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سال سیزدهم ـ شماره 3230

خبرنامه
وزیر به دنبال ماندن برانکو
عضو هیات مدیره باش��گاه پرس��پولیس از
عالق��ه وزیر ورزش و جوانان ب��ه تمدید قرارداد
س��رمربی این تیم خبر داد و گفت :برای پیگیری
این موضوع منتظر بازگشت آقای طاهری هستیم.
محمدرضا حاجی بیگی در گفتگو با مهر ،درباره
آخرین وضعیت ماندن یا رفتن علی اکبر طاهری
از پس��ت مدیرعاملی این باشگاه گفت :تک تک
اعض��ای هیات مدیره با نظر وزیر ورزش مبنی بر
ماندن آقای طاهری همس��و هستند .به نظرم هیچ
گزینه ای بهتر از او نمی تواند در ش��رایط موجود،
باشگاه را اداره کند.وی درباره اینکه گفته می شود،
مدیرعامل پرسپولیس به خاطر فشار برخی مدیران
وزارتخان��ه مبنی ب��ر بازگرداندن اسپانس��ر فصل
گذش��ته استعفا داده است ،تصریح کرد :طاهری از
هیچ لحاظ تحت فشار نیست .او بارها در جلسات
هیات مدیره اعالم کرد به دلیل مشکالت شخصی
می خواهد از باشگاه برود.او دلیلی را مبنی بر اینکه
به خاطر اسپانسر می رود ،مطرح نکرد.
باز هم پای مربیان بیکیفیت
دوچرخهسواری به ایران باز میشود؟
فدراس��یون دوچرخهس��واری در حال��ی به
دنبال مربی خارجی برای تیم ملی نیمه استقامت
و استقامت است که اگر نخواهد هزینه زیادی کند،
نمیتواند به گزینه با کیفیتی برسد.به گزارش ایسنا،
چندین س��ال است بحث نیاز دوچرخهسواری به
مربی خارجی مطرح ش��ده و حت��ی در این میان
ش��اهد رفت و آمد برخی مربی��ان هم بودهایم که
البته نتوانس��تند رضایت فدراس��یون را هم جلب
کنند .اکثر این مربیان خارجی در بخش س��رعت
کار کردند که در نهایت هم مش��خص ش��د گزینه
داخلی بهتر از آن مربیان خارجی می تواند به تیم
ملی س��رعت کمک کند.نکته مهم در این که چرا
این مربیان خارجی کیفیت الزم را نداشتند ،بحث
هزینه ای بود که فدراسیون برای آوردن آنها انجام
می داد .در ش��رایطی که در برخی فدراس��یون ها
می بینیم برای آوردن مربی خوب خارجی حداقل
ماهیان��ه  ۱۵هزار دالر هزینه م��ی کنند ،بنابراین
نمیتوان انتظار داشت دوچرخه سواری با حقوق
ماهیان��ه  ۳تا  ۴هزار دالر بتواند مربی درجه یک
بی��اورد .اگر ای��ران میخواهد راه��ی را برود که
مالزی آن را پشت سر گذاشته و در نهایت هم به
طالی جهان و برنز المپیک رسیده ،باید برای یک
مربی با کیفیت و برنامه هزینه کند.
در غیر این صورت مربیان با کیفیتی به ایران
ق��دم نمی گذارند ،بلکه کس��انی داوطلب هدایت
سرمربیگری تیم ملی میش��وند که دانش برخی
رکابزنان خودمان از آنها بیشتر است.
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نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور

