادي مش��خص شد،
کمتر کسي براي او در حضور قهرمانان جهان و المپيک نظير طاها
آکگول ،گنو پترياش��ويلي و يا ملي پوش روسيه شانسي برايهادي

محمد باقر يخکش��ي ،امير حسين مقصودي ،يونس اماميو مجتبي
گليج چهار کشتيگيري بودند که براي نخستين بار ملي پوش شدند
که در اين بين تنها يخکشي نمره قبولي گرفت .هر چند در اوزان 70
و  97کيلوگرم کشتي گير شش دانگي نداريم اما بهتر بود کادر فني
در اين اوزان به نفرات برتر مسابقات انتخابي فرصت ميداد تا حداقل
براي س��ال آينده انگيزه کشتي گيران براي حضور در انتخابي باالتر
رود .نمايش ضعيف يونس اماميو مجتبي گليج نش��ان داد که اين
دو کشتي گير هر چند جوان هستند اما در شرايط کنوني شايستگي
کافي براي ملي پوش شدن را نداشته اند .هر چند تيم ملي کشتي آزاد
نسبت به رتبه نهم مسابقات جهاني  2017پاريس صعود چند پلهاي
خواهد داش��ت و يک مدال آن رقابتها تبديل به س��ه مدال شد اما از
دست رفتن طالي حسن يزداني و نداشتن فيناليست در اين رقابتها
باعث شد تا انتظارات برآورده نشود.
قرعههاي هميشه سخت براي ايران

اما موض��وع ديگري که بايد به آن توجه کرد قرعههاي بس��يار
سخت کشتي گيران ايران در تمام اوزان به جز  79کيلوگرم بود.
در سالهاي اخير همواره ايرانيها بدترين قرعهها را داشتهاند و به
نظر هم نميرسد در آينده هم بتوان چشم به يک قرعه مناسب
داشت و کشتي گيران ايراني بايد همواره براي سختترين شرايط
آماده باش��ند.عليرضا کريميملي پوش کشتي آزاد که از نزديک
ش��اهد قرعه کش��يها بود ،در اين باره ميگويد« :نميدانم چرا
قرعهها به اين ش��کل انجام شد .خيلي برايم عجيب بود که چرا
در همه اوزان کش��تي گيران ما با تمام حريفان اصلي ش��ان در
يک گروه قرار گرفتند و کارش��ان بسيار سخت شد .نميدانم اين
قرعهها عمدي بود يا شانسي .البته بعيد ميدانم اتفاقي بوده باشد.
هيچوقت نديدم قرعه کشي اينطور شود .خودم ديدم وقتي قرعه
کش��ي وزن  ۹۷کيلوگرم انجام شد عبدالرشيد سعداهلل يف روس
و کايل اس��نايدر آمريکايي به عنوان مدعيان اصلي اين وزن در
يک گروه قرار گرفتند اما احتماال بخاطر اعتراضهايي که صورت
گرفت ،بالفاصله قرعه را تغيير دادند و اين دو کش��تي گير را در
دو س��مت جدول جاي دادند که ديديم در نهايت تا فينال به هم
نخوردند».
پس از بازگش��ت تيم ملي کشتي آزاد از مس��ابقات جهاني بايد ديد
کادر فن��ي تيم ملي و در راس آنها رس��ول خادم چه برنامهاي براي
رفع ضعفهاي کش��تي گيران ايران دارند و به همان شيوه سابق به
کار خود ادامه ميدهند و يا با تجربهاي که از مسابقات جهاني 2018
بدست آورده اند ،تغييراتي در برنامههاي تمريني براي رفع نقاط ضعف
ايجاد خواهند کرد .بايد منتظر ماند و پاسخ کادر فني تيم ملي کشتي
آزاد را شنيد.

