فوتبال
رای دادگاه عالی ورزش در مورد
میزبانی ایران و عربستان اعالم شد

رئيس کنفدراسيون فوتبال آسيا از اعالم
راي نهايي دادگاه بين المللي ورزش در
م��ورد ميزبان��ي تيمهاي عربس��تاني و
ايراني از يکديگر خبر داد.به گزارش مهر
و به نقل از پايگاه خبري وزارت ورزش،
ش��يخ سلمان ش��نبه در ديدار با مسعود
س��لطاني فر گفت :از نظر کنفدراسيون
فوتبال آس��يا ،ايران يکي از کشورهاي
برتر فوتبال آس��يا است.ش��يخ س��لمان
در خصوص موض��وع ميزباني ايران از
تيمهاي عربستاني گفت :اين مسئلهاي
ب��وده ک��ه در اي��ن روزه��ا در کميت��ه
مس��ابقات آسيا نيز مطرح شد .همچنين
دو روز پي��ش دادگاه عالي س��وئيس در
مورد آن رأي خود را صادر کرده اس��ت
که اين راي باالتر از همه آراء است و ما
نميتوانيم روي اين راي صحبت کنيم
و هر چه باش��د اجرا خواهيم کرد اما تا
آنجايي که به ما مربوط ميش��ود تمام
تالش مثبت خود را براي حل شدن اين
موضوع خواهيم کرد.
آمارهای عجیب مربی موقت
سرخهای تبریز

تيم فوتب��ال تراکتورس��ازي درحالي با
هدايت محمد تقوي مقابل ذوب آهن به
پيروزي رسيد که اين چهارمين پيروزي
سرخ پوشان با اين مربي بود .به گزارش
مهر ،تيم فوتبال تراکتورسازي تبريز در
حالي ک��ه در ديدار هفت��ه دوازدهمش
ابتدا با يک گل از ميهمانش ذوب آهن
عقب افتاد ،توانست در يک بازي پرگل
حريفش را با نتيج��ه  ۴بر يک مغلوب
کن��د و با رس��اندن امتي��ازش به عدد
 ۲۲ب��ه بعد از پديده و س��پاهان به رده
س��وم جدول صعود کند .تراکتورسازي
که فص��ل را با يک مربي پ��ر آوازه به
اسم جان توشاک آغاز کرد ،در ميانه راه
دست به تغيير زد و محمد تقوي جوان
را (به صورت موقت) جانش��ين توشاک
باتجربه کرد تا در حين اس��تفاده از اين
مربي موقت ،به فکر استخدام مربي بين
المللي با تجربهاي باش��د .پروژهاي که
البته ش��ايد با روند امتيازگيري تقوي با
تراکتورسازي نيمه کاره رها شود.تقوي
از هفت��ه هفت��م و ديدار مقاب��ل پديده
صدرنش��ين کار خود را با تراکتورسازي
آغاز ک��رد و در ديداري خ��ارج از خانه
توانس��ت صدرنش��ين مس��ابقات را با
مساوي بدون گل متوقف کند.

جواد نکونام:

