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کارشناسان در آستانه دیدار حساس ایران و عراق مطرح کردند؛

آذری :ذوب آهن بازیکن ارزون،
لرزون و غلتون میخواهد!

سعی��د آذری ،درم��ورد ش��رایط ج��ذب
بازیک��ن جدی��د ب��رای ذوب آهن گفت:
در مورد ج��ذب بازیکنان بهتر است که
با خود علیرضا منصوریانسرمربی تیم ما
صحبت کنید اما استراتژی ما در باشگاه
این است ک��ه بازیکنی با کیفیت و ارزان
بگیریم .به ق��ول ما اصفهانیها بازیکنی
میخواهیم ارزون و لرزون و غلتون! البته
ما محمدرضا خلعتبری را گرفتهایم .وی
در گفت و گو با فارس،درمورد اینکه گفته
بود بازیک��ن خارجی  300ه��زار دالری
جذب نخواهد کرد ،اظهار داش��ت :ما به
دنب��ال بازیکنی  70تا  80ه��زار دالری
هستیم بازیکنانی که مورد تایید کادر فنی
و علیرضا منصوریان باشد اما قیمت پایین
و کیفیت باالیی داشته باشد .آذری درمورد
مشکالت مالی باشگاه ذوب آهن گفت:
با درایت مهندس ی��زدیزاده مدیرعامل
کارخانه ذوب آهن و توجه خاص ایش��ان
به باشگاه مش��کالت در حال رفع شدن
است .جناب یزدیزاده خودشان در باشگاه
ذوب آه��ن رئیس هیات مدیره بودند و با
مش��کالت ما ب��ه خوبی آش��نایی دارند.
وی درمورد فعالیت ستاد آسیایی باشگاه
ذوب آه��ن گفت :امروز هم یک جلس��ه
درمورد مسائل عملیاتی و عمرانی داریم
و دو سکوی ورزشگاه فوالدشهر مشکل
ایمنی و امنیتی داشت که در حال برطرف
کردن آنها هستیم البته به دلیل سرمای
هوا سرعت پروژه کار کمی کم ش��د اما
از اوایل هفته آینده نیز پروژه روش��نایی
ورزش��گاه را تکمیل خواهیم کرد .منتظر
بودی��م سازمان لیگ به ما پول بدهد و با
پول دریافتی از سازمان لیگ نورافکنها
را تکمیل کنیم .عضو مجمع فدراسیون
فوتب��ال درمورد لغو ای��ن مجمع ،عنوان
ک��رد :اگر دس��ت من بود اص�لا در این
تاریخ مجمع فدراسیون فوتبال را برگزار
نمیک��ردم نباید تمرک��ز تیم ملی بر هم
بخورد ما در مس��ابقاتی حضور داریم که
بع��د از  44سال میتوانیم در آن قهرمان
شویم و شانس قهرمانی داریم .من از هر
تیم یک بازی دیدهام ،فوتبالی که تیم ملی
ایران ارائه میدهد قابل رقابت با تیمهای
کره ،ژاپن و عربستان است .تیم چین هم
فوتبال خوبی ارائه میدهد بنابراین نباید
در چنین شرایطی خودمان تمرکز تیم ملی
را بر هم بزنیم .برگ��زاری مجمع در این
روزها لطفی نداشت هرچند لغو نشدن آن
هم میتوانس��ت منافاتی نداشته باشد اما
بهتر شد که این مجمع برگزار نشد.

