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ورزشی
سرخابیها در هفته پایانی به دیدار السد قطر و الهالل عربستان میروند

برانکو :میخواهیم قدرتمان را به همه نشان دهیم
برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس در نشست خبری پیش از دیدار تیمش
مقابل السد قطر اظهار کرد :هر دو تیم به مرحله بعد صعود کردند و این یک بازی
تشریفاتی است .ما میخواهیم صدرنشین گروه شویم و به مرحله بعد صعود کنیم.
در مرحله بعد با االهلی عربســتان یا الجزیره قطــر دیدار خواهیم کرد.او ادامه داد:
به عنوان بهترین تیم لیگ برتر ایران و لیگ قهرمانان آســیا میخواهیم قدرتمان
را به همه نشــان دهیم .میخواهیم بهترین کیفیت را داشــته باشیم .ما بازیهای
الســد را نگاه کردیم و با آنها در دوحه بازی کردیم .این تیم را میشناسیم و برای
آنها احترام قائل هســتیم .من نمیخواهم درباره بازیکنان السد صحبت کنم .این
تیم بازیکنان خوبی دارد که بازیکنان خارجی بخشــی از آنها هستند .ژاوی یکی از
بهترین بازیکنان جهان در سالهای گذشته بود .همانطور که گفتیم کیفیت خوب
بازی خودمان را در این بازی نشــان دهیم .بازیکنــان برای بازی فردا(امروز) آماده
هستند و من خوشبینم که میتوانیم بازی را ببریم.
اعتصاب دوباره تراکتوریها
بازیکنان تراکتورسازی به دلیل مشکالت مالی ،بار دیگر حاضر به تمرین نشدند.
در حالی که قرار بود تمرین دیروز تراکتورســازان پشت درهای بسته انجام شود تا
این تیم آماده دیدار برابر الغرافه شود ،بازیکنان این تیم از حضور در تمرین سر باز
زدند و حاضر به تمرین نشــدند.بازیکنان تراکتورسازی دیروز  ۱۰درصد از قرارداد
خود را دریافت کردند و مجموع دریافتی آنها به  ۵۰درصد رسید اما به نظر میرسد
آنها از این شــرایط راضی نیســتند و خواهان دریافت رقم بیشتری از مبلغ قرارداد
خود هستند.تراکتورسازی باید روز سهشنبه در دیداری تشریفاتی برابر الغرافه قطر
به میدان برود.
میزبان فینال جامحذفی پایان هفته مشخص میشود
مسئول برگزاری رقابتهای سازمان لیگ فوتبال میگوید پس از بازدید نهایی
از ورزشــگاه اروند خرمشهر ،ســازمان لیگ تصمیم نهاییاش را برای تعیین محل
برگــزاری فینال جام حذفــی اتخاذ میکند .دیدار فینــال جامحذفی بین دو تیم
اســتقالل تهران و خونهبهخونه بابل قرار اســت  ۱۳اردیبهشتماه برگزار شود اما
هنوز تکلیف ورزشــگاه محل برگزاری آن مشخص نشده است .هفته گذشته سعید
فتاحی مسئول برگزاری رقابتهای سازمان لیگ فوتبال در بازدیدی که از ورزشگاه
اروند خرمشــهر داشت اعالم کرد که این ورزشگاه مشکالتی دارد که مسئوالن آن
قول مساعد دادند که حل شود .قرار بود تا پایان هفته گذشته سازمان لیگ فوتبال
تصمیــم نهاییاش را برای تعیین محل برگزاری فینــال جامحذفی بگیرد که این
اتفاق تاکنون رخ نداده است.ســعید فتاحی در پاســخ به این سؤال که آیا سازمان
ی فینال جامحذفی را انتخاب کرده است ،اظهار کرد :قرار است
لیگ ورزشــگاه نهای 
تا پایان این هفته با ادامه بررسیهایمان تصمیم نهایی را برای تعیین ورزشگاه محل
برگزاری فینال جامحذفی بگیریم .قرار است دوباره این هفته از ورزشگاه خرمشهر
بازدید کنیم که اگر امکانش باشد فینال جام حذفی را در این ورزشگاه برگزار کنیم.
ما پس از بازدید دوباره از ورزشگاه خرمشهر تصمیم نهاییمان را میگیریم.
قوچاننژاد هفته خوب لژیونرها را تکمیل کرد
مهاجم ایرانی هیرنفین توانســت این هفته برای تیمش به گلزنی بپردازد .در
ادامه دیدارهای هفته جاری لیگ هلند چند دیدار برگزار شد که در یکی از بازیها
هیرنفین در خانه زوله با  2گل به برتری رســید .رضا قوچاننژاد از ابتدا در ترکیب
اصلی تیم خود حضور داشــت و نمایش خوبی ارائه داد و گل اول تیمش را به ثمر
رساند.به این ترتیب بعد از گلزنی کاوه رضایی ،علیرضا جهانبخش و دو گل از سردار
آزمون ،رضا قوچاننژاد نیز توانســت گلزنی کند تا بازیکنان ایرانی شاغل در فوتبال
اروپا هفته خوبی را سپری کنند.
آغاز تمرینات تیم ملی «ب» فوتسال از سوم اردیبهشت
ســیدمحمد ناظمالشریعهدر مورد آخرین وضعیت و تشکیل تیم ملی فوتسال
«ب» گفت :طبق هماهنگیهایی که کادر فنی انجام داده اولین تمرینات تیم ملی
«ب» از ســوم اردیبهشــت ماه با حضور  ۳۶نفر در  ۳مرحله اردو برگزار میشود.
ســرمربی تیم ملی فوتسال در مورد برگزاری شروع لیگ برتر در  15تیر ماه گفت:
طبق درخواســتی که من داشتم قرار بود این مسابقات از عید فطر شروع شود اما
شنیدهام که سلیمانی دبیر کمیته فوتسال در مصاحبههای خود عنوان کرده لیگ
برتر از  15تیر برگزار میشــود .در حال حاضر منتظر هستیم جلسه آینده سازمان
لیگ و کمیته فنی برگزار شود تا این موضوع بار دیگر بررسی شود.
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده
شرکتصنایع محورسازان زاگرس