يزدي در حد و اندازههاي خودش حرف بزند

گروه ورزش�ي :جواد نکونام ،سرمربي
تيم فوتبال نس��اجي مازندران با بيان
اينک��ه داريوش ي��زدي بايد در حد و
اندازههاي خودش حرف بزند ،گفت:
 ۱۱نفره بوديم  ۵-۶گل به استقالل
خوزستان ميزديم .به گزارش تسنیم ،
جواد نکونام پس از پيروزي  2بر صفر
تيم فوتبال نس��اجي مازندران مقابل
اس��تقالل خوزس��تان اظهار داشت:
به مردم قائمش��هر تبريک ميگويم.
صحبت کساني که يک سال است در
فوتب��ال آمدهاند را چاپ نکنيد .ما 10
نفره حري��ف را برديم .اگر يازده نفره
بودي��م 6 ،5 ،تا ميزدي��م.وي درباره
انتقاداتي که داريوش يزدي سرمربي
تيم استقالل خوزستان داشت ،گفت:
بهتر اس��ت او در حد و اندازه خودش
صحبت کند.
ما امروز دو بر صفر پيروز شديم و حتي
زماني که  10نفره بوديم موقعيتهاي
گل بيشتري هم داشتيم .اينکه دو بر
صفر آن هم مقابل يک تيم  10نفره
بازنده باش��ي و حواس مردم را پرت
کني راحتترين کار اس��ت .به نظرم
اخ��راج بازيکن ما کادو به حريف بود.
در واق��ع اگر قرار ب��ه صحبت درباره
داوري باش��د اين بيانصافي اس��ت.
سرمربي تيم فوتبال نساجي مازندران
در خص��وص حضور عب��اسزاده در
ترکي��ب تيم��ش ب��ا توجه ب��ه حکم
کميته انضباطي عنوان کرد :با توجه
ب��ه اينکه عباسزاده اولينبار بود اين

کار را ميکرد ما سه روز قبل از بازي
درخواس��ت تعليق حکم او را داديم و
موضوع ديگري نب��ود .اين در حالي
بود ک��ه اعتراض او به ح��ق بود آن
هم در ديداري که ما به ناحق باختيم.
نکونام درباره شرايط بازي گفت :نيمه
اول به طور کامل تحت کنترل ما بود
و حتي ميتوانستيم گلهاي بيشتري
به ثمر برسانيم؛ در آخرين دقيقه نيمه
اول داور در اخراج بازيکن ما اش��تباه
ک��رد .هر چند بازيکن ما بچگي کرد.
با توجه به  10نفره شدن سعي کرديم
در نيمه دوم از ضد حمالت اس��تفاده
کنيم که روي اين ش��يوه هم به گل
رس��يديم و هم فرصتهاي ديگري
داش��تيم .اين پيروزي براي بازيکنان

و هواداران نس��اجي است و اميدوارم
ادامه داش��ته باش��د .ما نياز داريم که
باور داش��ته باش��يم ک��ه ميتوانيم.
وي ادام��ه داد :تمرينات ما تا دو روز
تعطيل اس��ت و خوش��حالي ما نيز از
اين برد زماني که بازيکنان به تمرين
باز ميگردند ادامه خواهند داشت .در
تيممان نفرات اصلي و ذخيره نداريم
و آنچه اهميت دارد تيم نساجي است.
م��ا يک تيم کامل و يکدل هس��تيم.
خوش��بختانه شرايط نس��اجي بهتر از
قبل ش��ده است.نکونام اضافه کرد :با
توجه به صحبتهاي اخير که مطرح
ش��د ميخواهم عنوان کنم حاال که
نساجي ش��رايط خوبي دارد هر کسي
را که دوس��ت دارند بياورند .واقعيت

اين اس��ت که من اينگونه نميتوانم
کار کنم چرا که دوس��ت دارم کارم را
با اقتدار انجام دهم .من نياز به آرامش
و احت��رام دارم و فک��ر ميکنم اليق
اين ش��رايط هستم تا االن که دوازده
هفته از ليگ گذشته هزار تومان هم
نگرفتهام و اگر کسي به من پول داده
بگويد تا دس��تش را ببوس��م .من به
دنبال پول نيستم اما يکسري توقعات
دارم .آن از پارس��ال که به ليگ برتر
صعود کرديم اين هم از امس��ال که
شرايطمان بد نيس��ت .ما در تيممان
بازيکن ميلياردي نداريم .بايد به اين
نفرات افتخار کرد .م��ا خوب تمرين
و فوتبال بازي ميکنيم اما کملطفي
ميش��ود .اگر قرار است اتفاقي بيفتد