آقای تاج! در مبارزه با فساد کنار "علی کریمی" باشید نه مقابل او
صحبتهای جنجالی علی کریمی و بیان بخشی
از مش��کالت و فساد موجود در فوتبال ظاهرا به مذاق
برخ��ی خوش نیام��ده و آن را یک تهدید و نه فرصت
تلقی کردهاند .در حالی که اسطوره فوتبال ایران حاضر
اس��ت برای صحبتهایش مدرک ارائه کند ،برخی این
اظهارات را تاب نیاوردهاند و به ملیپوش سابق فوتبال
ایران حمله کردهاند.
ب ه گزارشایسنا ،در چند سال گذشته افراد زیادی
درباره فساد در فوتبال صحبت کردند اما هر کدام زمانی
که نیاز به ارائه س��ند و مدرک ش��د پا پس کشیدند تا
فساد در فوتبال همواره به عنوان یک موضوع به قوت
خود باقی بماند .علی کریمی بازیکن سابق پرسپولیس
و تی مملی که همیشه به خاطر رک گویی و بیان مطالب
بدون این که منفعت خود را در آن در نظر بگیرد معروف
اس��ت ،این بار هم صحبتهایی انجام داده که اگر این
اظهارات به فال نیک گرفته شود زمینهای فراهم خواهد
شد برای طرح مباحث و مستندات بیشتر در راه مبارزه
با فساد در فوتبال.
عل��ی کریمی در بخش��ی از صحبته��ای خود
فدراسیون فوتبال را هم به عنوان متولی فوتبال کشور
ب��ه باد انتقاد گرفت و عنوان کرد ک��ه آنها آن طور که
باید و ش��اید عمل نکردهاند و در س��الهای گذش��ته
موجبات سندسازی توسط باشگاهها برای حضور در
لیگ قهرمانان آسیا ش��دهاند.انتقادات او که نه مختص
ب��ه یک نفر خاص ،بلکه به چن��د نفر و چند مجموعه
بود با استقبال دلس��وزان فوتبال همراه شد و عالوه بر
طرف��داران فوتبال چهرههای ش��ناخته ش��دهای مانند
عل��ی دایی نیز از علی کریم��ی حمایت کردند تا بدون
این که مش��کلی برای این مربی به وجود بیاید ،فس��اد

در فوتبال پیگیری ش��ود.تمام حرف علی کریمی این
اس��ت که دوس��ت دارد فوتبال ایران یک بار دیگر به
س��الهای دور باز گردد که ب��دون دروغ و فریبکاری
اداره میشد و هیچ مشکلی وجود نداشته باشد .کریمی
ب��رای صحبتهای خود دلیل و م��درک دارد و عنوان
کرده که میتواند با مدیران فدراسیون فوتبال جلساتی
را برگزار کند و از صحبتهای خود پا پس نمیکشد.
جدیت کریمی در بیان این مطالب را میتوان از دو
دیدگاه فرصت و تهدید در نظر گرفت.یکی از مراجعی
که نسبت به صحبتهای کریمی واکنش تندی نشان داد
فدراس��یون فوتبال بود .درست است که فدراسیون در
بیانیه خود خواستار ارائه سند و مدرک شده ،اما جنبه

تهاجمی این بیانیه که س��عی در رفع اتهام از فدراسیون
فوتبال داشت ،بسیار عجیب به نظر میرسید .زمانی که
متولی اصلی فوتبال زودتر از هر فرد و سازمان دیگری
بخواه��د مقابل این صحبتها ق��رار بگیرد ،چه اتفاقی
ممکن است برای این فوتبال و الیههای پنهان و فاسد
زیرین آن رخ دهد؟با توجه به این که کریمی فوتبالیست
شناخته شدهای است و هیچ گاه حاضر نمیشود آبروی
خود را به خاطر طرح مس��ائل غیر مستند خراب کند،
حداقل میتوان این فرصت را به علی کریمی داد که در
محضر قانون یک بار دیگر مطالب خود را مطرح کند.
عمده صحبتهای کریمی به سالهای قبل باز میگردد
و عمال اشارهای به مدیران فعلی فدراسیون فوتبال ندارد