گره ورزشی:پیشکسوت فوتبال ایران میگوید که تیم
ملی ایران ،پتانسیل قهرمانی در آسیا را دارد.
محمد پنجعلی پیشکسوت فوتبال ایران در گفتوگو
با ایسنا ،در مورد ش��رایط ایران در دو بازی اولش در
مرحل��ه گروهی گفت :من به لحاظ فنی از تیم ملی
مش��کلی ندیدم .تیم ملی م��ا در همه خطوط خوب
بود و ش��رایط بازیها در وضعیت خوبی قرار داشت.
حس��ن این بازیها در این بود که تیم ملی از یاران
ت و پتانس��یل
ذخی��ره استفاده ک��رد و از تمام ظرفی 
بازیکنان استفاده شد .این باعث میشود که تیم بهتر
و با کیفیتتری داش��ته باشیم .ما در مرحله گروهی
کار مشکلی نداریم و عراق را هم میتوانیم ببریم اما
اصل کار از مرحله حذفی آغاز میشود و در آن مرحله
است که بازی به بازی سختتر میشود .او در پاسخ
به این سوال که تفاوت ترکیب تیم ملی در بازی اول
و دوم نش��ان دهنده چه چیزی میتواند باشد گفت:
این اتفاق نش��ان دهنده این است که نیمکت ایران
با بازیکنانی که در داخل زمین بازی میکنند تفاوت
فاحش��ی ندارد و این حسن بسیار بزرگی است .تیم
در مجموع خوب بوده و جا افتادهتر هم خواهد ش��د.
این پیشکسوت در مورد رقبای ایران در جام ملتها
گفت :ما احتماال در مرحله یکهشتم نهایی به سوریه
برخورد میکنیم .این تیمها لقم ه گلوگیری برای ایران
نمیتوانند باش��ند .دو تیم ژاپن و استرالیا هستند که
میتوانند مقداری برای ما دردسر ایجاد کنند .با این
که ژاپن ،ترکمنستان را به سختی  ۳بر  ۲برد یا استرالیا
در بازی اول خود شکست خورد اما آنها تیمهای چقر
و حرفهای هستند و سوابقشان در آسیا بیشتر است.
تیم ملی ما هم تیم بس��یار خوبی است .ما بازیکنانی
داریم که در تیمهای اروپایی مش��غول هستند و در
فوتبال ایران هم بهترینها را در اختیار داریم .نیمکت
تیم ما هم با ترکیب داخل زمین فرقی ندارد و کسی
مثل محمدحسین کنعانیزادگان هم به بازی گرفته
میشود که در بازی قبل در ترکیب ایران نبوده است.
پنجعلی درباره شرایط برگزاری جام ملتهای آسیا و
اضافه شدن هشت تیم به این مسابقات گفت :اضافه

ظرفیت قهرمانی در آسیا را داریم

شدن این تیمها به باال رفتن انگیزه کشورها کمک
میکند .شاید باعث شود کیفیت بازیها مقداری پایین
بیای��د اما در درازمدت به نفع فوتبال آسیا خواهد بود.
مسابقات جام ملتها در شرایط خوبی برگزار میشود
و در ای��ن سطح از بازیها نظم خوب��ی وجود دارد و
امکانات و چمن استادیوم از کیفیت خوبی برخوردار
است .او در پایان درباره شانس قهرمانی ایران در این
مسابقات گفت :این مطلب را دلی میگویم و ما واقعا
پتناسیل قهرمانی در آسیا را داریم .شاید به آن صورت
امکانات نداشته باش��یم .باالخره فوتبال ما حرفهای
نیست و مش��کالت خودمان را داریم اما خالقیت و
هوش تکنیکی ما میتواند عامل خوبی باش��د تا ما
بتوانیم در این مسابقات موفق بیرون بیاییم و قهرمان
این رقابتها شویم.
چرا تیم ملی دنبال پیروزی برابر عراق است؟


مهاجم سابق تیم ملی ایران با اش��اره به شکس��ت
چهار سال قبل تیم ملی ایران مقابل عراق و حذف
از جام حذفی ،گفت :این پی��روزی غرور جریحهدار
ش��ده ایران را التیام میبخشد .حس��ین کالنی در