همي��ن االن رخ بده��د بهتر اس��ت.
سرمربي تيم فوتبال نساجي مازندران
گفت :من نياز به احترام دارم .مربياني
هس��تند که حد و اندازهشان نساجي
نيس��ت اما اي��ن ط��رف و آن طرف
صحب��ت ميکنند .من آدمينيس��تم
که بترس��م و اجازه بدهم که کس��ي
ب��ه من بگويد چ��ه کار کنم يا نکنم.
در واق��ع تا زماني که حضور داش��ته
باش��م با قدرت ميمانم .مهم نيست
ش��ايد امروز و فردا بروم .به هر حال
کسي مادامالعمر اينجا ننشسته است.
ما اليق اين هس��تيم که وقتي بدون
پول به کار ادامه ميدهيم حداقل به
تيم احترام بگذارند .کار کردن با من
س��خت اس��ت چون نياز به تمرکز و
کار دارم .اگ��ر حرفهايي که مطرح
ميش��ود به گوش بازيکن برس��د او
ديگ��ر در تمرينات ب��ه حرفم گوش
نخواهد داد.نکون��ام افزود :ما با جان
و دل کار ميکنيم آيا يکبار اعتراض
کردم فالن بازيک��ن را بياوريد .نقاط
ضع��ف را ميداني��م و ب��ا توج��ه به
بودجه باش��گاه نفرات جديد را جذب
ميکنيم .ب��ا همين نفرات��ي هم که
امسال گرفتيم معتقدم که بار تيميما
خوب است.وي در پايان در خصوص
مجتب��ي رمضان��ي بازيک��ن تيمش
خاطرنش��ان کرد :از زماني که من در
سايپا بودم رمضاني را ميشناسم .من
او را دوس��ت دارم و اميدوارم هر کجا
هست موفق باشد.