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت صنایع محورسازان زاگرس ثبت شده به شماره  11346و شناسه ملی
 10660113673دعوت به عمل میآید کــه در مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ 1397/2/10
ســاعت  10صبح در محل شرکت به آدرس کرمانشاه -دهســتان میان دربند -روستای شهرک صنعتی
کرمانشاه -اول آبادی -خیابان اصلی -کوچه اصلی -کد پستی  6738114489حضور بهم رسانند.
دستور جلسه -1 :انتخاب بازرسین  -2تصویب تراز مالی  -3انتخاب روزنامه کثیراالنتشار.

هیئت مدیره

سند کمپانی خودرو سواری پژو  405جیالایکسآی
 8/1به شــماره پالک  882ب  - 89ایران  14به
رنگ نقرهای  -متالیک مدل  1384و شماره موتور
 12484039901و شــماره شاســی 14218512
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
حصر وراثت

خواهان رونوشــت حصر وراثت بگم اربابی فرزند قربان دارای شناسنامه شماره  1563صادره زابل
به شــرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالســه  970047از این شورا درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عباســعلی اربابینو فرزند اصغر شناسنامه 1297
صادره زابل در تاریــخ  1396/12/26در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حینالفوت
آن منحصر است به:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر (همسر متوفی)
 -2مجتبی اربابینو فرزند عباسعلی به شماره ملی 3610599286صادره زاهدان (فرزند متوفی)
 -3مریم اربابینو فرزند عباسعلی به شماره ملی  3610013699صادره زاهدان (فرزند متوفی)
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخصی
اعتراضی دارد و یا وصیتنامهای از متوفی نزد او میباشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه
به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

حمیدرضا بندانی -قاضی شورای حل اختالف
شماره  2زاهدان

زاهدان -خیابان مصطفی خمینی -جنب ســازمان تعزیرات حکومتی -مجتمع
شوراهای حل اختالف استان سیستان و بلوچستان
مالف121

(آگهی ابالغ وقت رسیدگی)

در پرونده کالســه  960683این شــعبه آقای عزیزاهلل حاجیمیرزایی فرزند
عباس دادخواســتی به طرفیت آقایان پرویز مرادی فررنــد میزادمراد ،بهمن
نجفی زنگنه فرزند سبزعلی و اکبر زراوه فرزند عباس به خواسته الزام به انتقال
سند مطرح نموده و دادگاه نیز به منظور استماع اظهارات اصحاب دعوی وقت
رســیدگی مورخه  97/5/16ساعت  11تعیین نموده اســت با توجه به اینکه
خوانده پرونده مجهولالمکان میباشد لذا بنا به درخواست خواهان و به تجویز
ماده  73قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومــی و انقالب در امور مدنی و
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم
نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی
شهرستان سنندج -حسینی

«آگهی ابالغ مفاد دادخواست و ضمائم»

