فوتبال
برانکو :بازی با سپاهان اصلیترین
دیدار پرسپولیس نیست

س��رمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت:
بازی با سپاهان اصلیترین دیدار ما نیست
ول��ی به هر حال دربی بزرگی اس��ت .به
گزارش مهر ،برانکو ایوانکوویچ در حاشیه
تمرین دیروز چهارش��نبه پرس��پولیس با
اش��اره به ب��رد مقاب��ل ذوب آهن گفت:
کیفیت ذوب آهن بهتر از جایگاهی است
که در جدول دارد .مطمئنم منصوریان این
تی��م را در دوره پیش رو باال می آورد .در
همین بازی با ما پیشرفت آنها نسبت به
بازی های قبل مشخص بود .وی افزود:
قبل از دربی با سپاهان ،این برد بسیار مهم
بود .بازیکنانم بیشترین تعداد بازی را دارند
و خسته هس��تند .بعد از فینال آسیا چهار
بازی انجام دادیم که س��ه ت��ا را بردیم و
یکی را مساوی کردیم .کسب این نتایج
سخت است .سرمربی پرسپولیس درباره
دیدار با سپاهان که از آن به عنوان فینال
و ب��ازی اصلی یاد می ش��ود ،گفت :البته
این اصلی ترین بازی ما نیست ولی دربی
بزرگی است .ما دربی بزرگی با استقالل
و تراکتورس��ازی داشتیم و دربی بعدی با
سپاهان است .بازی بزرگی است ولی بعد
از این مس��ابقه ۱۶ ،دی��دار دیگر در لیگ
خواهیم داشت .برانکو درباره اینکه آیا اراده
ای برای قهرمان نشدن پرسپولیس وجود
دارد؟ تصری��ح کرد :من تمام اتفاقاتی که
م��ی افتد را می بینم که کار را به حداکثر
سختی می رس��اند تا قهرمان نشویم .از
داوری گرفت��ه تا جایی ک��ه مجبورمان
م��ی کنند در «فیف��ا دی» بازی کنیم .از
اینکه هر چهار پن��ج روز بازی می کنیم
ناراحت نیستم چون این مشکل ما است
و پیش امده اس��ت .اما واقعیت این است
که در ش��رایط سخت تری نسبت به تیم
های دیگری برای م��ا بازی می گذارند.
سرمربی پرسپولیس تاکید کرد :من موافق
اقدام باشگاه برای ش��کایت از داوری ها
هس��تم چون از تمام حد و مرزها گذشته
اند .ما فقط احترام می خواهیم .همین.
رئیس جمهوری از علیرضا بیرانوند
تقدیر کرد

حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در
اجالس سراسری نماز از علیرضا بیرانوند
دروازهبان ملی پوش پرسپولیس تشکر و
قدردانی کرد .ب��ه گزارش مهر ،اجالس
سراسری نماز در س��منان برگزار شد و
طی آن رئی��س جمهور با اه��دای لوح
تقدیر از علیرضا بیرانوند به خاطر فعالیت
هایش در این زمینه قدردانی کرد.