بايد به نمازي فرصت داد

بررسی دالیل ناکامی تیم فوتبال ذوبآهن
پيشکس��وت تيم فوتبال ذوب آه��ن با بيان اينکه
باي��د حداقل تا ني��م فصل به اميد نم��ازي براي
کار در اي��ن تيم فرصت داد ،گف��ت :نمازي با جو
و فرهنگ فوتال ايران آشنا نبود.رسول کربکندي
در گفتگ��و با مهر ،درباره شکس��ت تي��م فوتبال
ذوب آهن مقابل تراکتورس��ازي گفت :ذوب آهن
تيميبود که ميتوانست جزو باالنشينهاي جدول
باشد .هرچند اين تيم چند بازيکن کليدي خودش
را از دس��ت داد و در واقع خودش را ضعيف کرد،
ولي فوتبال تکضرب و چشم نوازي انجام ميداد.
خ��ودم فکر ميکردم ب��ا اين فوتب��ال ذوب آهن
امس��ال نتيجه بگيرد.وي افزود :م��ا در تمرينات
ذوب آهن نيستيم ولي ابتدا براي محسن مسلمان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گيالن
هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد س��ند رسميحوزه ثبتي شهرس��تان فومن برابر راي ش��ماره /03- 139760318003004425
 97/06هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسميمستقر
در واحد ثبتي فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي اقاي ولي اله بقائي طلب ش��ولميفرزند
چراغعلي بشماره شناسنامه  6308صادره از فومن به شماره ملي  2669135951ششدانگ يک باب
خانه و محوطه به مس��احت  361/37مترمربع پالک  2075فرعي از  6اصلي مفروز و مجزي ش��ده
از پ�لاک  267فرع��ي از  6اصلي واقع در گش��ت بخش  24گيالن خريداري از مالک رس��ميخانم
معصومه حس��ين قراري فومني محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهي ميش��ود در صورتي که اش��خاص نسبت به صدورس��ند مالکيت متقاضيان اعتراضي
داش��ته باش��ند ميتوانند از تاريخ انتش��اراولين آگهي بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد
و امالک محل تس��ليم و پس از اخذ رس��يد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست
خ��ود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.بديهي اس��ت در ص��ورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات س��ند مالکيت صادرخواهد ش��دتاريخ انتش��ار نوبت اول 97/8/6 :تاريخ انتشار
نوبت دوم97/8/20 :
 1092سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علي نصرتي
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گيالن
هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد س��ند رسميحوزه ثبتي شهرس��تان فومن برابر راي ش��ماره /30- 139760318003004343
 97/05هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسميمستقر
در واح��د ثبتي فوم��ن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي خانمهاج��ر زارع مقدم چمثقالي فرزند
کاظم بش��ماره شناس��نامه  257صادره از صومعه سرا به ش��ماره ملي  2678691063ششدانگ يک
قطعه زمين مشتمل بر بناي مسکوني به مساحت  205/02مترمربع پالک  2693فرعي از  62اصلي
مفروز و مجزي ش��ده از پالک  172فرعي از  62اصلي واقع در کالش��م بخش  24گيالن خريداري
از مالک رس��مياقاي فريدون نيک دل محرز گرديده اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهي ميش��ود در صورتي که اش��خاص نسبت به صدورس��ند مالکيت متقاضيان
اعتراضي داش��ته باش��ند ميتوانند از تاريخ انتش��اراولين آگهي بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره
ثبت اس��ناد و امالک محل تسليم و پس از اخذ رس��يد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض
دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکيت صادرخواهد ش��دتاريخ انتشار نوبت اول 97/8/6 :تاريخ
انتشار نوبت دوم97/8/20 :
 1101سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علي نصرتي
اداره کل ثبت اسناد و امالک گيالن
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد س��ند رسميبرابر راي شماره  97/07/15-139760318012001632هيات موضوع قانون تعيين
تکليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسميمس��تقر در اين واح��د ثبتي تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضي خانم فيروزه احمدي آجي بوزايه فرزند احمد بشماره شناسنامه  524صادره
از تهران در شش��دانگ يکبابخانه و محوطه به مساحت  166مترمربع بشماره پالک فرعي  1017از 4
اصلي مفروز و مجزي شده از پالک  31فرعي واقع در نصير محله شفت خ شهيد رجب پور بخش 21
گيالن از مالکيت رسمياقاي علي نجيب نصير محله (صاحب نسق) محرز گرديده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در اجراي ماده فوق در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميش��ود اش��خاصي که
نس��بت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراض داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشاراولين نوبت آگهي
بمدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد حداکثر ظرف مدت يک ماه به
مرجع ذيصالح قضايي دادگستري شهرستان شفت مراجعه و دادخواست مقتضي تقديم و گواهي طرح
دعوي را به اين اداره ارائه نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و
يا عدم ارائه گواهي تقديم دادخواست وفق مقررات نسبت به ادامه عمليات ثبتي و صدور سند مالکيت
اقدام خواهد شد تاريخ انتشار نوبت اول  97/8/6تاريخ انتشار نوبت دوم 97/8/20
 1078رييس ثبت اسناد و امالک شهرستان شفت -حسن عباس زاده

مش��کل ايجاد ش��د .مسلمان برگش��ت ولي حاال
حدادي فر نيس��ت .به نظرم ذوب آهن آنطور که
بايد از مهرههايش اس��تفاده نميکن��د و يا با هم
هماهنگي ندارند.
نتاي��ج تي��م ناراح��ت کننده اس��ت و ب��ه مدير و
س��رمربي فش��ار زيادي ميآورد ک��ه اين خودش
ايجاد اس��ترس ميکند.سرمربي پيشين تيم ذوب
آه��ن ادامه داد :ذوب آهن روز گذش��ته يک نيمه
مقابل تراکتورس��ازي فوق الع��اده بود و حتي گل
هم زد ول��ي نميدانم چه اتفاقي افتاد که در نيمه
دوم چه��ار گل خوردند .گلهاي��ي که ذوب آهن
خ��ورد بچگانه و روي اش��تباهات فردي بازيکنان
اين تيم بود .تيم ذوب آهن س��ال گذش��ته نايب