آقای علی ســواری فرزند رحمه دادخواست به طرفیت رحیم بیت سیاح فرزند
عبید بخواســته مطالبه وجه دو  2فقره ســفته تقدیم کرده که به این شعبه
ارجاع به شــماره 960618/8ح حقوقی به ثبت رسیده است .حسب تقاضای
نامبرده و اجازه محکمه مســتندا به ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی یک
نوبت در یکی از روزنامههای کثیراالنتشــار درج و از نشر آگهی در روز شنبه
مورخ  97/3/12ساعت  9/00در جهت دادرسی در شعبه شورای حل اختالف
مجتمع شماره  2حضور یابد و یا قبل از موعد مقرر به دفتر شعبه مراجعه و با
دریافت نســخه ثانی دادخواست و ضمائم هرگونه دفاعی و پاسخی به دعوی
مطروحه وارد قبل از جلسه دادرسی اعالم نماید .بدیهی است در صورت عدم
حضور و یا عدم ارسال الیحه قاضی شورا تصمیم مقتضی خواهد گرفت.

رئیس شعبه  8شورای حل اختالف
مجتمع شماره  2اهواز

کسب عنوان صدرنشینی لیگ قهرمانان
هدف مشترک استقالل و پرسپولیس در آسیا

سرویس ورزشی-
هفته ششم (پایانی) لیگ قهرمانان آسیا در حالی از
امروز آغاز میشود که کسب عنوان صدرنشینی گروه،
هدف مشترک تیمهای استقالل و پرسپولیس است.
هفته ششم(پایانی) مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا از
امروز آغاز میشــود .طی امروز و فردا دو نماینده فوتبال ایران
یعنی تیمهای اســتقالل و پرســپولیس برابر تیمهای الهالل
عربستان و السد قطر قرار میگیرند .بازی تیمهای استقالل و
الهالل در کویت و دیدار تیمهای پرسپولیس و السد در تهران
برگزار میشود.
در کویت تقابل تیمهای اســتقالل و الهالل در شرایطی
اســت که اســتقالل صعودش به مرحله یک هشــتم نهایی
قطعی شــده و اکنون در یک بازی تشــریفاتی به مصاف تیم
الهالل عربستان میرود ،الهاللی که در بازی رفت هم مغلوب
پســران آبی پوش ایران شــد .تیام در آن مسابقه گل برتری
و ســه امتیازی استقالل را به ثمر رســاند واکنون هم بعد از
پشت سرگذاشتن یک مصدومیت نسبتا طوالنی مروارید سیاه
استقالل آماده حضور در میدان است.
الهالل اگرچه پیش از این بازی حذفش از لیگ قهرمانان
قطعی شــده اما به هیچ عنوان حریف آســانی برای استقالل
نخواهد بود .بازی الهالل و اســتقالل را میتوان دربی منطقه
غرب آســیا نامید .هرچند دو تیم از نظر پول و امکانات قابل
مقایســه نیستند اما استعداد ناب فوتبال ایرانی در کنار دانش
و هنر مربیگری شــفر باعث شد که الهالل حرفی برای گفتن
مقابل جوانان ایرانی نداشته باشد .رامون دیاز سرمربی مشهور
آرژانتینی هم بعد از باخت به استقالل برکنار شد! شفر در بین
هواداران استقالل بسیار محبوب است و تحمیل یک شکست
دیگــر به الهالل باعث افزایش محبوبیــت این مرد آلمانی در
ایران خواهد شد.
استقالل به خاطر شرایط آب و هوایی سفر پرماجرایی را
به کویت داشت و هواپیمای حامل استقالل مجبور به فرود در
فرودگاهی دیگر شد .با این حال آبی پوشان ایران میخواهند
در حاشــیه خلیجفارس جشن صدرنشینی در گروه مرگ را با

شکست سعودی برپا کنند.
به هر حال استقالل روز دوشنبه با یک امتیاز هم به عنوان
صدرنشین از گروهش صعود خواهد کرد و در انتظار بازیهای
گروه  Bاست .جایی که به احتمال فراوان ذوب آهن به عنوان
تیم دوم صعود میکند.
در دیگر بازی این گروه تیم الریان قطر و العین برای صعود
به مصاف یکدیگر میروند که العین با یک مساوی هم به عنوان
تیم دوم صعود خواهد کرد.
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کاراتهکاها چگونه به المپیک  2020میرسند؟

برنامه دیدارهای گروه چهارم به این شرح است:
دوشنبه  ۲۷فروردین ۹۷
* الهالل عربستان  ......................استقالل ایران (ساعت )۲۰:۱۵
* الریان قطر ...................................العین امارات (ساعت )۲۰:۱۵
تقابل قهرمان ایران با یاران ژاوی
در گــروه ســوم رقابتهای لیــگ قهرمانان آســیا تیم
پرســپولیس که به تازگی عنوان قهرمانی لیگ برتر را به خود
اختصاص داده به مصاف الســد قطر مــیرود .در بازی رفت
تيم
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حدیث دشت عشق