چند بار «احیا» هم جواب نداد

فدراسیون «ورزش زنان مسلمان» در ُکما

در جلس��ه ای مش��ترک ک��ه با حضور
مس��عود س��لطانی ف��ر وزی��ر ورزش و
س��یدرضا صالحی امیری رئیس کمیته
ملی المپیک برگزار شد ،احیای فدراسیون
اسالمی ورزش زنان مسلمان به عنوان
یکی از فدراس��یون های بین المللی به
تصویب رسید.
تاس��یس و راه اندازی این فدراس��یون
اختصاص��ی ورزش بان��وان طرحی بود
ِ
که ایده اولیه آن س��ه دهه پیش توسط
مدیران ورزش ایران مطرح شد .در واقع
الگوهای رایج پوشش ورزشکاران زن در
س��طح جهان و مغایرت آنها با مذهب
و اعتقادات زنان مس��لمان و محدودیت
هایی که برای این دسته از ورزشکاران
جهت حضور در مسابقات بین المللی و
بعضا ملی ایجاد می کرد ،باعث ش��د تا
چنین پیشنهادی از طرف فائزه هاشمی
نایب رئیس وقت کمیته ملی المپیک و
دختر رئیس جمه��ور وقت ایران مطرح
شود .این پیش��نهاد با استقبال «خوان
آنتونیو س��امارانش» رئیس وقت کمیته
بین المللی المپیک ( )IOCو «ش��یخ
احم��د الفه��د الصب��اح» رئی��س وقت
شورای المپیک آس��یا ( )OCAهمراه
بود .اینگونه ش��د که ب��ا پیگیری های
مدیران وقت ورزش و البته حمایت های
مرحوم علی اکبر هاش��می رفسنجانی
رئیس جمهوری وقت ،فدراس��یون بین
المللی ورزش زنان مس��لمان س��ال در
س��ال  ۱۳۶۹به ریاس��ت فائزه هاشمی
رفس��نجانی در ایران تشکیل و آغاز به
کار کرد .برگزاری «بازی های اسالمی
بان��وان» از مهمتری��ن برنامه هایی بود
که فدراس��یون بین المللی ورزش زنان
مسلمان با هدف ُپر کردن خال ناشی از
محدودیت های حضور بانوان در میادین
بین المللی و با حجاب اس�لامی کامل،
انجام آن را در دس��تور کار قرار داد .این
بازی ها سه س��ال پس از تشکیل این
فدراس��یون آغاز ش��د و طی چهار دوره
مورد پیگیری قرار گرفت.
اولین و دومین دوره بازی های اسالمی
بان��وان س��ال  ۱۹۳۳و  ۱۹۹۷با حضور
زن کش��ورهای اسالمی
ورزش��کاران ِ
برگزار شد .حق شرکت در سومین دوره
این بازی ها که سال  ۲۰۰۱برگزار شد،
عالوه بر زنان کش��ورهای اسالمی به
زنان مسلمان کش��ورهای غیراسالمی
هم داده شد .چهارمین دوره بازی های
اسالمی بانوان هم در حالی سال ۲۰۰۵
برگزار ش��د که منعی برای حضور زنان
غیر مس��لمان وجود نداش��ت و اینگونه
برگزاری این بازی ها گس��ترده تر شد.

ورزش زن�ان مس�لمان در دس�تور کار
قرار نگرفت؟

در این دوره ب��ازی ها تیم فوتبال زنان
انگلیس ش��رکت داش��ت و ورزشکاران
روسی هم در برخی رشته های انفرادی
حضور داشتند.
هر چهار دوره بازی های اسالمی بانوان
در ایران (تهران و رش��ت) برگزار ش��د.
حتی برگزاری چهار دوره دیگر این بازی
ها در سال های ۲۰۱۹ ،۲۰۱۵ ، ۲۰۱۰
و  ۲۰۲۳هم تصویب ش��د اما برگزاری
هیچ یک از آنها به سرانجام نرسید چرا
که فعالیت فدراسیون بین المللی ورزش
زنان مسلمان  ۲۰س��ال پس از آغاز به
کار ،در سال  ۱۳۸۹لغو شد.
تاسیس فدراس��یون بین المللی ورزش
زنان مس��لمان آغازگ��ر دوران جدید در
ورزش زن��ان ایران و حتی جهان بود با
این حال فعالیت های این فدراس��یون
به دالیل نه چندان مش��خص تعطیل
ش��د .البته از آنجا که گسترش ،تقویت
و هویت بخشی ورزش زنان مسلمان با
حفظ حدود فرهنگی و شرعی در سایه
چنین فدراس��یونی دست یافتنی تر بود،
طی سال های گذشته همواره پیگیری
های��ی برای آغاز به کار دوباره آن انجام
ش��د و در نهای��ت هم در نشس��ت ۲۰
مردادماه سلطانی فر و صالحی امیری،
احیای فدراسیون بین المللی ورزش زنان
مسلمان تصویب شد.
در این نشست مقرر شد اقدامات قانونی و
اجرایی الزم برای احیای فدراسیون بین
المللی ورزش زنان مسلمان به سرعت
انجام ش��ود اما تا به امروز که چهارماه
از آن م��ی گذرد ،کوچکترین اقدامی در
این زمینه انجام نشده و قاعدتا هیچ یک
از  ۵۴کشوری که عضو این فدراسیون
بودند هم هنوز از تصمیم اتخاذ شده در
ورزش ایران مطلع نیستند.
البته ای��ن اولین بار نیس��ت که احیای