شناسنامه  689 :به نشانی  :اسالم اباد غرب – خیابان فتح المبین –پالک – 111شیر محمد سپهر
نام پدر  :علیمراد تاریخ تولد  1339/06/28 :ش��ماره ملی  6419602181 :ش��ماره شناسنامه :
 631به نش��انی  :کرمانشاه –خیابان ایت اهلل کاشانی –کوی سوم – مجتمع کاخ واحد – 7فرهاد
رحیمی نام پدر  :محمد تاریخ تولد  1347/01/25 :شماره ملی  3256676162 :شماره شناسنامه
 122 :به نش��انی  :کرمانشاه –بلوار طاق بستان – کوی -123پالک – 42شعبان سپهر نام پدر :
علی مراد تاریخ تولد 1342/10/ 07شماره ملی  6419603366 :شماره شناسنامه  751به نشانی
 :کرمانشاه خیابان ایت اهلل کاشانی –کوی سوم –مجتمع کاخ – ابالغ می شود که بانک پارسیان
به نشانی  :تهران – شهرک قدس –بلوار فرحزادی –نبش خ زرافشان غربی –پالک – 4به استناد
قرارداد بانکی ش��ماره سند  6759419تاریخ سند  1388/10/05 :جهت وصول مبلغ موضوعات
الزم االجرا  5،169،336،569 :ریال ( پنج میلیاردو صدو ش��صت و نه میلیون و س��یصد و سی
و ش��ش هزار و پانصدو شصت ونه میلیون ریال ) –اصل طلب  1/500/000/000 :ریال –سود
 405/000/000ریال –خس��ارت تاخیر تادیه  3/264/336/569 :ریال –خس��ارت تاخیر روزانه
 1/722/329ریال تاریخ مبنای محاس��به خس��ارت  1397/04/24:از تاریخ مذکور تاروز تسویه
کامل بدهی طبق مقررات علیه ش��ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9700675
دراین اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ  97/5/8مامور  ،محل اقامت شما به شرح متن سند
ش��ناخته نشده  ،لذا بنا به تقاضای بس��تانکار طبق ماده  18ائین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک
مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی اگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز
از تاریخ این اگهی که روز ابالغ محسوب می گردد  ،نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید ،
عملیات اجرایی جریان خواهد یافت .
رئیس اجرای اسناد رسمی کرمانشاه –عبدالقادر قادری
مدیر اجرا اداره اجرای اسناد رسمی کرمانشاه – عبدالقادر قادری نیرژ
پرونده کالس��ه  9709988601600211 :شعبه  16حقوقی ش��ورای حل اختالف مجتمع شهید
مطهری (بانک ها و تصادفات ) شهرستان کرمانشاه تصمیم نهایی شماره 9709978601600326
خواهان  :بانک ملت با وکالت خانم مژگان قنبری سیاه بیدی فرزند یار محمد به نشانی کرمانشاه
– کرمانش��اه –چهارراه مدرس –پاساژ نظری خواندگان  -1 :اقای اریا داد بابائی نوکانی فرزند
حیدر به نش��انی کرمانشاه بلوار طاقبستان کوی  122فرعی شهید قاسمی –پالک  -2 508اقای
س��جاد گوهری فرزند مهر علی به نشانی کرمانشاه –شهرک جهاد خ اصلی ایستگاه اول پالک
 -3 168اقای وحید رستگاری فرزند سلیمان به نشانی کرمانشاه –کارمندان ایستگاه 6کوی ایثار
پالک  1خواس��ته  :تامین خواسته بسمه تعالی – گردش��کار  :خواهان دادخواستی به خواسته
مطالبه وجه ودرخواست رسیدگی و صدور قرارتامین خواسته به استناد مدارک (مدارک موجود
در پرونده ) را نموده اس��ت که پس از قبول دادخواست و ثبت  9709988601600211در وقت
ف��وق العاده مورخه  97/5/28بتصدی امضا کنندگان ذیل و در حضور /غیاب /خواهان /خوانده
تش��کیل بابررسی اوراق پرونده بشرح زیر شورابااستعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور
رای می نماید ( .رای قاضی شورا)نظر به اینکه خواهان بانک ملت با وکالت مژگان قنبری باتقدیم
دادخواس��ت تقاضای صدور قرارتامین خواس��ته ازاموال خواندگان -1س��جاد گوهری فرزند
مهر علی  -2اریا دادبابایی نوکانی فرزند حیدر -3وحید رس��تگاری فرزند س��لیمان به اس��تناد
قرارداد بانکی به شماره  94469286/74به مبلغ  149/442/539ریال را نموده است چون ارکان
شرایط درخواست فراهم می باشد لذا شورا به استناد بند الف ماده  108وماده  117قانون ایین
دادرسی مدنی وماده  15اصالحی قانون عملیات بانکی بدون ربا قرارتامین خواسته معادل مبلغ
 539/149/442ریال از اموال خواندگان متضامنا تا پایان رس��یدگی صادر واعالم می دارد این
قراربالفاصله پس ازابالغ قابل اجرا ظرف مدت ده روز قابل اعتراض دراین شعبه میباشد .