«به یاد سردار شهید میرقاسم میرحسینی»

«فرماندۀ فاو»

پرسپولیس مقابل الســد غافلگیر شد و سه بر یک بازی را به
الســد واگذار کرد .در آن بازی بغداد بونجاح مهاجم الجزایری
الســد  2گل به پرسپولیس زد تا زمینهسازی جنگ رسانهای
کی روش و برانکو را فراهم کند!
سرمربی تیم ملی مدعی است بونجاح مقابل تیم ملی ایران
در بازی با الجزایر کاری از پیش نبرد اما  2گل به پرسپولیس
زد! به همین دلیل ملیپوشــان پرســپولیس آمادگی الزم را
ندارند اما برانکو معتقد است که بازیکنانش کامال آماده هستند
و بهترین نتایج تاریخ باشــگاه پرسپولیس را در این دو فصل
رقم زدهاند .به هر حال شکست دادن السد در ورزشگاه آزادی
نه تنها باعث میشود که انتقام شکست بازی رفت گرفته شود
بلکه میتواند مدرک خوبی مبنی بــر آمادگی تمام بازیکنان
پرسپولیس هم باشد .قطعا پرسپولیس با حمایت هوادارنش در
ورزشــگاه لبریز از تماشاگر آزادی میتواند به یک برد تاریخی
برســد و سرخپوشان هم به عنوان صدرنشین گروه به مرحله
یک هشتم لیگ قهرمانان آسیا صعود کنند.
پیروزی مقابل الســد میتواند یــک هدیه مضاعف برای
هواداران پرســپولیس باشــد .هوادارانی که دومین قهرمانی
متوالیشــان را در لیگ برتر تجربه کردهاند .محسن ربیعخواه
تنها بازیکن مصدوم پرســپولیس است که قطعا در این بازی
غایب خواهد بود این بازیکن با اخالق باید تحت عمل جراحی
قرار بگیرد.
پرســپولیس در مرحله بعدی یا با االهلی عربســتان یا با
الجزیره امارات روبه رو خواهد شــد .اگرچــه برانکو میگوید
برایــش فرقی ندارد با کدام تیم بــازی کند اما قطعا هواداران
پرســپولیس دوست دارند تیم محبوبشان با الجزیره روبه رو
شود زیرا در آنصورت از امتیاز میزبانی برخوردار خواهند بود اما
بازی با االهلی عربستان باعث خواهد شد که پرسپولیس هر دو
بازیاش را خارج از خانه انجام بدهد.
برنامه دیدارهای گروه سوم به این شرح است:
دوشنبه  27فروردین 97
*پرسپولیس ایران  ..............................السد قطر (ساعت )19:30
*الوصل امارات  ..............................نسف قارشی (ساعت )19:30

دوپینگهای قدیمی بالی جان ورزش ایران شد!

فدراسیون جهانی کاراته نحوه گزینش قهرمانان و شرایط حضور آنها در بازیهای المپیک  2020توکیو را اعالم کرد.
بر اساس اعالم فدراسیون جهانی ،رقابتهای المپیک با حضور  ۸۰کاراته کا در هشت رده ( ۶وزن کومیته و دو رده کاتا) در
دو بخش مردان و زنان برگزار خواهد شد که از این تعداد  ۶۸نفر ( ۳۴کاراته کا در بخش بانوان ۳۴ ،نفر در بخش آقایان) از طریق
کسب سهمیه در این پیکارها حضور خواهند داشت ،ضمن اینکه  ۸نفر( ۴نفر در بانوان و  ۴نفر در آقایان) متعلق به سهمیه میزبان
میباشد و  ۴نفر باقیمانده نیز توسط کمیسیون سه گانه از میان کاراتهکاهای کشورهایی که سهمیه نگرفتند ،انتخاب خواهند شد.
این رقابتها دو رده کاتای انفرادی مردان و زنان و سه وزن  -۶۷کیلوگرم -۷۵ ،کیلوگرم و  +۷۵کیلوگرم مردان و همچنین ،-۵۵
 -۶۱و  +۶۱کیلوگرم در بانوان برگزار خواهد شد.بر اساس بخشنامه اعالم شده از سوی فدراسیون جهانی ،کسب سهمیه المپیک
در ســه مرحله صورت خواهد پذیرفت و هر کشــور تنها قادر خواهد بود یک نماینده در هر رده معرفی کند .در مرحله نخســت
چهار نفر برتر رنکینگ معرفی میشوند .بر اساس رتبه بندی نهایی که تا پایان روز  ۱۸فروردین  ۶( ۹۹آوریل  ) ۲۰۲۰محاسبه
میشود ۴ ،نفر برتر رنکینگ در هر رده به المپیک راه خواهند یافت .در مرحله دوم کسب سهمیه از طریق حضور در رقابت کسب
سهمیه المپیک است .نفراتی که نتوانستند از طریق مرحله نخست ،سهمیه ورود به المپیک را بدست آورند باید در مسابقاتی که
قرار است از  ۱۹اردیبهشت ماه  ۹۹به مدت دو روز در اوزان المپیکی( -61 ،-55و  +61کیلوگرم) برای بانوان و اوزان( -75،-67و
 +75کیلوگرم) برای مردان و همچنین کاتا انفرادی به میزبانی پاریس فرانسه برگزار گردد ،به روی تاتامی بروند.در این مرحله ۳
نفر (نفرات اول تا سوم) هر رده سهمیه حضور در رقابتهای المپیک را دریافت خواهند کرد .در مرحله آخر برترینهای قارهای به
المپیک میرسند .فدراسیون جهانی در این مرحله برای هر یک از سه قاره آسیا ،اروپا و اقیانوسیه  ۲سهمیه و برای دو قاره آفریقا
و آمریکا هر یک  ۳سهمیه در نظر گرفته است.