گفتوگو با ایسنا ،دربار موفقیت تیم ملی ایران در دو
دیدار اخیر برابر یمن و ویتنام در جام ملتهای آسیا
اظهار کرد :کیفی��ت و کمیت تیم ملی خوب است.
نباید بگوییم که ویتنام و یمن مقابل ما ضعیف بودند.
درست است آنها جزو تیمهای دسته دو و سه آسیا
هستند اما تجربه ثابت کرده تیمهای ضعیف مقابل
تیمهای قویتر با انگیزه بیشتر بازی میکنند .او با
تاکی��د بر اینکه یمن و ویتن��ام مقابل ایران بد بازی
نکردند ،افزود :بازیکنان ما خیلی خوب بازی کردند.
خوشبختانه منیتهای سابق رخت بسته و همه برای
هم فداکاری میکنند .دیگر مهم نیس��ت چه کسی
بهتری باشد .انس��جام تیمی خیلی فوق العاده شده
است .کارش��ناس فوتبال ایران با اش��اره به افزایش
قدرت گلزنی تیم ملی در این مسابقات گفت :االن
متوجه ش��دیم که تیم ما عالوه بر قدرت دفاعی که
قبال تاکید میکردند ،دفاعی است؛ در بخش هجومی
نیز بسیار خوب ظاهر شده و شکل و ساختار مناسبی
را به دست آورده است .کالنی یادآور شد :به هر حال
بعد از تمام مسائلی که با کیروش داشتیم او االن با
تیم ملی نتایج خوبی میگیرد .مضاف بر اینکه اعتماد
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به نفس تیم ملی شدیدا افزایش یافته است .مهاجم
سال های دور تیم ملی ایران اعتماد موجود در تیم را
ناشی از اعتماد میان بازیکن و مربی دانست و ادامه
داد :بازیکنان ما شخصیت باالیی دارند که ناشی از
کارلوس کیروش است .نهایتا بازیکن ساالری سابق
و خیلی مسائل در تیم مشهود نیست .همه می دانند
باید در خدمت تیم باشند .تاکتیک و شیوه مورد نظر
مربی تیم و کادرفنی اجرا کنند .کالنی در ادامه درباره
تغییر ترکیب تیم ملی به نسبت بازی نخست در برابر
ویتنام ،گفت :کیروش جزو ده مربی برتر دنیا و جزو
بهترین مدرسین فیفا است .نهایتا با آنالیز تیم های
حریف ،تی��م خودش را انتخ��اب میکند .بازیکنان
همه در یک سطح هس��تند و تفاوتی بین بازیکنان
نیست .ترکیب تیم بستگی به آمادگی بازیکنان قبل
از مسابقه دارد .من و شما و سایرین که از دور نظاره
گر هستیم ،متوجه دالیل تغییرات نمی شویم .مربیان
تیم های دیگر هم متوجه نمیشوند .او با بیان اینکه
ترکیب تیم ملی مقابل ع��راق نامعلوم است ،افزود:
ممکن است در هر بازی تغییراتی رخ دهد که ش��ما
نمیفهمید .مشخص نیس��ت در بازی با عراق چه
کس��ی به میدان میرود و نهایتا همه لیاقت بازی را
دارند .این کارش��ناس فوتبال در پاسخ به این سوال
که با توجه به شرایط ایران و عراق ،چه سرنوشتی را
برای این دیدار متصور است ،گفت :کال هر بازیکن و
تیمی که وارد زمین میشود ،به این فکر نمیکند که
چه نتیجهای بگیرد .فقط به فکر برد است .اگر مربی
تیم هم بگوید امروز مالحظه کنید و کمتر به آب و
آتش بزنید ،بازیکن ب��ه محض ورود به زمین همه
چیز را فراموش میکند .من تجربه خودم را می گویم
که وقتی وارد زمین میشدیم ،همه چیز را فراموش
میکردیم .بازیکن سابق تیم ملی و پرسپولیس گفت:
عراقیها چهار سال قبل ما را در پنالتی بردند و برای
خود بازیکنان پیروزی در این دیدار نقطه عطفی است
که احس��اس و غرور جریحه دار ش��ده خود را التیام
ببخشند .تنها چیزی که مردم را در این دوره زمانه،
خوشحال میکند ،همین بازی ها است.

مدیر تیمهای ملی دوچرخهسواری:

محسن سلگی در مورد عملکرد تیم ملی
دوچرخه سواری ایران در مسابقات قهرمانی
آسیا اظهار داش��ت :با شرایط فعلی نتیجه
گرفت��ن واقعا سخت است .ه��م به دلیل
مس��ائل مالی نمیتوانیم مسابقه و اردوی
خارجی داش��ته باشیم و هم اینکه جوانان
ما روی کار آمدن��د و جوانگرایی صورت
گرفته است .مطمئنا اگر حمایت ش��وند و
در مسابقات مختلف شرکت کنند ،در یکی

جوانان ما اولین بار بود که پیست چوبی میدیدند!