آگهی حصر وراثت آقای مصطفی شهرت گوینده نام پدر حسین بشناسنامه  1329-656صادره از بهبهان
درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که خواهرم مرحوم عصمت شهرت
گوینده بشناس��نامه  328صادره بهبهان در تاریخ  95/4/19در بهبهان اقاتگاه دائمی خود فوت ورثه اش
عبارتند از  -1 :متقاضی مصطفی گوینده فرزند حس��ین  1329-656نس��بت با متوفی ( برادر)  -2طوبی
گوینده فرزند حسین  1337-25655نسبت با متوفی ( خواهر ) اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور
را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر
آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از
تاریخ ابزار شود از درجه اعتبار ساقط است.
عنایت اله اروند  -قاضی شورای حل اختالف دادگستری بهبهان
ابالغیه  9609987076400091ش��عبه  4شورای حل اختالف شهرستان بهبهان تصمیم نهایی شماره
 9709977076400292خواهان :آقای س��ید حس��ین تقوائی فرزند سید عبدالرس��ول با وکالت آقای
غالمرضا شیرعلی فرزند ویسعلی به نشانی بهبهان -رو به روی ثبت احوال -مجتمع حقوقی مهرایین
طبقه  2و خانم مریم منصوری گوهری فرزند ابوالقاس��م به نشانی بهبهان -روبروی اداره ثبت احوال
مجتمع مهر آیین خوانده :آقای حسین بهمنی فرزند علی قربان به نشانی خوزستان – بهبهان – مجهول
المکان خواسته  :مطالبه وجه چک رای شورا در خصوص دعوای آقای حسین تقوائی فرزند عبدالرسول
با وکالت غالمرضا شیرعلی و مریم منصوری گوهری وکالی دادگستری به طرفیت آقای حسین بهمنی
فرزند علی قربان به خواس��ته محکومیت خوانده به جمعا یکصد و پنج میلیون ریال همراه با خسارت
قانونی ،خالصه اظهارات خواهان و وکالء خواهان آن است که به موجب چک های شماره  485166و
 854351مورخه های  83/10/30و  82/2/13جمعا یکصد و پنج میلیون ریال را از خوانده طلب دارد که
عالوه بر اصل وجوه مذکور خسارات قانونی را نیز مطالبه می نماید با توجه به دادخواست و فتوکپی
ه��ای چک و گواهینامه عدم پرداخت چک و عدم حضور خوان��ده و عدم دفاع یا ایراد در مقابل موارد
مذکور با توجه به اینکه وجود چک در ید دارنده ،ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده دارد و خوانده نیز
دلیلی مخالف این ظاهر ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 198و
 519قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقالب و نیز تبصره الحاقی ماده  2قانون صدور
چک و قانون استفس��اریه تبصره مذکور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان
اصل وجه چک های مذکور و نیز خسارت تاخیردر تادیه از تاریخ چک  83/10/30و  82/2/13تا زمان
پرداخت بر اساس نرخ تورم و نیز حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی و مبلغ  1450000ریال به
عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف  20روز دیگر از تاریخ انقضای  20روز مذکور
قابل تجدید نظر در محاکم حقوقی بهبهان است.
قاضی شورای حل اختالف دادگستری شهرستان بهبهان – داراب محمد زاده
اب�لاغ وقت رس��یدگی/پرونده کالس��ه  1029/3/96آگهی پیوس��ت برابر مقررات در یک��ی از جراید
کثیراالنتش��ار منتشر و نس��خه ای از آن جهت درج در پرونده قضائی به این شعبه ارسال گردد.وقت
رس��یدگی مورخ 97/11/14س��اعت  10:30صب��ح /خواهان  :میثم ظفرخواه فرزند حس��ن /خوانده :
-1تعاونی مسکن مهر مالرد -2شرکت فانوس پرسپولیس بندر /خواسته  :مطالبه وجه /
مدیر دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف مالرد م الف 1521
نظریه کارشناسی /در خصوص پرونده کالسه 487/97موضوع تعیین میزان نفقه خانم اعظم غفاریان
قشالقی بطرفیت همسرش اقای محمدرضا سلیمانی که وسیله آن شورا بااینجانب سیدحسین رضوی
ارجاع گردیده بعرض میرس��اند زوجین در تاری��خ  1393/10/11بامهریه معین به عقد دائمی یکدیگر
درامده و ازاین ازدواج فرزندی ندارند زوجه بیان میدارد که در حال حاضر جدااز همس��رش به س��ر
میبرد و قبل از جدایی به اتفاق هم مدتی را زندگی مشترک داشته اند زوجه متولد  1351حسب االظهار
ش��غل وی ازاد س��واد کمتر از دیپلم زوج متولد  1330میباشد چون حسب سوابق موجود در پرونده
زوج مجه��ول المکان اعالم و مراتب نیز در روزنامه نش��ر آگهی گردیده امکان اس��تماع اظهارات وی
میس��ر نگردید.لذا باتوجه به مطالب باال و مس��تندا بم��واد1106و1107و 1206قانون مدنی نفقه خانم
اعظم غفاریان قشالقی در صورت استحقاق بشرح زیر اظهار نظر میگردد-1.از تاریخ (1394/1/1زمان
مطالبه ومندرج در دادخواس��ت ضمیمه پرونده)تاپایان س��ال  1395بطور میانگین ماهانه مبلغ س��ه
میلیون و هش��تصدهزار ریال معادل سیصدوهش��تاد هزار تومان -2از تاریخ  1397/1/1ماهانه مبلغ
چهارمیلیون وششصدهزار ریال معادل چهارصدوشصت هزارتومان .ضمنا چنانچه در دوران مذکور
زوج مبالغ��ی رابابت نفقه زوجه پرداخت نموده و ادعای وی باارائه مدارک و اس��ناد و با ...در مرجع
قضائی رسیدگی کنندوبه اثبات برسد مبالغ پرداختی ادعائی به زوجه بابت نفقه از کل مبلغ اظهارنظر
شده کسر میگردد.
حوزه 5شورای حل اختالف مالرد /کارشناس سید حسین رضوی  /م الف 1522