فدراسیون جهانی وزنهبرداری در تازهترین تصمیم خود اعالم کرد کشورهایی که از سال  ۲۰۰۸تا  ۲۰۲۰تعداد
دوپینگیهای آنها بیشتر از  ۱۰نمونه باشد با کاهش سهمیه المپیک روبرو خواهند شد.
اما ایران که نمونه مثبتی در المپیکها نداشته و در این سه سال اخیر هم تالش کرده در رویدادهای مهم دوپینگ مثبتی
نداشــته باشد ،تصورش را هم نمیکرد ،دوپینگهای قدیمی کار دستش دهد و سهمیهاش از االن در المپیک توکیو کاهش
یابد .این اتفاق نه تنها شــوک بزرگی برای وزنه برداری بلکه برای کل ورزش ایران محسوب میشود چراکه تعداد رشتههایی
که ایران را در المپیک صاحب مدال میکنند به تعداد انگشتان یک دست هم نمیرسند و حاال وزنهبرداری هم بخواهد تعداد
سهمیههایش کاهش یابد عمال شانس کسب مدال ایران کم میشود .در این ماجرا نداشتن کرسی تاثیرگذار در هیئترئیسه
یک فدراســیون جهانی مهم شاید بیشتر از قبل به چشم آمد زیرا زمانی که این تصمیم مهم که سرنوشت ورزش یک کشور
ت رئیســه و نه در کمیسیون ورزش پاک فدراسیون جهانی
را در المپیک رقم میزند گرفته شــد ،ایران نمایندهای نه در هیئ 
نداشت تا حداقل تالش کند این تصمیم بگونهای گرفته شود که به ضرر ایران نباشد یا تالشهایی که ایران در این سالهای
اخیر داشته به چشم بیاید .ایران چهرههای شاخصی در وزنهبرداری جهان دارد که هر کدام از آنها (کیانوش رستمی ،سهراب
مرادی ،بهداد سلیمی ،سعید علی حسینی ،علی هاشمی ،ایوب موسوی) در اوزان خود مدعی هستند و از االن به کسب مدال
المپیک فکر میکنند اما با این شرایط که تنها دو نفر از آنها میتوانند به المپیک بروند بنابراین شاهد غیبت چهرههای شاخص
وزنهبرداری ایران در المپیک توکیو خواهیم بود .با توجه به اینکه این تصمیم به تایید کمیته بینالمللی المپیک رسیده ،کمی
بعید به نظر میرسد که فدراسیون جهانی بخواهد از تصمیم خود برگردد اما باز هم از فدراسیون و کمیته ملی المپیک انتظار
میرود نهایت تالش خود را بکار برند و رایزنیهایی داشــته باشــند .علی مرادی که مدعی داشتن رابطه خوب با فدراسیون
جهانی و در راس آن تاماش آیان اســت ،حتی میتواند به مجارســتان سفر کند و دیداری با رئیسفدراسیون جهانی داشته
باشند .شاید یک معجزه بتواند وزنه برداری و ورزش ایران را در المپیک توکیو نجات دهد.