دو سال آینده نتایج خوبی را کسب خواهند
ی ادام��ه داد:
کرد .ب��ه گزارش ف��ارس،و 
تیمهای دیگر آسیایی هم با توجه به اینکه
سال قبل از المپیک است ،همه با آمادگی
کامل به این رقابته��ا آمده بودند .ما هم
میتوانستیم نتایج بهتری بگیریم،اما به هر
حال نتایج خوب نیاز بهکارهای دیگری هم
دارد .نه اینکه امیدی نداریم ،بلکه جوانان
نی��از به فرصت دارند.ب��ه دوچرخهسواران

بدین وسیله به اقای خانبگ حاصلی نیا نام پدر الماس شماره شناسنامه  17کد ملی
 3251580620به نش��انی  :کرمانشاه خیابان رشیدی کوی ضیا پالک  12ابالغ می
شود که تعاونی اعتبار کارسازان آینده به نشانی دبیر اعظم روبروی پاساژ میرداماد
ساختمان دکتر زنگنه جهت وصول مبلغ  14/000/000ریال (چهارده میلیون ریال)
به استناد چک شماره  ،331461:تاریخ چک  1392/9/21و به انضمام حقوق دولتی
علیه ش��ما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه  9201009در این اداره
تشکیل شده و طبق گزارش مورخ  1392/12/1مامور محل اقامت شما به شرح متن
سند شناخته نش��ده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده  18آیین نامه اجرا مفاد
اجرائیه فقط یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی اگهی می شود
و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
رئیس اجرای اسناد رسمی کرمانشاه
دادنامه پرونده کالس��ه 9709988312301119شعبه  8دادگاه خانواده شهرستان
کرمانشاه تصمیم نهایی ش��ماره  9709978312301868خواهان  :خانم رها درگه
ء فرزند خس��رو به نش��انی کرمانش��اه-دولت اباد – چهل متری –جنبه مس��جد
امیرالمومنی��ن –کوچ��ه -204پالک  28خوانده  :آقای منصور س��یاه کمری فرزند
عبدالحسین به نشانی کرمانشاه-شهرک امام خمینی  16-متری اول –سمت چپ-
پالک  157خواسته  :حضانت رای دادگاه در خصوص دادخواست خانم رها درگه ء
فرزند خسرو بطرفیت اقای منصور سیاه کمری به خواسته حضانت فرزند مشترک
معین سیاه کمری با این توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمی و جلسه دادگاه
اعالم داش��ته که خوانده همسر س��ابق وی می باشد که حدود ده سال پیش از وی
جدا شده و ضمن صدور حکم طالق حضانت فرزند مشترک بنام معین سیاه کمری
تا پایان هفت سالگی به وی واگذار شده است حال فرزند حدود  11سال سن دارد و
تقاضای حضانت طفل تا پایان سن بلوغ را نموده  .نظر به محتویات پرونده با توجه
به اینکه حسب اظهارات گواهان خوانده بعد از طالق دیگر دیده نشده از طرفی اعتیاد
شدید به مواد مخدر دارد لذا بنظر دادگاه مصلحت طفل در این است که حضانت وی
با مادر باشد از این رو دادگاه با استناد به تبصره ماده  1169قانون مدنی حضانت
طفل مش��ترک بنام معین سیاه کمری را تا پایان سن بلوغ به مادر واگذار می نماید
.رای صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه
و با انقضاء مدت مذکور ظرف بیس��ت روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر
استان کرمانشاه می باشد.
رئیس شعبه هشتم دادگاه خانواده کرمانشاه-فاطمی پارسا
دادنام��ه پرونده کالس��ه  9609988601300410ش��عبه  13حقوقی ش��ورای حل
اختالف مجتمع ش��هید مطهری (بانک ها و تصادفات) شهرستان کرمانشاه تصمیم
نهایی شماره  9709978601300434خواهان  :بانک قوامین با وکالت آقای احسان
کرمی کانی باغی فرزند بهمن به نش��انی کرمانشاه-بلوار شهید بهشتی –روبروی
س��ینما اس��تقالل –ابتدای بلوار ویال –روبروی دبیرستان ش��ریف -طبقه فوقانی
ش��رکت مرکزی خدمات زیارتی خواندگان  :آقای پیام خس��روی فرزند محمد -2
آقای فرید رضایی فرزن��د فریدونی  -3خانم مهین احمدیانی فرزند کاظم  -4آقای
جلیل س��لیمی فرزند ابراهیم همگی به نشانی خواس��ته  :مطالبه وجه بابت ...بسمه
تعالی گردش��کار :در وقت فوق العاده شعبه  13شورای حل اختالف مجتمع شهید
مطهری کرمانشاه پرونده کالسه  960412فوق تحت نظر است خواهان دادخواستی
به طرفیت خوانده تقدیم داش��ته پس از ارجاع و ثبت و بعد از جری تشریفات مقرر
قانونی قاضی شورا با مطالعه اوراق پرونده و مالقی نظریه یک یک انها و مالحظه
نظریه مشورتی سرانجام ختم رسیدگی رااعالم و با استعانت از خداوند قادر متعال
به شرح آتی اشناء رای می نماید  .رای قاضی شورا در خصوص دادخواست بانک
قوامین با وکالت احسان کرمی کانی باغی به طرفیت خواندگان  -1مهین احمدیانی
 -2پیام خس��روی  3جلیل س��لیمی – فرید رضایی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ

باسابقه ما کنار رفتن��د و جوانان جای آنها
را گرفتند ب رای همین هم ب رای نتیجهگیری
باید فرص��ت دهیم .مدی��ر تیمهای ملی
دوچرخهسواری با اشاره به اینکه در بخش
چهار تیمی نتیجه خوبی گرفتیم ،گفت :در
بخش انفرادی نیاز داریم که در مس��ابقات
مختلف ش��رکت کنیم .ما پیس��ت چوبی
نداریم و جوانان ما در این مسابقات اولین
بار بود که پیست چوبی را تجربه میکردند.

به خاطر شرایط مالی اردوو مسابقه خارجی
نداشتیم که بخواهند با پیست چوبی آشنا
شوند .وی در مورد اینکه چه زمانی ایران
صاحب پیست چوبی خواهد شد عنوان کرد:
چقدر بگوییم یا مصاحبه کنیم که پیست
چوبی میخواهیم ،کارمان االن به خواهش
رسیده است .داشتن پیست چوبی نیاز اولیه
دوچرخهسواری است .تا زیرساختها درست
نشود،نمیتوان به جایی رسید و شاید نتایج

 141513540ریال بعنوان اصل خواس��ته و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 96/8/17
و از تاریخ به بعد مطالبه خس��ارت تاخیر تادی��ه روزانه به میزان  125582ریال با
احتس��اب هزینه های دادرسی بدین شرح که وکیل خواهان مدعی شده با عنایت به
دریافت تس��هیالت توسط خوانده ردیف اول در قالب قرارداد و ضمانت خواندگان
با توجه به اینکه علی رغم مراجعه نسبت به تادیه دیون و برائت ذمه خود مستنکف
بوده و براس��اس قرارداد فی ما بین متضامنا بدهکار میباش��ند بنابراین تقاضای
صدور حکم به شرح خواسته را داشته و جهت اثبات ادعای خویش تصویر مصدق
قرارداد اعطای تسهیالت پیوس��تی را ضمیمه دادخواست کرده است .خواندگان با
وصف ابالغ اوراق اخطاریه و رعایت انتظار کافی در جلس��ه حاضر نش��ده اند و
الیحه دفاعیه ای تا امروز به این ش��عبه واصل نگردیده و ضمیمه س��ابقه نمیباشد
و ع��ذر موجهی جهت عدم حضور تقدی��م نکرده اند بنا به مرات��ب مرقوم نظر به
اینکه مس��تندات ابرازی خواهان مصون از تعرض انکار و تردید باقی مانده است و
خواندگان ایراد و دفاعی در دعوای معنون معمول نداشته اند و دلیل بر پرداخت دین
در سررسید و یا تاریخ مقدم و یا موخر بر آن و یا برائت ذمه خویش به نحوی از
انحاء قانونی ارائه نکرده اند بنابراین شورا دعوای خواهان را واردو ثابت تشخیص
داده و به استناد ماده  15اصالحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب  1376و
م��واد 10و219و221و227و 1324قانون مدنی و مواد 198و515و 519قانون آیین
دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در ام��ور مدنی حکم به محکومیت تضامنی
خواندگان به مبلغ  141513540ریال بعنوان اصل خواس��ته و خسارت تاخیر تادیه
تا تاریخ  96/8/17و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ مزبور تا اجرای حکم به ازا هر
روز  125582ریال با احتس��اب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل براساس تعرفه
قانون��ی در حق خواهان صادر و اعالم م��ی دارد رای صادره غیابی و ظرف مدت
بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس بیست روز دیگر
قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی حقوقی کرمانشاه می باشد .
شعبه  13حقوقی شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری (بانک ها و
تصادفات) شهرستان کرمانشاه-اسداله حیدری زادی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت
ملک سنقر هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد س��ند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماد ه  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی برابر رای شماره
 139760316009000110مورخ��ه  1397/4/3هی��ات اول موض��وع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک س��نقر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی عزتی
فرزند احمد بشماره شناس��نامه  834صادره از سنقر-شهرک شهداء -کوچه دوم
مس��تضعفین شهید محمدرضا پرتوی خریداری از مالک رسمی خانم انیس کریمی
محرز گردیده اس��ت .لذا به منظور اطالع عم��وم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی د اش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید  ،ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواستخود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد  .تاریخ انتشار نوبت اول  1397/10/10 :تاریخ انتشار نوبت دوم
1397/10/25:
محمد ابراهیم بشیری –رئیس ثبت اسناد وامالک سنقر
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت
ملک کرمانشاه ناحیه دو هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماد ه  13آئین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای

د .حداقل اگر ما نمیتوانیم به
بدتر هم شو 
اردوی خارجی برویم در داخل پیست چوبی
داشته باشیم .باشگاههای ما هم کنار رفتند،
بعد از بازیهای آسیایی حتی یک مسابقه
هم ندادهایم ،اما کش��ورهای ش��رق آسیا
حداقل در  ۷-۸مسابقه بینالمللی شرکت
داش��تند .در مجموع همه این مش��کالت
دست ب��ه دست هم میدهند تا این نتایج
رقم بخورد.
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خبر
سفر عجیب سرپرست
سه گانه به پرتغال!

سرپرست س��ه گانه سفر چن��د روزه ای
ب��ه پرتغال داش��ته که اصال مش��خص
نیس��ت دلیل این سفر غیرض��روری چه
چیز بوده است .به گزارش ایس��نا ،سرجیو
سانتوس مربی پرتغالی تیم ملی سه گانه
کمپی را در کش��ور خود برای حضور سه
گان��ه کاران ای��ران معرفی ک��رد ه و قرار
است دو ورزش��کار از ایران در این کمپ
شرکت کنند .نکته جالب ماجرا این است
که احم��د نامنی سرپرست فدراسیون سه
گانه هفته گذش��ته به پرتغ��ال سفر کرده
تا بازدیدی از این کمپ داش��ته باش��د .او
دوشنبه راهی پرتغال شده و جمعه هم به
ایران برگشته است .بحث اصلی این است
که وقتی سرمرب��ی تیم ملی خودش این
کم��پ را معرفی کرده دیگر چه ضرورتی
داشته سرپرست فدراسیون بخواهد از آن
بازدید داش��ته باش��د؟ حتی اگر سرپرست
فدراسیون ب��ه دنبال گرفتن اطالعاتی در
م��ورد این کمپ بوده می توانس��ت از راه
های دیگ��ر اطالعاتی در مورد این کمپ
به دست آورد و با توجه به اینکه فدراسیون
ها با مش��کالت ارزی روبرو هستند اصال
نیازی به سف��ر نبوده است .زمانی که سه
گان��ه کاران به حضور در مس��ابقات نیاز
ج��دی دارند ،چرا باید بجای هزینه کردن
برای حضور در مسابقات بین المللی برای
انجام سفر کامال غیر ضروری یک مسئول
هزینه ش��ود؟ ب��ا توجه به اینک��ه وزارت
ورزش اع�لام کرده ک��ه فدراسیون ها از
انج��ام سفرهای غیر ض��روری خودداری
کنند چ��را باید یک سرپرس��ت به چنین
سفر غیر ضروری برود و چرا شورای برون
مرزی باید با این درخواست موافقت کند؟
انتظار هست وزارت ورزش اگر قرار است
واقعا از سفر های غیر ضروری برخی افراد
در ورزش جلوگیری کند ،به صورت جدی
ب��ا این قبیل اتفاقات برخورد کند .البته در
سایت فدراسیون نه خب��ری از انجام این
سفر منتش��ر ش��ده و نه حتی گزارشی از
بازدید کمپ .بنابرای��ن دستاورد این سفر
غیرضروری هم اصال مشخص نیست.