فدراس��یون بی��ن الملل��ی ورزش زنان
مس��لمان مورد تاکید مدی��ران ورزش
کش��ور قرار گرفته کمااینکه بهمن ماه
س��ال  ۹۲نیز هیات اجرایی کمیته ملی
المپیک راه اندازی دوباره این فدراسیون
را تصویب و ش��اهرخ شهنازی دبیر کل
کمیته هم آن را اطالع رس��انی کرد اما
این اتفاق هرگز رخ نداد.
با این اوصاف اصال مش��خص نیس��ت
اینبار مصوبه مش��ترک وزی��ر و رئیس
کمیته ملی المپیک در مورد فدراسیون
بین المللی ورزش زنان مسلمان و احیای
آن ،سرانجامی داشه باشد یا نه! هرچند
که طاهره طاهریان نایب رئیس کمیته
ملی المپیک نسبت به این مهم امیدوار
است.
وی که در زمان فعالیت فدراسیون بین
المللی ورزش زنان مسلمان ،نایب رئیس
و دبیر کل این فدراسیون بود در گفتگو
با مهر به روندی ک��ه باید برای احیای
دوباره این فدراس��یون طی ش��ود اشاره
ک��رد و گف��ت تعیین سرپرس��ت اولین
گامی است که در این زمینه باید برداشته
شود.
 بع�د از  ۸س�ال تصمیم ب�ه احیای

فدراس�یون بی�ن الملل�ی ورزش زنان
گرفته ش�ده اس�ت .دلیل تعطیلی این
فدراس�یون چه بود که حاال قرار است
دوباره احیا شود؟

 طاه��ره طاهریان :فدراس��یون بینالملل��ی ورزش زنان مس��لمان با وجود
فعالیت ه��ای گس��ترده و تاثیرگذاری
مثب��ت ،پی��ش از دولت روحان��ی و به
دالیل سیاس��ی و غیر ورزشی به حالت
نیمه تعطی��ل درآمد در حالیک��ه ادامه
فعالیت مستمر و منظم آن می توانست
در پیشبرد اهداف ورزش زنان و توسعه