کمیته ملی المپیک در حالی که قرار است ثبتنام ماقبل نهایی کاروان را برای حضور در بازیهای آسیایی
انجام دهد که هنوز فهرست نهایی رشتههای اعزامی را اعالم نکرده است.
سرپرســت کاروان ایران در بازیهای آســیایی جاکارتا هفته آینده باید ثبتنام ماقبل نهایی کاروان ایران را انجام دهد
اما این اتفاق در حالی رخ میدهد که برخی فدراسیونها هنوز تکلیف خود را برای حضور در بازیهای آسیایی نمیدادند.
با وجود اینکه چهارماه بیشتر تا آغاز بازیهای جاکارتا نمانده و تیمهای ملی باید مشغول آماده شدن برای حضور موفق
در این رویداد باشند اما زمانی که با برخی از فدراسیونها تماس گرفته میشود تا در جریان روند چگونگی آماده شدن خود
برای بازیهای آســیایی قرار بگیریم اعالم میکنند هنوز تکلیف خود را برای حضور در بازیهای آســیایی نمیدانند و حتی
اطالع ندارند و اگر قرار است اعزام شوند چند سهمیه خواهند داشت .البته تکلیف رشتههای مدالآور اتوماتیک وار مشخص
است اما رشتههایی که شانس مدال ندارند و یا جدیدا به بازیهای آسیایی اضافه شدهاند هنوز در بالتکلیفی به سر میبرند.
کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش بارها جلساتی را در ستاد عالی برگزار کردهاند اما این سؤال پیش میآید آیا هنوز به اتفاق
نظر نرسیدهاند که کدام رشتهها به بازیهای آسیایی اعزام میشوند؟ نکته جالب این است که در ماههای پایانی سال  96بارها
عنوان شد تکلیف رشتههای اعزامی به بازیهای آسیایی تا پایان سال مشخص میشود اما یک هفته مانده به ثبتنام ماقبل
نهایی ،هنوز برخی رشــتهها نمیدانند در کاروان اعزامی جایی دارند یا نه .این بالتکلیفی به منزله از دســت رفتن زمان برای
برخی رشــتهها است تا خود را برای حضور درجاکارتا آماده کنند.جلسه سرپرستی کاروان هم  20فروردین برگزار شد و این
انتظار میرفت اطالعاتی در خروجی این جلسه ارائه شود اما باز هم تنها عنوان شد که اعضا گزارشهای خود را ارائه کردند.

م ملی فقط با مجوز کادر فنی
تغییر وزن کشتیگیران در انتخابی تی 

تعلل کمیته ملی المپیک در اعالم نهایی رشتههای اعزامی به بازیهای آسیایی

شماره ابالغنامه9710106110400051 :
شماره پرونده9609986110400765 :
شماره بایگانی شعبه960801 :

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به
آقای نادر عباسی لرکی فرزند امامقلی

تغییر وزن کشتیگیران در رقابتهای انتخابی تیمهای
ملی کشتی تنها با مجوز کادر فنی امکانپذیر است.
طبــق فرآینــد انتخابــی تیمهای ملــی هرگونــه تغییر وزن
کشتیگیران از وزنهایی که مجاز به شرکت در رقابتهای انتخابی
تیم ملی در آن وزنها هستند ،به وزنهای دیگر در تمامی ردههای
سنی و در تمامی کشتیهای آزاد ،فرنگی و سنتی (بانوان و آقایان)
صرفا با درخواست رسمی هیئت کشتی استان ذیربط و مجوز کادر
فنی و تایید نهایی مدیر تیمهای ملی مربوطه و یا ناظر عالی ذیربط
امکانپذیر است.
بر این اســاس در مرحله اول رقابتهای انتخابی تیمهای ملی نیز کلیه کشتیگیران برای تغییر وزنها باید طبق فرآیند
انتخابی عمل کرده و در غیر اینصورت مجوز وزنکشی در وزن درخواستی به ایشان داده نخواهد شد.
مرحله اول رقابتهای انتخابی تیمهای ملی کشتی فرنگی و آزاد بزرگساالن به ترتیب روزهای  ۳۰و  ۳۱فروردینماه در
سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار میشود و تماشای این رقابتها برای عموم مردم رایگان خواهد بود.