قهرم��ان ش��ده ب��ود و االن در رده يازدهم قرار
دارد ک��ه اين قابل قبول نيس��ت.کربکندي درباره
دليل ناکاميذوب آهن ،خاطرنشان کرد :نميدانم
به خاطر مش��کالت مالي بود ي��ا چيز ديگري که
ذوب آهن بازينکان خوبي را از دس��ت داد .نفراتي
هم که جذب ش��دند ،آنقدر بزرگ و اثرگذار نبوده
ان��د .ضمن اينکه اميد نمازي هم باوجود اينکه در
تي��م ملي کمک کارلوس ک��ي روش بود ،با جو و
فرهنگ فوتبال و ليگ ايران آشنا نبود .االن تمام
فشارها روي مربي و مدير باشگاه است .نميدانم
چ��ه اتفاقي افتاده که تيم به اين روز افتاده اس��ت
و به س��ادگي گل ميخ��ورد .آدم از يک تيم ليگ
برتري که اينطور گل ميخ��ورد ،تعجب ميکند.

اجرائيه مش��خصات محکوم له/محکوم لهم  :بانک قرض الحس��نه رس��الت بنشاني شهر تهران
س��عادت آباد خيابان گلس��تان خيابان باغس��تان يکم پالک  15طبقه همکف مشخصات محکوم
عليه/محکوم عليهم :حميدرضاهاش��ميگوهره فرزند يداله  -2يدالههاش��ميفرزند الفت  -3سحر
س��انبلي فرزند احمد مش��خصات نماينده يا قايم مقام قانوني محکوم له  /محکوم عليه  :يوس��ف
لطفي فر فرزند اس��معيل بنشاني کرمانشاه بلوار بنت الهدي دفتر وکالت نوع رابطه وکيل محکوم
له /محکوم لهم بانک قرض الحس��نه رس��الت عليرضا لهراسبي محکوم به  :بسمه تعالي بموجب
درخواس��ت اجراي حک��م مربوطه به ش��ماره  9709988601600087و ش��ماره دادنامه مربوطه
 9709978601600273خوان��دگان را متضامنا به پرداخت مبل��غ  76/125/000ريال بابت اصل
خواس��ته و مبلغ  1145000بابت هزينههاي دادرس��ي و خس��ارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد
چک  96/1/14لغايت زمان وصول طبق نرخ ش��اخص تورم اعالمياز س��وي بانک مرکزي حق
الوکال��ه وکي��ل برابر تعرفه در حق خواهان محکوم مينمايد .محکوم عليه مکلف اس��ت از تاريخ
اب�لاغ اجرائي��ه -1 :ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گ��ذارد (ماده  34قانون اجراي احکام مدني
) -2ترتيبي براي پرداخت محکوم به بدهد  -3مالي معرفي کند که اجرا حکم و استيفا محکوم به
از آن ميسر باشد .چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سي روز کليه اموال
خود را ش��امل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غير منقول به طور مش��روح مشتمل بر
ميزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسس��ات مالي و اعتباري ايراني يا خارجي دارد
به همراه مش��خصات دقيق حس��ابهاي مذکور و کليه اموالي که او به هر نحو نزد اش��خاص ثالث
دارد و کليه مطالبات او از اش��خاص ثالث و نيز فهرس��ت نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در
اموال مذکور از زمان يک س��ال قبل از طرح دعواي اعس��ار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام
قضايي ارائه نمايد واال به درخواس��ت محکوم له بازداش��ت ميشود (مواد 8و 3قانون نحوه اجراي