بازگشت «زخم خورده» به تیم ملی بوکس ؟
همانقدر که قطع همکاری با احدی بعد از بازی های اینچئون نسنجیده بود ،بازگشت وی نیز غیرمنطقی است و به نظر می رسد
انتخابات روی این بازگشت تاثیر دارد .به گزارش خبرنگار مهر ،همانطور که پیش بینی می شد زخم کهنه بوکس دوباره سرباز کرد.
مرهم های مقطعی در فدراس��یون س��لیقه ای بوکس کارساز نیست و حاال دوباره با جذب یک مربی داخلی آتش اختالفات شعله باز
کرده است .این بار دوباره اکبر احدی به سرمربیگری تیم ملی رسیده است .چهره ای که شاید در ظاهر برنده ماجرا باشد اما در حقیقت
گزینه ای اس��ت که همیش��ه با اشتباهات مدیریتی سوخت می شود.اکبر احدی چهره شناخته شده ای در بوکس است .او هم در دوران
قهرمانی خود مدال آور بوده و هم کارنامه دوران سرمربیگری اش مشخص است .پیوستن او در این برهه از زمان به تیم ملی همان قدر
اشتباه است که قطع همکاری با او بعد از بازی های آسیایی اینچئون کره جنوبی اشتباه بود.هنوز فراموش نکرده ایم که فدراسیون بوکس
در کمال ناباوری با مربی که دو مدال نقره و یک برنز در اینچئون به دس��ت آورد قطع همکاری کرد اما حاال ناباورانه تر آن اس��ت که
احدی که روزی زخم خورده بی عدالتی ها و فرصت ندادن ها در تیم ملی بوکس بود حاال خودش بخشی از ماجرای حذف سرمربی
خارجی تیم ملی آن هم دو ماه پیش از قراردادش میشود! بدون شک احدی بیش از دیگران می داند که فرصت زیادی تا بازی های
آسیایی باقی نمانده است .برای او دو احتمال را باید متصور بود؛ یا در جاکارتا روی رینگ بازی های آسیایی نتیجه نمیگیرد که تکلیف
مشخص است و بهانه منطقی ،چرا که او فرصت زیادی نداشته است .حالت دوم این است که احدی در اندونزی نتیجه می گیرد که باز هم
نمی توان موفقیت تیم را به نام او نوشت .بوکس ایران حدود یک سال با سرمربی خارجی کار کرد و وقتی که می شد از سرمربی خارجی
سوال کرد چه دستاوردی برای بوکس ایران داشتی او را از تیمش بیرون راندند!

آگهی فقدان مدرک تحصیلی

مدرک موقت پایان تحصیل فارغ التحصیلی اینجانب اسماعیل اوموئی میالن فرزند محمد
به شماره شناسنامه  6400015663صادره از شوط در مقطع کارشناسی Nرشته مدیریت
بازرگانی صادره از دانش��گاه آزاد اسالمی واحد ماکو با شماره  1863196مفقود گردیده
است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی
واحد ماکو به نشانی  :آذربایجان غربی -ماکو -کیلومتر  2جاده ماکو -بازرگان  ،دانشگاه
آزاد اسالمی واحد ماکو با کدپستی  58671/13115ارسال نمایند .
نوبت اول 96/08/23 :
نوبت دوم 96/09/06 :
نوبت سوم 96/09/30 :