آگهی مزایده مجدد اموال توقیفی

نظر به اینکه به موجب پرونده کالســه  960607اجرایی خواندگان فاطمه و زینب و نجات و جلیل شــهرت
همگی اسدیپور و وسیله موسیزاده مبنی بر فروش ملک مرحوم عبداالمام اسدیپور و حسب گواهی حصر
وراثت و تقسیم سهماالرث بین وراث در محکومله جلیل اسدیپور فرزند عبداالمام و نیز پرداخت نیمعشر
دولتی در حق دولت لذا ملک شامل
ششــدانگ یک باب خانه مســکونی با پالک ثبتی  40/4097/9998واقع در بخش 9
خرمشهر به مســاحت عرصه  104/30مترمربع و اعیان احداثی ملک بصورت دور ساز
قدیمی ســاخت شــامل دو اتاق جمعا به مســاحت  50مترمربع و آشپزخانه و حمام و
سرویس بهداشتی جمعا  9/85مترمربع و یک اتاق به مساحت  5/50مترمربع در ورودی
حیاط بعنوان انبار و مشخصات اعیان قدیمی ساز دیوارها از نوع بلوک سیمانی با پوشش
سقف طاق ضریب و فاقد نماسازی و بصورت ســیمانی میباشد و ملک دارای انشعاب
آب و برق تک فاز میباشد.
که به مبلغ  817/550/000ریال توســط کارشناس رسمی دادگســتری ارزیابی و مقرر گردید که از طریق
مزایده در مورخ  97/2/17از ســاعت  12الی یک بعدازظهر در محل اجرای احکام دادگاه بندر امام (ره) به
اجرا گذاشته خواهد شدو مزایده از قیمت کارشناسی تعیین شده شروع و مال متعلق به کسی خواهد شد که
بیشترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید و خریداران میتوانند ظرف پنج روز قبل از موعد جهت کسب اطالع
بیشتر و مالحظه اموال به این اجرا مراجعه نمایند.

خواهان آقای کریم عبدالخانی فرزند عزیز دادخواستی به طرفیت خوانده آقای نادر عباسی
لرکی فرزند امامقلی به خواســته اعسار از هزینه دادرســی و مطالبه وجه چک مطرح که
به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه  9609986110400765شعبه  1دادگاه
عمومی حقوقی شهرســتان اهواز ثبت و وقت رســیدگی مورخ  1397/4/6ســاعت 8:45
تعیین که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی به علت
مجهولالمــکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبــت در یکی از جراید
کثیراالنتشــار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و استماع شهادت شهود در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه  1دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز -احمدپور
استان خوزستان -شهرستان اهواز -انتهای عامری -اول نیوساید -مجتمع قضایی
شهید تندگویان(انرژی)

مدیر شعبه یک اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی
16/33مالف بندر امام خمینی (ره) -سید هاشم محمدی

شرکت تحقیقاتی و خدمات فنی مکانیزه چغندر قند ارومیه (سهامی خاص)
شماره ثبت 2553 :شناسه ملی 10220059454

دادنامه

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم؛ وکیل قانونی یا قائممقام قانونی صاحب سهام و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص
حقوقی ســهامدار شــرکت تحقیقاتی و خدمات فنی و مکانیزه چغندرقند ارومیه (سهامی خاص) دعوت به عمل میآید تا در
جلســه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده شرکت راس ســاعت  10صبح روز شنبه مورخ  97/2/8در محل ساختمان
شرکت واقع در ارومیه کمربندی خاتماالنبیا بعد از پل سوم خرداد -بعد از بوستان طبیعت -جاده قره حسنلو -آزمایشگاه آب
و خاک و گیاه شرکت تحقیقات تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه -1 :انتخاب اعضاء هیئت مدیره  -2سایر مواردی که در اختیار مجمع فوقالذکر میباشد.

هیئت مدیره شرکت

رونوشت آگهی حصر وراثت

آقــای علیاصغــر شــکیبافر دارای شــماره ملــی
 5389638824به شــرح دادخواست به کالسه یک
ســیار از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت
نمــوده و چنین توضیــح داده که شــادروان طاهره
پایمرد به شناســنامه  49450در تاریخ 1395/2/20
اقامتــگاه دائمی خود در شــهر آوج بــدرود زندگی
گفتــه ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر اســت به
 -1علیاصغر شکیبافر فرزند قربانعلی به شماره ملی
 5389638824متولد  1340پسر متوفی)
 -2عبــاس کردیان فرزند قربانعلی به شــماره ملی
 5389640101متولد  1343پسر متوفی)
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور
را در یک نوبــت آگهی مینماید تا هرکس اعتراض
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد در غیر این
صورت گواهی صادر خواهد شد.

صمدی  -قاضی شورای حل اختالف آوج

خواهان :شرکت آب منطقهای استان چهارمحال و بختیاری با نمایندگی خانم سمیه قاسمی فرزند
بهرام به نشانی شهرکرد  -خ  7تیر  -شرکت آبا منطقهای
خوانده :آقای رضا کهیانی فرزند نورعلی به نشانی شهرکرد  -میدان دفاع مقدس  -بلوار شهدای
دانشجو (جاده دانشگاه آزاد اسالمی) دیوان محاسبات استان
خواسته :مطالبه وجه چک
بــه تاریخ  1396/09/27در وقت فوقالعاده دادگاه با بررســی اوراق و محتویات پرونده کالســه
 ،951034ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید.