محکوميت مالي  -4)1394خودداري محکوم عليه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از
اج��راي حکم حبس تعزيري درجه هفت را در پي دارد (ماده  34قانون اجراي احکام مدني و ماده
 20ق.م.ا و م��اده  16قانون نحوه اجراي محکوميت مال��ي  -5 -1394انتقال مال به ديگري به
هر نحو با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي که باقيمانده اموال براي پرداخت ديون کافي نباش��د
موج��ب مجازات تعزيري درجه ش��ش يا جزاي نقدي معادل نص��ف محکوم به يا هر دو مجازات
ميش��ود (.ماده  21قانون نحوه اجراي محکوميت مالي  -6))1394چنانچه صورت اموال پس از
مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکوم عليه از زندان منوط به موافقت محکوم له يا توديع وثيقه
يا معرفي کفيل توس��ط محکوم عليه خواهد بود(.تبصره  1ماده  3قانون نحوه اجراي محکوميت
مالي .)1394
دبير شعبه شوراي حل اختالف مجتمع شهيد مطهري (بانکها و تصادفات)
کرمانشاه-فرانک حسيني
اگهي ابالغ وقت رس��يدگي و دادخواست و ضمايم به آقاي/خانم فهيمه کراني فرزندماشاهلل خواهان
بانک رسالت با وکالت يوسف لطفي فر دادخواستي به طرفيت خواندگان فهيمه کراني فرزند ماشاهلل
و کرم رضا چرزه فرزند س��ليمان به خواس��ته مطالبه وجه مطرح که به اين ش��عبه ارجاع و به شماره
پرونده کالسه  9709988601600136شعبه  16حقوقي شوراي حل اختالف مجتمع شهيد مطهري
(بانکها و تصادفات) شهرس��تان کرمانشاه ثبت ووقت رس��يدگي مورخ  1397/09/28ساعت 8:30
تعيين که حس��ب دس��تور دادگاه طبق ماده  73قانون ايين دادرس��ي مدني به علت مجهول المکان
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکي از جرايد کثيراالنتشار اگهي ميگردد تا
خوانده ظرف مدت يک ماه پس از تاريخ انتش��ار اگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني
کامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه
حاضر گردد.
دبير شعبه  16شوراي حل اختالف مجتمع شهيد مطهري (بانکها و تصادفات)
کرمانشاه-مونا خانه زادان
آگهي ابالغ وقت رس��يدگي و دادخواس��ت و ضمايم به آقاي /خانم بهزادپيري گله دار فرزند خداکرم
خواهان آقاي/خانم کريم بگ محمدي دادخواستي به طرفيت خوانده بهزاد پيري گله دار فرزند خداکرم
به خواس��ته مطالبه مطرح که به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709988603600241
شعبه 36حقوقي مجتمع شوراي حل اختالف شهيد بهشتي شهرستان کرمانشاه ثبت و وقت رسيدگي
مورخ  97/9/20س��اعت  09:00تعيين که حس��ب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آيين
دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکي
از جرايد کثيراالنتش��ار آگهي ميگردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از انتش��ار آگهي به دفتر دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر

ش��ايد يکي از مش��کالت ذوب آه��ن هم همين
جوان بودن خط دفاعي باشد.پيشکس��وت باشگاه
ذوب آهن در پايان در پاس��خ به اين س��ئوال که
آيا موافق تغييرات در کادر فني ذوب آهن اس��ت
ي��ا خير؟ گفت :من موافق تغيير س��رمربي حداقل
تا پايان نيم فصل نيس��تم .سعيد آذري مديرعامل
باشگاه هميش��ه اين فرصت را به مربيان خودش
داده اس��ت و تيمش هم در نيم فصل دوم شروع
ب��ه موفقيت و بردن کرده اس��ت .بايد ش��رايط را
تحمل کرد البته به ش��رطي که ابزار هماهنگي و
ارتباطي فراهم باشد .من در رسانهها خواندهام که
حدادي فر با کادر فني به مشکل خورده است .اين
ميتواند کار را بدتر کند.
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اخبار
بهمن مرد طالیی ایران
در تاتامی مادرید

کاراته کاي قزويني کشورمان که پيش از اعزام
به رقابتهاي قهرماني جهان قول کسب مدال
طال را داده بود ،با رسيدن به سکوي نخست
جه��ان به وعده خود عمل ک��رد .به گزارش
مه��ر ،در ادامه مبارزات روز پنجم از بيس��ت
و چهارمين دوره رقابته��اي کاراته قهرماني
جهان ،بهمن عسگري در مبارزه پاياني وزن
 -۷۵کيلوگرم به مصاف «لوئيچي بوس��ا» از
ايتاليا رفت و با کسب پيروزي موفق شد اولين
مدال طالي ايران در اين دوره از رقابتها را به
نام خود ثبت کند .وي با برتري مقابل«ويليام
انگمن» از سوئد « ،لي فالي» از چين« ،يرمک
آينازورف» از قزاقستان« ،عبدالرحمان سنه»
از س��نگال« ،ک��ن نيش��ي م��ورا» از ژاپن و
«بس�لان ميزوف» از روس��يه راه��ي مبارزه
پاياني شد.بهمن عسگري که موفق به کسب
مدال طالي بازيهاي آس��يايي  ۲۰۱۸جاکارتا
شده بود ،در گفتگو با مهر عنوان کرده بود که
کاراته دو مدال به او بدهکار است که طالي
بازيهاي آسيايي را کسب کرد و طالي جهان
را ني��ز در مادريد خواهد گرفت و امروز موفق
شد به وعده خود عمل کرده و با شکست همه
رقبا روي سکوي نخست جهان بايستد.
تيم ملي وزنهبرداري ايران بر سکوي
سوم جهان ايستاد

تيم ملي وزنه برداري بزرگساالن کشورمان
در رقابته��اي قهرمان��ي  ۲۰۱۸جهان با
 ۴۴۸امتياز بر س��کوي س��وم وزنه برداري
جه��ان ايس��تاد .به گ��زارش ف��ارس ،تيم
ملي وزنه برداري بزرگس��االن کش��ورمان
که ب��ا  ۸وزن��ه بردار ،حس��ين س��لطاني
(دس��ته  ۷۳کيلوگرم) ،ع��ارف خاکي (۸۹
کيلوگرم)،يک سهراب مرادي و امير حقوقي
(دس��ته۹۶کيلوگرم) ،عليهاش��ميو رضا
بيرالوند(دس��ته ۱۰۲کيلوگرم( ،محمدرضا
براري (دسته  ۱۰۹کيلوگرم) و علي داودي
(دسته+۱۰۹کيلوگرم) و با  2سهميه کمتر
در رقابتهاي جهاني عشق آباد ترکمنستان
ش��رکت کرد و باالتر از تيمهاي روس��يه،
آمري��کا ،ژاپ��ن ،کره جنوبي ،قزاقس��تان و
ازبکستان به عنوان سوميدست يافتند.

فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
دبير شعبه  36حقوقي مجتمع شوراي حل اختالف شهيد بهشتي کرمانشاه-
سميرا مرادي گر صدفي
اگهي ابالغ اجرائيه در پرونده اجرائي  972181صادره از شعبه نوزدهم محکوم عليه علي اکبر تيرانداز
محکومس��ت به پرداخت مبلغ  32914887ريال بابت اصل خواسته و پرداخت  745297ريال هزينه
دادرس��ي و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 89/9/9روزانه مبلغ 11800ريال در حق خواهان بانک رفاه
و پرداخ��ت مبلغ 1609744ريال بابت هزينه اجراء در حق دولت بنابراين با توجه به مجهول المکان
ب��ودن اقامتگاه محکوم علي��ه در اجرايي ماده  9قانون اجراي احکام مدني مفاد اجرائيه يک نوبت به
ترتيب مقرر در مواد 118و119قانون ياد ش��ده آگه��ي و به نامبرده ابالغ ميگردد تا ظرف ده روز از
تاريخ انتش��ار آگهي مف��اد و موضوع اجرائيه را اجرا نمايد واال اجراي احکام مدني نس��بت به اجراي
حک��م و وصول هزينه اجراء اق��دام مينمايد در اين صورت براي ادام��ه عمليات اجرايي به محکوم
علي��ه ابالغ يا اخطار ديگري نخواهد ش��د مگر اينکه محکوم عليه مح��ل اقامت خود را کتبا به اين
اجرا اعالم نمايد.
مدير دفتر اجراي احکام شعبه دوم دادگاه حقوقي کرمانشاه-مهدي سهرابي
آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي محمد سعيدي
خواهان خانم س��يد رقيه طاهر زاده موس��ويون دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي محمد سعيدي به
خواسته مطالبه مطرح که به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9709987076300397شعبه
 3ش��وراي حل اختالف شهرستان بهبهان ثبت و وقت رسيدگي مورخ يکشنبه مورخ 1397/10/02
و س��اعت  09:00تعيين که حسب دستور ش��ورا طبق موضوع ماده  73قانون آئين دادرسي مدني به
عل��ت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب يک نوب��ت در يکي از جرايد کثير
االنتش��ار آگهي ميگردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتش��ار آگهي به دفتر ش��ورا مراجعه
و ضمن اعالم نش��اني کامل خود ،نس��خه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق
جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
قاضي شعبه  3شوراي حل اختالف شهرستان بهبهان – محمد حمزوي عمله
آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي  /روح اله مرادي فرد فرزند علي خاص
خواهان آقاي  /محمد محمد پور فرزند سيف اله دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي  /روح اله مرادي
فرد فرزند علي خاص به خواس��ته مطالبه مطرح که به اين ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده کالسه
 9709987076300344بايگاني  970348ش��عبه  3ش��وراي حل اختالف شهرستان بهبهان ثبت و
وقت رس��يدگي روز سه ش��نبه مورخ  1397/10/11و س��اعت  09:00تعيين که حسب دستور شورا
طبق موضوع ماده  73قانون آئين دادرس��ي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست
خواهان مراتب يک نوبت در يکي از جرايد کثير االنتشار آگهي ميگردد تا خوانده ظرف يک ماه پس
از تاريخ انتشار آگهي به شعبه سوم مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود ،نسخه ثاني دادخواست
و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در شورا حاضر گردد.
قاضي شوراي حل اختالف شعبه سوم دادگستري شهرستان بهبهان –
محمد حمزوي عمله
آگهي حصر وراثت
بانو مرجان ش��هرت اختالط نام پدر رضا بشناس��نامه  1367صادره از بهبهان درخواس��تي بخواس��ته
صدور گواهي حصر وراثت تقديم و توضيح داده که ش��ادروان مادرم مرحوم عش��رت ش��هرت عليپور
بهبهاني بشناسنامه  250صادره بهبهان در تاريخ  95/10/16در بهبهان اقامتگاه دائميخود فوت ورثه
اش عبارتن��د از  -1 :متقاض��ي مرجان اختالط به ش ش  1367متول��د  1360بهبهان ( دختر متوفي)
 -2مس��عود اختالط به ش ش  3120متولد  1346بهبهان ( پس��ر متوفي)  -3سعيد اختالط به ش ش
 31متولد  1348گچساران (پسر متوفي)  -4صمد اختالط به ش ش  343متولد  1350بهبهان ( پسر
متوفي)  -5غالمرضا اختالط به ش ش  1055متولد  1362بهبهان ( پسر متوفي)  -6افشين اختالط
به ش ش  31764متولد  1355بهبهان ( پسر متوفي)  -7ايمان ا ختالط به ش ش  426متولد 1358
بهبهان ( پسر متوفي) و الغير
اينک با انجام تشريفات قانوني مراتب مزبور را در يک نوبت آگهي مينمايد تا هر کس اعتراض دارد
يا وصيت نامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يک ماه بدادگاه تقديم دارد واال گواهي
صادر و هر وصيت نامه بجز سري و رسميکه بعد از تاريخ ابزار شود از درجه اعتبار ساقط است.
عنايت اله اروند  -قاضي شوراي حل اختالف دادگستري بهبهان