ش��ماره  139760316014001967مورخه  1397/8/28هیات اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند سمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
حمیدرضا حیدریان فرزند محبعلی بشماره شناس��نامه  854صادره از کرمانشاه
در یک شش��دانگ یکباب ساختمان به مساحت  60/31متر مربع در قسمتی از پالک
11و 19اصلی واقع در کرمانش��اه بخش  3حومه ب��ه ادرس وکیل اقا بلوار رجایی
کوی شهید چغاکبودی  6متری بهمنی پالک شهرداری .9خریداری از صاحب نسق
اقای شنبه ویسی ده مجنونی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به
صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی د اشته باشند می توانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید
 ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواستخود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند  .بدیهی است د ر صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد  .تاریخ انتشار نوبت اول 1397/10/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/10/25:
جعفر نظری –رئیس ثبت اسناد وامالک کرمانشاه
بدین وسیله به اقای خانبگ حاصلی نیا نام پدر الماس شماره شناسنامه  17کد ملی
 3251580620به نش��انی  :کرمانشاه خیابان رشیدی کوی ضیا پالک  12ابالغ می
شود که تعاونی اعتبار کارسازان آینده به نشانی دبیر اعظم روبروی پاساژ میرداماد
ساختمان دکتر زنگنه جهت وصول مبلغ  14/000/000ریال (چهارده میلیون ریال)
به استناد چک شماره  ،331461:تاریخ چک  1392/9/21و به انضمام حقوق دولتی
علیه ش��ما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه  9201009در این اداره
تشکیل شده و طبق گزارش مورخ  1392/12/1مامور محل اقامت شما به شرح متن
سند شناخته نش��ده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده  18آیین نامه اجرا مفاد
اجرائیه فقط یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی اگهی می شود
و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
رئیس اجرای اسناد رسمی کرمانشاه
دادنامه پرونده کالس��ه 9709988312301119شعبه  8دادگاه خانواده شهرستان
کرمانشاه تصمیم نهایی ش��ماره  9709978312301868خواهان  :خانم رها درگه
ء فرزند خس��رو به نش��انی کرمانش��اه-دولت اباد – چهل متری –جنبه مس��جد
امیرالمومنی��ن –کوچ��ه -204پالک  28خوانده  :آقای منصور س��یاه کمری فرزند
عبدالحسین به نشانی کرمانشاه-شهرک امام خمینی  16-متری اول –سمت چپ-
پالک  157خواسته  :حضانت رای دادگاه در خصوص دادخواست خانم رها درگه ء
فرزند خسرو بطرفیت اقای منصور سیاه کمری به خواسته حضانت فرزند مشترک
معین سیاه کمری با این توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمی و جلسه دادگاه
اعالم داش��ته که خوانده همسر س��ابق وی می باشد که حدود ده سال پیش از وی
جدا شده و ضمن صدور حکم طالق حضانت فرزند مشترک بنام معین سیاه کمری
تا پایان هفت سالگی به وی واگذار شده است حال فرزند حدود  11سال سن دارد و
تقاضای حضانت طفل تا پایان سن بلوغ را نموده  .نظر به محتویات پرونده با توجه
به اینکه حسب اظهارات گواهان خوانده بعد از طالق دیگر دیده نشده از طرفی اعتیاد
شدید به مواد مخدر دارد لذا بنظر دادگاه مصلحت طفل در این است که حضانت وی
با مادر باشد از این رو دادگاه با استناد به تبصره ماده  1169قانون مدنی حضانت
طفل مش��ترک بنام معین سیاه کمری را تا پایان سن بلوغ به مادر واگذار می نماید
.رای صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه
و با انقضاء مدت مذکور ظرف بیس��ت روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر
استان کرمانشاه می باشد.
رئیس شعبه هشتم دادگاه خانواده کرمانشاه-فاطمی پارسا