مفقودی

برگ فروش کارخانه س��واری نیسان پاترول  2درب
مدل  1381بش��ماره پالک  322 -37ط  12بشماره
شاسی  127140بشماره موتور  M24224607مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد .
پیرانشهر
آگهي موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئين نامه قانون
تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي ش��ماره  139660313010001284هيات اول موضوع قانون
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر
در واح��د ثبت��ي حوزه ثبت ملك ب��وكان تصرفات مالكان��ه و بالمعارض
متقاضی آقای طاهر ش��یرزاد فرزند عبداله بش��ماره شناسنامه  842صادره
از س��یمینه در شش��دانگ يك ب��اب خانه به مس��احت  286/38مترمربع
مفروز و مجزی ش��ده از پالک باقیمانده -114اصل��ی واقع در بخش 17
شهرس��تان بوكان خريداري از آقای محمد صالح شیرزاد احدی از زارعین
صاحب نس��ق در پالک مذک��ور محرز گردیده که ب��رای آن پالک 4860
فرعی از -114اصلی تعیین و اختصاص یافته اس��ت  .لذا به منظور اطالع
عم��وم مرات��ب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي ش��ود در صورتي
كه اشخاص نس��بت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند
مي توانند از تاريخ انتش��ار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خودرا به
اين اداره تس��ليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم
اعتراض دادخواس��ت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند  .بديهي است
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالكيت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول 96/08/23 :
تاريخ انتشار نوبت دوم 96/9/08 :
محمود خضرزاده -رئيس ثبت اسناد و امالك بوكان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در پرونده کالس��ه  114/494/96دادخواست اقای محمد فریدونی عارف
فرزند نصراله س��اکن بهار میدان نیایش باربری ش��مس بطرفیت شریف
ناریویی فرزندعلی دایر بر مطالبه وجه به این شعبه ارایه نموده که در شعبه
 114ش��ورای حل اخت�لاف بهار ثبت گردیده از انجا ک��ه خوانده مجهول
المکان می باش��د اینک در راس��تای ماده  73قانون ایین مدنی به خوانده
فوق الذکر ابالغ می گردد که جهت رس��یدگی به دعوی خواهان در تاریخ
 96/10/9روز شنبه راس ساعت  16در حوزه  114شورای حل اختالف
بهار واقع در خیابان  17شهریور حاضر و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم
را از دفتر حوزه تحویل بگیرید و عدم حضور مانع رسیدگی جهت استماع
شهادت شهود نبوده وشورا غیابا رسیدگی و صدور رای خواهد نمود
مسئول دبیر خانه حوزه  114شورای حل اختالف بهار
م الف2029 :

آگهی مزایده نوبت اول
نظر به اینک��ه محکوم علیه آقای علی عباس نژاد محکوم به پرداخت
 20عدد س��که تمام به��ار آزادی در حق محکوم له س��اناز مهر نژاد
ثمرین که در جهت دریافت مطالبات محکوم له خودرو توقیف ش��ده،
ک��ه مال مورد نظ��ر در تاریخ  1396/07/19مورد کارشناس��ی قرار
گرفت��ه و با توجه به عدم اعتراض از س��وی طرفین پرونده به مزایده
قرار گرفته اس��ت.
نتیجه کارشناس��ی  – 1:خودروی سواری رانا  1115به شماره انتظامی
 88و  648ایران  99سفید رنگ و دارای بیمه معتبر و وضعیت الستیکها
 60درصد و وضعیت اتاق
ارزش خودرو با مشخصات اعالمی توسط کارشناس محترم دادگستری
مبلغ  270/000/000ریال اعالم شده است.
ل��ذا ای��ن اجرا در نظر دارد م��ال مورد نظر از طری��ق مزایده در تاریخ
 1396/09/19س��اعت  10ال��ی  11صب��ح در مح��ل دادگاه عمومی
ش��یرگاه ،ب��ه میزان محکوم ب��ه  ،به فروش رس��اند و مزای��ده از مبلغ
کارشناس��ی ش��روع وکس��ی که باالترین مبلغ هر مال را پیشنهاد نماید
برن��ده مزای��ده تلقی و مال ب��ه وی فروخته خواهد ش��د و  %10بهای
م��ال مورد مزایده نق��دا ً فی المجلس از برنده مزای��ده اخذ و الباقی آن
ظرفی یکماه پس از روز مزایده دریافت میگردد .و در صورت انصراف
خری��دار از خرید و یا عدم پرداخت ثم��ن مزایده در موعد مقرر %10
اولی��ه به نفع صندوق دولت ضب��ط و مزایده باطل و تجدید می گردد و
متقاضی��ان ش��رکت در مزایده می توانند ظرف پن��ج روز قبل از موعد
مزایده در دایره اجرای احکام دادگاه عمومی ش��یرگاه حاضر تا ترتیب
بازدید آنان از اموال داده شود.
م – ا لف 308 /
دفتر شعبه اجرای احکام مدنی شیرگاه