آن بسیار کمک حال باشد.
 ای�ن موضوع چه واکنش�ی از طرف

نهادهای بین المللی و کشورهای عضو
داشت؟

 کشورهای عضو که جزو کشورهایمس��لمان بودن��د که خیلی ج��دی این
موض��وع را پیگیری م��ی کردند .به هر
حال آنها در ایران ،ساختار و تشکیالتی
پی��دا ک��رده بودند ک��ه به واس��طه آن
بس��یاری از اهداف ش��ان برای حضور
محجب��ه بانوان ورزشکارش��ان در یک
میدان بین المللی را پیگیری می کردند
و مهمتر اینکه صفر تا صد همه فعالیت
ها و کارها هم توس��ط بانوان انجام می
شد .فدراسیون های جهانی هم نسبت
به لغو فعالیت های فدراسیون بین المللی
ورزش زنان مسلمان بی توجه نبودند به
خصوص اینکه در راستای فعالیت های
این فدراسیون ،برنامه هایی را دنبال می
کردند .به خاطر تشکیل این فدراسیون و
بازی های اس�لامی بانوان که زیر نظر
آن برگزار می ش��د ،تربیت ناظران زن
توس��ط فدراس��یون های جهانی انجام
ش��د .ما برای دوره اول و دوم این بازی
ها ش��اهد یک��ی دو ناظ��ر زن از طرف
فدراسیون های جهانی بودیم اما در دوره
چهارم این رقم به  ۱۴نفر افزایش یافته
بود .برای افتتاح هر دوره بازی ها ،کمیته
بین المللی المپیک هم پیامی صادر می
ک��رد و ناظر خود را هم ب��ه ایران اعزام
می کرد .اینها نشان دهنده توجهات بین
المللی به فعالیت های فدراسیون ورزش
زنان مسلمان بود .بنابراین تعطیلی یکباره
آنهم با واکنش هایی همراه شد.
 ب�ا این اوص�اف چرا زودت�ر از این

احیای دوباره فدراس�یون بی�ن المللی

فقدان سند/اقای ابوالفضل هاش��می فر طبق وکالتنامه شماره  14505مورخ  97/6/11دفترخانه 1496
تهران به اس��تناد دوبرگ استشهادیه محلی مصدق شده در دفتر اس��ناد رسمی  4مالرد مدعی است
سند مالکیت شش��دانگ یک دستگاه اپارتمان مسکونی واق در طبقه دوم جنوب غربی قطعه  7تفکیکی
بمس��احت  47/9متر مربع به ش��ماره پالک  19404فرعی از  2اصلی مفروز و مجزی ش��ده از اصلی
مزبور به شماره چاپی  069103سری ب  83ذیل دفتر  83صفحه  82به نام سعید نصیری ها ثبت و
صادر گردیده است که بعلت سهل انگاری در اسباب کشی مفقود گردیده تقاضای صدور سند مالکیت
المثنی نموده اس��ت لذا مراتب بااس��تناد ماده  120آیین نامه قانو.ن ثبت در یک نوبت آگهی میشوند تا
چنانچه کس��ی مدعی انجام معامله نس��بت به پالک فوق و یا سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ
انتشار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا به ضمیمه سند معامله به این اداره تسلیم و رسید
دریافت نمایند در غیر اینصورت پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند
مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.م الف 1523
ریاست ثبت اسناد و امالک مالرد سید محمدرضا حسنی
رای قاضی ش��ورا /مرجع رسیدگی :شورای حل اختالف شهرستان مالرد /خواهان:قدرتعلی دوستی
به نشانی یوسف اباد قوام پشت مخابرات بنفشه  6پ 6ط / 2خوانده:حمیدرضا بیات به نشانی مجهول
المکان /خواس��ته:مطالبه اجور معوقه /در خصوص دادخواس��ت قدرتعلی دوستی فرزند حافظعلی
بطرفیت حمیدرضا بیات فرزند حس��ین به خواس��ته مطالبه ی اجور معوقه از تاریخ  96/2/1لغایت
 97/5/28ماهیان��ه مبلغ  3/000/000ری��ال وقبوض مصرفی به مبلغ  9478000ریال بااین توضیح که
خواهان بش��رح دادخواست تقدیمی و اظهاراتش درجلسه رس��یدگی بیان داشته و تقاضای رسیدگی
نموده اس��ت مستند دعوی خواهان کپی مصدق اجاره نامه و مدارک مالکیت می باشد.خوانده عالرغم
ابالغ قانونی در جلسه رس��یدگی حاضر نگردیده و درمقابل دعوی مطروحه دفاعی معمول نداشته و
ایرادو تعرضی بعمل نیاورده و دلیلی مبنی بر برائت نامه خویش به ش��ورا ارائه ننموده اس��ت علیهذا
قاضی شورا باعنایت به مراتب معنونه اوراق و محتویات پرونده ومتن دادخواست تقدیمی و مالحظه
اجاره نامه دعوی مطروحه را وارد تش��خیض داده و مستند به مواد  10.219.490قانون مدنی و مواد
 198.194.519قان��ون ایین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انق�لاب در امور مدنی حکم به محکومیت
خوانده به پرداخت  57/478/000ریال و 680/000ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر واعالم
مینماید رای صادره غیابی بوده و ظرف 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ورا و ظرف  20روز
دیگر پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگستری شهرستان مالرد میباشد
قاضی شورای حل اختالف شهرستان مالرد  1524م الف
آگه��ی تحدید حدود اختصاصی به اس��تناد ماده  13آئی��ن نامه قانون تعیین تکلی��ف  ،تحدید حدود
ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک  157فرعی از -7اصلی واقع دراراضی
قریه جهان بینی بخش ش��ش ثبت علی آباد کتول به مس��احت  26302/30متر مربع ملکی آقای علی
جعفری کلوکن فرزند محمد ساعت  9صبح روزیکشنبه مورخ  1397/10/9در محل وقوع ملک واقع
درروستای جهان بینی جاده قره بالغ جاده صحرایی شجاع آبادبعمل خواهد آمد  .از این رو چنانچه
مجاوری یا هرش��خصی نسبت به حدود یا حقوق ارتفاعی حقی برای خود قائل است می تواند فقط تا
سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا با ذکر شماره پالک به اداره
ثبت شهرستان تسلیم نموده و عالوه برآن ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی
دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی
می تواند بدادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم و درخواست را دریافت به اداره ثبت تسلیم نماید
 .بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت
خواهد نمود .م.الف51903 :
تاریخ انتشار :پنج شنبه 1397/9/15
عیسی حسن قاسمی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی آباد کتول
حصر وراثت اقای مهدی حیدریان ش��ماره شناسنامه  3به شرح دادخواست به کالسه  2/604/97از
این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خداداد حیدریان
به شماره شناسنامه  530در تاریخ  96/7/10اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه ان مرحوم
منحصر اس��ت به  -1میالد حیدریان ف خداداد ش.ش  324086950ت.ت  71/4/26پس��ر متوفی -2
محس��ن حیدریان ف خداداد ش.ش 6ت.ت 61/11/8پسر متوفی  -3مهدی حیدریان ف خداداد ش.ش
 3ت.ت  60/6/1پس��ر متوفی  -4محم��د حیدریان ف خ��داداد ش.ش  4960224436ت.ت80/3/13
پس��ر متوفی  -5الهه حیدریان ف خداداد ش.ش  11ت.ت 65/6/1دختر متوفی  -6لیمو حیدریان ف
اس��د ش.ش  646ت.ت  42/6/5مادر متوفی  -7طال حس��نی نیگجه ف منصور خداداد ش.ش 290
ت.ت 1314/11/1مادر متوفی با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می