قاضی شعبه  16حقوقی شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری (بانک ها وتصادفات )
شهرستان کرمانشاه –علی سهامی گیالن
حصر وراثت اقای /خانم ش��اه رضا اکبری دارای ش��ماره شناسنامه  5به شرح دادخواست به
کالس��ه 1/506/97از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان مجید اکبری به شماره شناسنامه  4960197581در تاریخ  97/6/7اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته ورثه ان مرحوم منحصر اس��ت به  -1مهرسانا اکبری فرزند مجید شماره
شناسنامه  4960419865تاریخ تولد  1396/4/15دختر متوفی  -2مهری مرادی عین القاصی
فرزند حشمت اله شماره شناسنامه  9361تاریخ تولد 1366/6/23همسر متوفی  -3رقیه ایلیات
پور فرزند عربعلی شماره شناسنامه  116تاریخ تولد  1322/1/1مادر متوفی با انجام تشریفات
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت اگهی می نمایدتا هر کس اعتراضی دارد و وصیت
نامه ای از متوفی دارد از تاریخ نخس��تین اگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و الی گواهی
صادر خواهد شد.
رییس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان صحنه
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اخبار
شفر ،مرزبان،ميداودي
توبيخ و جريمه نقدي شدند

کميته انضباطي راي خود را درباره ديدار دو
تيم نفت مسجد سليمان و استقالل تهران
اع�لام کرد.به گزارش ف��ارس و به نقل از
سايت رسميفدراس��يون فوتبال ،بازي دو
تيم نفت مسجد سليمان و استقالل تهران
از معوقه هفته ششم ليگ برتر در حالي 14
مهرماه در ورزشگاه شهيد محمدي مسجد
سليمان برگزار شد که از سوي هر دو تيم
تخلفاتي صورت گرفت و کميته انضباطي
آراي خود را درباره اين ديدار به ش��رح زير
اعالم کرد:
تيم نفت مسجد سليمان به دليل داشتن 5بازيک��ن اخطاري ب��ه پرداخت مبلغ 40
ميليون ريال جريمه نقدي محکوم شد.
وينفرد شفر ،سرمربي استقالل تهران بهخاط��ر رفتار غيرورش��ي عليه نيمکت تيم
مقابل که منجر به اخراج وي شد به توبيخ
کتب��ي و پرداخت مبل��غ  50ميليون ريال
نقدي محکوم شد.
عليرضا مرزبان ،س��رمربي نفت مس��جدسليمان به دليل رفتار غيرورزشي نسبت به
سرمربي تيم مقابل و خروج از محوطه فني
که منجر به اخراج وي شد به توبيخ کتبي
و  30ميليون ري��ال جريمه نقدي محکوم
شد.
مي�لاد ميداوودي ،بازيکن نفت مس��جدسليمان به دليل رفتار غيرورشي نسبت به
س��رمبي تيم مقابل و نيمکت آن به توبيخ
کتبي و درج در پرونده محکوم شد.
روح اهلل بهمني  ،سرپرست مسجد سليمانبه دلي��ل اعتراضات مکرر و برخورد با داور
چهارم مبلغ  20ميليون ريال جريمه و يک
جلسه محروميت از همراهي تيم شد.
تيم مس��جد س��ليمان بخاط��ر تخلفاتتماشاگرانس و پرتاب ليزر به چشم دروازه
بان و بازيکنان اس��تقالل مبلغ  50ميليون
ريال جريمه نقدي محکوم شد.
پيام احدي ،کادر پزشکي مسجد سليمانو ساليس��و گرو ،بازيکن استقالل به دليل
رفتار غيرورزشي هر کدام به توبيخ کتبي و
درج در پرونده محکوم شدند.
گفتني است آراي صادره قطعي است.