مفقودی
کارت هوشمند به ش��ماره  2846516بنام صفرعلی
تقوی لموکی و ش��ماره پالک ایران  838-62ع 51
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است .
آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب علی منظمی فرزند عبدالقاسم به شماره
شناس��نامه 4180104598صادره از الش��تر در مقطع کارشناسی رشته
زیس��ت شناسی س��لولی و مولکولی ژنتیک صادره از واحد دانشگاهی
آزاد دامغ��ان باش��ماره 149414200198مفقود گردیده اس��ت وفاقد
اعتبار می باشد .ازیابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد
اسالمی واحد دامغان تحویل نمائید.
نوبت اول . 96/7/24

آگهي فقدان شناسنامه مالکیت (برگ سبز) خودرو
شناسنامه مالکیت (برگ سبز) خودرو سواری سیستم بنز تیپ ال.
کا  42/1921رنگ :س��بز ـ روغنی مدل 1363به شماره انتظامی
 868ع 46ـ ایران  51ش��ماره موتور  4566610و شماره شاسی
 16566190متعلق به آقای بابک ساعد موچشی فرزند عیسی ش
ش 1667و کد ملی  3839436559متولد 1359صادره کامیاران
مفقود گردیده بنابراین از درجه اعتبار ساقط است.

چرا که آنها نهایتا یک س��ال و نیم اس��ت که بر مسند
ریاس��ت تکیه زدهاند .مدیران کنونی فوتبال که انصافا
در بخش��ی از امور توانستهاند گامهای مثبتی بردارند و
طبیعتا بخش کمی از صحبتهای کریمی ش��امل حال
این مدیران میشود ،باید از این اظهارات استقبال کنند
اما بسیار عجیب است که آنها زودتر از هر کسی نسبت
به صحبتهای کریمی واکنش نشان دادهاند ،انگار آنها
ریگی در کفش داشتهاند و یا با واسطه مشاورههای غلط
در یک ماجرای مبارزه با فساد ،نادانسته خود را سیبل
مفسدان پش��ت پرده فوتبال کردهاند!بازیکن سابق تیم
ملی به مشاوران مهدی تاج و حلقه یاران او حمله کرده
و عملکرد آنها را تا زیر س��وال برده اس��ت .فدراسیون
فوتبال میتواند در جلسه با کریمی که چندین سال برای
فوتبال ایران زحمت کشیده صحبتهای او را گوش داده
و اگر نکات مثبت و مس��تندی در اظهارات او مشاهده
کرد ،حتما از آنها برای بهبود مدیریت فوتبال استفاده
کند.با وجود بیانیه فدراسیون فوتبال علیه علی کریمی،
هنوز فرصت پرداختن ب��ه صحبتهای کریمی وجود
دارد و میت��وان از مطال��ب او به عن��وان یک فرصت
برای حل مشکالت فوتبال و رفع باریکههای فساد در
فوتبال اس��تفاده کرد.امید است این موضوع با صبوری
مدیران فوتبال و عدم تداوم رفتار تهاجمی از س��وی
فدراسیون و شخص رییس آن دنبال شود .قطعا توجه
به صحبتهای عل��ی کریمی به عنوان یکی از بزرگان
فوتبال میتواند درهای جدیدی را به روی سایر کسانی
ک��ه مدارکی در موضوع فس��اد در فوتب��ال در اختیار
دارن��د ،باز خواهد کند تا ش��اید از این مس��یر بتوان با
همکاری همه اهالی دلسوز فوتبال ،بت فساد در فوتبال
را یک بار برای همیشه به زیر کشید.