 در تمام س��ال های گذش��ته تالشهایی در این زمینه داشتیم .حتی در زمان
مدیریت پیشین کمیته ملی المپیک هم
پیگیری هایی انجام شد .خو ِد من همراه
با چند نفر دیگر از مدیران و ورزشکاران
زن در نشس��تی که با کیومرث هاشمی
داش��تیم ،رایزنی های��ی الزم را با وی
انج��ام دادیم .ظاهرا هیات اجرایی وقت
هم موافق این موضوع بود اگرچه هیچ
وقت اعالم مکتوب نشد .پیگیری های
ما با تیم مدیریتی جدید کمیته هم ادامه
داشت .حتی موضوع را خیلی جدی تر از
قبل توس��ط وزارت ورزش هم پیگیری
کردیم طوریکه در شورای معاونان هم
مطرح شد .در نهایت هم مصوب شد که
این کار انجام شود.

 برای شروع دوباره فعالیت ها ،نیازی

به مکاتبه با  IOCو  OCAنیست؟

 در جری��ان س��فری که ش��یخ احمدرئیس شورای المپیک آسیا ()OCA
به ایران داش��ت ،صحبت هایی با وی
انجام ش��د که مورد اس��تقبال هم قرار
گرف��ت .کمیته بین المللی المپیک و
شورای المپیک آسیا با این فدراسیون و
فعالیت هایش کامال همراه بودند .حتی
رئی��س  IOCو  OCAدر مراس��م
افتتاح و آغاز به کار فدراسیون در ایران
حضور داش��تند .به هر حال فدراسیون
بی��ن الملل��ی ورزش زنان در توس��عه
ورزش زن��ان بی تاثیر نب��ود و احیای
دوباره آن ،خواست و مورد توجه IOC
و  OCAخواه��د بود .ب��ا همه اینها
الزمه آغاز به کار دوباره فدراسیون بین
المللی ورزش زنان مسلمان ،در جریان
قرار گرفت��ن این دو نهاد بین المللی و
مکاتبه با مدیران آنها است.
 خانم طاهریان؛ بیشتر از سه ماه به