آگه��ی حصر وراثت به اطالع می رس��اند خان��م عظیمه زارعی
لنده داراد س��ند سجلی  2645درخواس��تی به خواسته صدور
گواهی انحصار وراثت تقدیم شورای حل اختالف لنده نموده که
به کالس��ه  271 1-97ثبت شعبه اول ش��ورا گردیده و طی آن
اظهار نموده که مرحوم ج��ان بگم مومن زاده فرزند امیدوار در
تاریخ  1397/7/12به رحمت ایزدی پیوس��ت و ورثه حین الفوت
وی عبارتن��د از -1 :عظیمه زارعی لنده فرزند رحیم به ش��ماره
شناسنامه  2645تاریخ تولد  1353نسبت با متوفی( دختر متوفی)
 -2کلثوم زارعی لنده فرزند رحیم به ش��ماره شناس��نامه 2745
تاریخ تولد  1360نس��بت با متوفی( دختر متوفی) الغیر اینک با
انجام تشریفات قانونی با استناد به ماده  361قانون امور حسبی
مراتب یک نوبت آگهی مینماید هر کس اعتراض و یا وصیت نامه
ای از متوفی نزد او باشد ظرف یکماه از تاریخ نشر این آگهی به
شورا تقدیم واال گواهی صادر خواهد شد.
سید عطا محمد شفایی -رییس شورای حل اختالف شماره 9
شهر لنده
آگهی ابالغ اخطاریه نظر به اینکه تعدادی از مالکین مشاعی پالک
ثبتی  5072بخش یک بهبهان تقاض��ای افراز پالک مذکور را بر
اساس قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب آذر ماه 1357
از این اداره را نموداند و طبق نامه شماره 97/3/7-607/97/3705
عنوان ش��ده آدرس��ی از ورثه محمد علی موسوی را در اختیار
نداریم لذا در اجرای ماده  3آئین نامه قانون افراز و فروش امالک
مشاع مصوب سال  57به نامبردگان باال و دیگر مالکین مشاعی
اخطار می گردد که راس ساعت  8/30صبح روز دوشنبه 97/9/5
با در دست داشتن کلیه مدارک خود جهت معرفی محدوده پالک
و رعای��ت حدود خود و اینکه تضییع حق��ی بعمل نیاید در محل
وقوع ملک حاضر ش��وند ضمنا عدم حض��ور هر یک از مالکین
مش��اعی مانع از انجام عملیات افرازی نخواهد شد .این آگهی به
منزله اخطاریه به مالکین مشاعی خواهد بود.
آرش کاظمی – رئیس ثبت بهبهان  8/421م  /الف
حص��ر وراثت اقای /خانم ش��اه رض��ا اکبری دارای ش��ماره
شناسنامه  5به شرح دادخواست به کالسه 1/507/97از این شورا
درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان ش��اه نظر اکبری گرگه بیشه به شماره شناسنامه 78
در تاریخ  97/2/9اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه
ان مرحوم منحصر اس��ت به  -1ش��اه رضا اکبری فرزند شاه
نظر ش��ماره شناس��نامه  5تاریخ تولد  1341/8/10پسر متوفی
 -2شهال اکبری فرزند ش��اه نظر شماره شناسنامه  613تاریخ
تولد 1352/2/1دختر متوفی  -3شیرین اکبری فرزند شاه نظر
ش��ماره شناسنامه  561تاریخ تولد  1348/6/1دختر متوفی -4
منیره اکبری فرزند شاه نظر ش��ماره شناسنامه 4960250852
تاریخ تولد 1357/7/30دختر متوفی  -5غالمرضا اکبری فرزند
ش��اه نظر شماره شناس��نامه  612تاریخ تولد 1354/1/15پسر
متوفی  -6رقیه ایلیات پور فرزند عربعلی ش��ماره شناس��نامه
 116تاریخ تولد  1322/1/1همسر متوفی  -7مجید اکبری فرزند
شاه نظر شماره شناسنامه  4960297581تاریخ تولد1360/10/1
پسر متوفی با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در
یک نوبت اگهی می نمایدتا هر کس اعتراضی دارد و وصیت نامه
ای از متوفی دارد از تاریخ نخستین اگهی ظرف یک ماه به دادگاه
تقدیم دارد و الی گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان صحنه
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