یک داور ایرانی دیگر در آستانه المپیکی شدن
چهار داور بین المللی کش��تی ایران به زودی باید در رقابت های قهرمانی
زیر  ۲۳س��ال جهان در لهس��تان قضاوت کنند که یک داور برای المپیکی شدن
تالش خواهد کرد .به گزارش مهر ،رقابت های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی زیر
 ۲۳سال جهان (رده امید) از روز  ۳۰آبان تا  ۵آذرماه در شهر بیدگوشچ لهستان
برگزار خواهد ش��د و این در حالیس��ت که چهار داور ایرانی بین المللی درجه
یک ،برای قضاوت در این مس��ابقات انتخاب ش��دند.بر این اساس نیما صادقی،
مسعود رستمی پور ،مهدی آقاولی و بابک امجدی به عنوان چهار داور جوان باید
در کالس تایپ  ۴برای ارتقای درجه یک به درجه  sیک یا همان داور المپیکی
حض��ور یابن��د .البته تنها داور ایران��ی که آزمون تئوری ب��رای دریافت درجه s
یک را با موفقیت پش��ت س��ر گذاشته و باید در لهستان در آزمون عملی حضور
یابد ،نیما صادقی اس��ت که از س��وی کمیته داوران فدراس��یون کشتی به عنوان
کاندیدای داور المپیکی معرفی شده است.اردوان صاحب ،محمد ابراهیم امامی و
محمد مصالیی پور سه داوری هستند که در لیست داوران المپیکی (درجه  sیک)
اتحادیه جهانی حضور دارند.

آگهیحصروراثت

آقای س��ید نظام احمدی دارای شناس��نامه ش��ماره 195کدملی  3859056859ش��رح

دادخواس��ت به کالسه 961000ـ  8از این شورا درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده
و چنین توضیح داده که ش��ادروان گل باغ خانم شیخ احمدی به شناسنامه 70و کدملی ـ

درتاریخ  1390/11/20در اقامتگاه دائمی خود به درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن
مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:

1ـ سید نظام احمدی ش ش 195متولد1336/01/01کدملی  3859056859پسرمتوفی

2ـ سیده فاطمه احمدی ش ش155متولد1337/11/02کدملی  3859056451دختر متوفی

3ـ سیده عایشه احمدی ش ش 187متولد1334/12/27کدملی  3859056778دختر متوفی
4ـ سیده کتان احمدی ش ش 188متولد1335/11/15کدملی  3859056786دختر متوفی

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی در خواست مذبور را در یک مرتبه آگهی می¬نماید تا

هرکس��ی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر نخستین آگهی

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

دادگستری کل استان کردستان

دفتر ثبت آگهي

رئیس شعبه  8شورای حل اختالف شهرستان سنندج

شماره/2277 :م الف

حمیدرضا رستمی مالک خودرو سواری سمند به شماره شهربانی88
 253ل 97وش��ماره بدن��ه NAACR1HS4EF572513وش��ماره
موتور 147H0079136بعلت فقدان اس��نادفروش تقاضای رونوشت
المثنی اس��ناد مذکور را نموده اس��ت  .لذا چنانچ��ه هر کس ادعایی در
م��ورد خودروی مذکور دارد ظ��رف ده روز به دفتر حقوقی س��ازمان
فروش ش��رکت ایران خودرو واقع در پیکان ش��هر س��اختمان س��مند
مراجعه نماید  .بدیهی اس��ت پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط
مقرر اقدام خواهد شد .
آگهی نتیجه ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری در خصوص کالسه 9600211
بدین وسیله به مهدی مسلم خانی فرزند رضا به ش ش  147صادره از همدان آگهی
می گردد در خصوص پرونده اجرایی کالسه فوق له شرکت تعاونی آزاد ثامن االئمه
علیه محسن مسلم خانی و طبق گزارش مورخ  96/8/6کارشناس رسمی دادگستری
به شرح تصویر پیوست پالک ثبتی فرعی  46284از پالک اصلی  10در بخش یک
ناحیه همدان واقع در همدان مورد وثیقه س��ند رهنی ش��ماره  153239تنظیمی دفتر
خانه اسناد رسمی شماره  199شهر تهران استان تهران به مبلغ 60/690/000/000
ریال ارزیابی ش��ده است لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید
اعت��راض کتبی خود را ظرف مدت پن��ج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه
فیش بانکی دس��تمزد کارش��ناس تجدید نظر به مبلغ  2/500/000ریال به دفتر این
اجرا تس��لیم نمایید ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد
کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تاریخ انتشار96/8/23 :
رییس اداره اجرای اسناد رسمی همدان – جالل حدادی
م الف3367 :