پایان س�ال باقی مانده است .فکر می
کنید در این مدت سرپرست فدراسیون
مشخص ش�ود و دیگر اقداماتی که به
آن اشاره کردید ،صورت بگیرد؟

 خواس��ت ما این اس��ت که همه اینکاره��ا هرچ��ه زودت��ر انجام ش��ود به
خصوص که فدراس��یون بی��ن المللی
ورزش زنان مس��لمان نقش زیادی در
ورزش زنان ایران و جهان و به خصوص
در بخش قهرمانی داش��ت و می تواند
مثمرثمرتر هم باشد .امیدوارم سرپرست
هرچه زودتر مشخص شود تا سایر کارها
به ترتیب انجام شوند.

پنجشنبه  15آذر  28 1397ربیعاالول 1440
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اخبار
نوازی :مشکل استقالل
در خط دفاع حل نشده است

محم��د نوازی در خصوص ش��رایط این
روزه��ای اس��تقالل گفت :آبی پوش��ان
دو پیروزی پیاپی به دس��ت آوردند ،آنها
توانس��تند با یک بازی خ��وب برابر نفت
آب��ادان و اس��تقالل خوزس��تان  ۶امتیاز
کسب کرده و ش��رایط خود را در جدول
توگو با مهر،
بهبود ببخشند .وی در گف 
تأکی��د کرد :متأس��فانه هنوز اس��تقالل
در خط دفاع دچار مش��کل اس��ت .این
روزها نب��ود منتظری و س��هرابیان هم
تأثیرگذار بوده و اگر استقالل می خواهد
ای��ن مش��کل را برطرف کن��د ،هم باید
مصدومانش برس��ند و ه��م خط دفاعی
اش را تقویت کند .نوازی در ادامه گفت:
آبی پوشان این روزها با جوانانشان نتایج
قابل قبولی کسب می کنند .در دو بازی
گذشته جوان های اس��تقالل تأثیرگذار
بودند و توانستند عملکرد قابل قبولی در
بازی داش��ته و از لح��اظ روحی و روانی
هم در ش��رایطی خوب هستند .مطمئنا
اگر این روند ادامه پیدا کند استقالل می
توان��د با پیروزی در دو ب��ازی خود برابر
سپیدرود رشت و پدیده مشهد ،موقعیت
خ��ود را در جدول بهتر کن��د .نوازی در
م��ورد دی��دار روز جمعه اس��تقالل برابر
س��پیدرود رش��ت گفت :ای��ن روزها هر
بازی برای اس��تقالل حکم یک فینال را
دارد .با توجه به اینک��ه امتیازات تیم ها
به یکدیگر خیلی نزدیک اس��ت ،هر بُرد
م��ی تواند موقعیت یک تیم را در جدول
بهت��ر کن��د و فاصله او را با صدرنش��ین
کمتر کند .س��پیدرود ای��ن روزها با علی
کریمی نتایج به نس��بت خوبی کس��ب
کرده و مطمئن��ا آنها انگی��زه مضاعفی
دارند تا مقابل اس��تقالل یک بازی قابل
قبول تؤام با کس��ب سه امتیاز را از خود
به نمای��ش بگذارن��د .وی در خصوص
اس��تقالل هم گفت :بازی با سپیدرود با
توجه به اینکه در چمن مصنوعی برگزار
می ش��ود کمی مشکل س��از خواهد بود
ام��ا با توجه به ش��رایط روحی خوبی که
اس��تقالل بع��د از دو پی��روزی پیاپی به
دس��ت آورده ،مطمئنا هدف کادر فنی و
بازیکنانش تنها کسب سه امتیاز در این
دیدار اس��ت و اگر تفکرات شفر به خوبی
در زمین پیاده شود مطمئنا استقالل می
تواند با کسب س��ه امتیاز باز هم شرایط
خود را در جدول بهبود بخشد.