آگهی اباغ احضاریه
در پرون��ده کالس��ه  9509988145301188 :ش��عبه اول دادگاه عمومی
بخ��ش صالح آباد اس��تان همدان رضا رضائ��ی فرزند عل��ی اصغر متولد
 1337/6/15متهم به کالهبرداری رایانه ای موضوع شکایت عبداله متین
زاده ک��ه مهلت حض��ور متهم  5روز از تاریخ انتش��ار آگهی تعیین گردیده
اس��ت لذا با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترس��ی به متهم فوق
و در اج��رای مقررات مواد  115و  180قانون آیین دادرس��ی دادگاههای
عموم��ی و انقالب در ام��ور کیفری مراتب یک نوبت منتش��ر تا متهم فوق
جهت رس��یدگی و دفاع از اتهام انتس��ابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر
گردند بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی
به عمل خواهد آمد.
رییس دادگاه عمومی بخش صالح آباد – وحید آرمان
م الف2035 :

خبرنامه
برخی فرنگیکاران
انگیزه بیشتری دارند
سرپرست تیم کشتی فرنگی امید گفت :برخی
از ملی پوشان انگیزه باالتری دارند تا در نخستین
آوردگاه جهانی خود به مدال برسند .مهدی شربیانی
در گفتگ��و با مهر ،ب��ا بیان اینک��ه آخرین اردوی
فرنگی کاران امید در ش��رایط بس��یار مطلوبی در
حال برگزاری اس��ت ،گفت :خوش��بختانه تمامی
اردونش��ینان تیم امید در طول برگ��زاری مراحل
مختلف تمرینات با روحیه وانگیزه باالیی حضور
داشتند که در نهایت توانستیم بهترین و آماده ترین
نفرات را برای مس��ابقات جهانی انتخاب کنیم.وی
تصریح کرد :مهمترین مشکل ما در طول اردوهای
آماده سازی ،محدودیت زمان بود که خدا را شکر
توانستیم با برنامه ریزی دقیق این مساله را تا حد
زی��ادی برطرف کنیم .ضم��ن اینکه تمامی فرنگی
کاران تیم امید با توجه به هدفشان یعنی کسب افتخار
در رقابت های جهانی از دل و جام مایه گذاش��تند
و از هی��چ فرصتی ب��رای تمرین و آماده س��ازی
غافل نشدند.سنگین وزن اسبق تیم ملی ادامه داد:
یکی از نکات قاب��ل توجه در بحث توان تیمی ما
برای حض��ور در رقابتهای جهان��ی ،انگیزه باالتر
برخی از ملی پوش��ان نس��بت به همتایان خود در
ترکیب تیم اعزامی اس��ت .این نفرات به دلیل آنکه
نخستین میدان جهانی خود را پیش رو دارند و باید
از این فرصت به نحو احس��ن استفاده کنند ،تشنه
کسب مدال و ثبت نخستین افتخار جهانی هستند.
  چه کسی دستیار اول «شفر»
در استقالل میشود؟
پس از ساشا شفر ،جیری ساناک هم
رس��ما به کادر فنی اس��تقالل اضافه شد و میگوئل
کولی نیز دیگر مربی خارجی آبی پوشان است که
در آین��ده به آنها اضافه میش��ود .به گزارش مهر،
کادر فنی تیم اس��تقالل رفته رفته تکمیل میشود.
وینفرد شفر که گفته میش��د به تنهایی به استقالل
میآید ،ابتدا پسرش را بعنوان آنالیزور جذب کرد،
س��پس جیری س��اناک را به کادر فنی اضافه کرد
و بن��ا بر ادعای منابع موثق در این باش��گاه اضافه
شدن میگوئل کولی دستیار سابق شفر در تیم ملی
جاماییکا به کادر فنی این تیم در آینده قطعی است.
ب��ه این ترتیب نیم فصل دوم ،آبی پوش��ان با
کادر فنی تکمیل ش��ده ،کارشان را آغاز میکنند و
ش��فر هم دیگر آنطور که گفته میشد تنها نیست و
مردان قابل اعتم��ادش را در کنار خود میبیند .اما
با حضور س��اناک و اضافه شدن کولی این سئوال
مطرح میش��ود که دستیار نخست سرمربی آلمانی
آبی پوش��ان کدام ی��ک از کمکهای خارجی وی
خواهد بود .ساناک چک یا کولی جاماییکایی.

مفقودی
برگ سبز (سند) اتومبیل  206مدل  84به شماره شهربانی
 38ایران  785ط  46به شماره موتور FSS 14989787
 10به شماره شاسی  19805585به نام اینجانب کیومرث
نیک خواه به ش��ماره مل��ی  4911381817فرزند علی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
رونوشت آگهی حصر وراثت
آقا/خانم علی زمین پیما دارای شماره شناسنامه  2948به شرح دادخواست
بکالس��ه  96116017از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که ش��ادروان جمیله عباسی حسین آبادی بشناسنامه
 2در تاریخ  1396/3/30اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه
هنگام فوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1عل��ی زمین پیما فرزند جمش��ید ش.ش  2948متول��د 1356/11/4
صادره شمیران پسر متوفا
 -2امیر زمین پیما فرزند جمشید ش.ش  271متولد  1364/3/16صادره
کرج پسر متوفا
 -3زلیخا زمین پیما فرزند جمش��ید ش.ش  1066متولد 1345/10/19
صادره از شمیران دختر متوفا
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د
از تاریخ نش��ر آگهی طی مدت یک ماه به ش��ورا تقدی��م دارد واال گواهی
صادر خواهد شد.
رئیس شعبه  7شورای حل اختالف کرج
م الف /96/8195ف
دادنامه
پرون��ده کالس��ه  9409982662700552ش��عبه  101دادگاه کیف��ری
دو شهرس��تان م�لارد ( 101جزای��ی س��ابق) تصمی��م نهای��ی ش��ماره
9609972660801124
ش��اکی :خانم حدیثه صیادی فرزند قهرمان به نش��انی جاده مالرد خ مریم
کوچه معراج چلو کبابی خان محمدی ساختمان نوساز ط همکف
متهم :آقای سجاد موسوی به نشانی
اتهام :ضرب و جرح عمدی
رای دادگاه
در خصوص ش��کایت آقای خانم حدیثه صیادی علیه سجاد موسوی فعال
مجه��ول مکان دایر به ای��راد ضرب و جرح عمدی به ش��اکیه ،با توجه به
محتویات پرونده بخصوص ش��کایت ش��اکیه ،شهادت شهود که موضوع را
تصدیق کرده اند -نظریه پزش��کی قانونی و نهایتا مفاد کیفرخواست صادره
از سوی دادس��رای عمومی و انقالب مالرد انتساب بزه به نامبرده محرز و
مس��لم است بنابراین به اس��تناد ماده -488 -449 -448 -17 -14 -2
 714 -709 -559 -558 -489قانون مجازات اس�لامی نامبرده را طی
یک س��ال قمری از تاری��خ وقوع جرم به پرداخت دی��ات  -1ارش تورم
خفیف ناحیه قدامی س��ر س��مت راست دو دهم درصد دیه کامل انسان -2
کبودی خلف الله گوش راس��ت سه هزارم دیه کامل انسان  -3کبودی زیر
بس��تر ناخن انگشت چهارم دست راست -کبودی خفیف بند میانی انگشت
سوم دست راست -کبودی خلف ران چپ و قدام ساق چپ -کبودی قدام
ساق راست جمعا پنج کبودی و هفت و نیم هزارم دیه کامل انسان  -4ارش
تورم خفیف بند اول انگش��ت چهارم دست راست دو دهم درصد دیه کامل
انسان  -5ساییدگی حارصه بینی یک صدم دیه کامل انسان در حق شاکی
محک��وم و اعالم م��ی دارد رای صادره غیابی طی  20روز پس از ابالغ به
متهم قابل واخواهی در این دادگاه است.
رئیس شعبه  101کیفری  2دادگستری شهرستان مالرد -حسن امرجی
م الف 1445