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 دوم شورای حل اختالف شهرستان صحنه
اگهی ابالغ وقت رس��یدگی ودادخواس��ت و ضمائم به اقای فردین عزیزی فرزند ولی اله خواهان اقای
صوفی مرادی دادخواستی به طرفیت خوانده اقای فردین عزیزی به خواسته مطالبه خسارت مطرح
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9709988603800498شعبه  38حقوقی شورای حل
اختالف شهرستان کرمانشاه ثبت ووقت رسیدگی مورخ  1397/10/30ساعت  16:30تعیین که حسب
دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون ایین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده
و درخواس��ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار اگهی میگردد تا خوانده ظرف
یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .
رییس شعبه  38حقوقی شورای حل اختالف شهرستان کرمانشاه  -اکبر عبدی
اگهی ابالغ اجرائیه قرارداد بانکی کالس��ه  9700891بدینوس��یله به اقای سید روح اله صادقی فرزند
س��ید محمد شناسنامه شماره  2411صادره از کرمانشاه ساکن کرمانشاه شهرک جهاد بریدگی دوم
سوپرمارکت تک ابالغ می ش��ود که بانک رفاه کارگران به استناد قرارداد بانکی شماره 194860030
جهت وصول مبلغ  8/811/336تاتاریخ  97/6/11به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور
تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده وپرونده اجرائی به کالسه فوق
دراین اداره تش��کیل ش��ده و طبق گزارش مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا
بنا به تقاضای بس��تانکار طبق ماده  18ائین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک نوبت در یکی از روزنامه
های کثیراالنتش��ار محلی اگهی می شود وچنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ
محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت .
رئیس اجرای اسناد رسمی کرمانشاه-عبدالقادر قادری
مدیر اجرااداره اجرای اسناد رسمی کرمانشاع -عبدالقادر قادری نیرژ
بدینوس��یله به اقای بهزاد ویسی فرزند کرمعلی کد ملی  3340859302ساکن کرمانشاه -شهرک معلم
فاز دو پش��ت مجتمع پیام کوی  3پالک  42ابالغ می ش��ود که بانک رفاه کارگران به اس��تناد قرارداد
بانکی شماره 194860057مورخ  1386/10/20جهت وصول مبلغ  7/501/305ریال تا تاریخ 97/06/12
به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما
اجرائیه صادر نموده وپرونده اجرائی به کالس��ه  9700900دراین اداره تش��کیل شده و طبق گزارش
مورخ  97/06/26مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار
طبق ماده  18ائین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی
اگهی می شود وچنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت
به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت .
رئیس اجرای اسناد رسمی کرمانشاه-قادری
به موجب دادنامه شماره  569/ 96/10/7صادره از شعبه سوم شورای حل اختالف در کالسه پرونده
اجرائی به ش��ماره  581/97محکوم علیه عید محمد سارانی محکوم اند به پرداخت مبلغ 13/850/000
ریال بابت اصل خواس��ته ومبلغ  830/000ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه
وتاخیر تادیه از مورخه  96/8/16لغایت اجرای حکم در حق محکوم له ازاده ملکی و پراخت نیم عش��ر
دولت��ی به میزان  1/20اصل خواس��ته در حق صندوق دولت لذا بدین وس��یله ب��ه محکوم علیه فوق
الذکر ابالغ می گردد ظرف مدت  10روز از تاریخ ابالغ نش��ر اگهی نس��بت به مفاد اجرائیه اقدام نماید
درغیراینصورت پس از انقضای مهلت یاد ش��ده این اجرای احکام نسبت به مفاد اجرائیه اقدام خواهد
نمود.
دادورز شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف صحنه
به موجب دادنامه شماره  568/96صادره از شعبه سوم شورای حل اختالف در کالسه پرونده اجرائی
به ش��ماره  579/97محکوم علیه حمید حاجیلری محکوم اند به پرداخت مبلغ  15/000/000ریال بابت
اصل خواسته ومبلغ  450/000ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه وتاخیر تادیه
از مورخه  96/8/16لغایت اجرای حکم در حق محکوم له ازاده ملکی و پراخت نیم عشر دولتی به میزان
 750/000ریال صل خواسته در حق صندوق دولت لذا بدین وسیله به محکوم علیه فوق الذکر ابالغ می
گردد ظرف مدت  10روز از تاریخ ابالغ نشر اگهی نسبت به مفاد اجرائیه اقدام نماید درغیراینصورت
پس از انقضای مهلت یاد شده این اجرای احکام نسبت به مفاد اجرائیه اقدام خواهد نمود.
دادورز شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف صحنه