(رای دادگاه)

درخصوص دعوی شــرکت آب منطقهای اســتان چهارمحال و بختیاری با مدیریت آقای کورش
نادریبنی و با نمایندگی خانم سمیه قاسمی به طرفیت آقای رضا کهیانی فرزند نورعلی به خواسته
مطالبه مبلغ  76/833/337ریال به عنوان اصل خواسته به عالوه مطلق خسارت دادرسی و خسارت
تاخیر در تادیه و حقالوکاله نماینده قضایی به اســتناد دو فقره چک به شماره  713/631998مورخ
 1395/2/10و شماره  713/631998مورخ  1395/3/10هر دو به عهده بانک صادرات ایران شعبه
اردل ،دادگاه بــا توجه به گواهی عدم پرداخت بانک محالعلیه و امضاء خوانده در ذیل چکها که
توســط بانک مربوطه نیز گواهی گردیده و از تعرض مصــون مانده و با عنایت به وجود چکهای
مستند دعوی در ید خواهان و نظر به اینکه مستندات مذکور بر اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته
داللت داشــته و نامبرده با وجود ابالغ قانونی اخطاریه و ضمائم آن و استحضار از جریان دادرسی
در جلسه مقرر دادگاه حضور نیافته و نسبت به دعوا و مستندات آن ایراد و اعتراضی به عمل نیاورده
اســت و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ابراز نداشــته است ،دادگاه با استصحاب بقای
دین ،اســتحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده و دعوی ایشان را وارد میداند و
با اســتناد به مواد  313و  320قانون تجارت و تبصــره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک و مواد
 519 ،515 ،198و  522قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومــی و انقالب در امور مدنی و رای
وحدت رویه شماره  688مورخ  1385/03/23هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور و قانون اجازه
پرداخت پنجاه درصد از حقالوکالههای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشــرفت
دعــاوی دولت مصوب  1344/10/12حکم به محکومیت خوانــده به پرداخت مبلغ 76/833/337
ریــال بابت اصل خواســته و مبلغ  1/970/000ریال بابت هزینه دادرســی  -که با توجه به معاف
بودن خواهان از پرداخت هزینه دادرســی ،وفق ماده  32قانون توزیع عادالنه آب ،مبلغ مذکور پس
از وصول ،مستقیما به صندوق دولت واریز خواهد شد  -و پرداخت حقالوکاله نماینده قضایی طبق
تعرفه مصوب و همچنین به پرداخت خســارت تاخیر در تادیه نسبت به خواسته از تاریخ چکهای
مذکور بر مبنای تناســب تغییر شاخص ساالنه اعالم شده ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران که محاســبه آن برعهده واحد اجرای احکام مدنی دادگاه میباشــد ،در حق خواهان صادر و
اعالم مینماید .رای صادره غیابی و با اســتناد بــه مواد  334 ،331 ،330 ،306 ،305 ،303و 336
قانون اخیرالذکر ظرف بیســت روز ازتاریخ ابالغ ،قابل واخواهی دراین دادگاه وسپس ظرف مهلت
بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری است.

سیدفرزام قائممقامی
رئیس دادگاه عمومی بخش فالرد

نوب
«آگهی تجدید مناقصه و مزایده عمومی یک مرحلهای» ت دوم
شهرداری بوئینزهرا درنظر دارد به استناد مجوزهای شــورای اسالمی شهر موارد ذیل را ازطریق برگزاری
مناقصه /مزایده عمومی انجام دهد:
ردیف

عنوان

سپرده شرکت در
مناقصه/مزایده

1

مناقصه تکمیل کتابخانه شهر بوئینزهرا

2
3

نوبت آگهی

میرقاســم میرحسینی در سال  ۱۳۴۲در
روستای صفدرمیربیک در نزدیکی شهر زابل
به دنیا آمــد .وی کوچکترین فرزند خانواده
حــاج مرادعلی میرحســینی بود .میرقاســم
تحصیالت ابتدایی و راهنمایی را در روســتای
جزینک به پایان رســاند و برای ادامه تحصیل
رهسپار هنرستان کشاورزی شهر زابل شد.
پس اخذ مدرک دیپلم در ســال ۱۳۶۰
به عضویت سپاه پاســداران درآمد و در واحد
پذیرش مشغول به خدمت شد و پس از چند ماه کار و تالش صادقانه و خالصانه
برای گذراندن دوره عالی برگزیده شــد .میرقاســم میرحسینی در سال ۱۳۶۱
بــه عنوان فرمانده گردان شــهید مطهری منصوب شــد و پس از شــرکت در
عملیاتهایــی چون رمضان و والفجر مقدماتــی و با لیاقتی که فرماندهان در او
سراغ داشتند او را به عنوان مسئول طرح و عملیات تیپ  ۴۱ثاراهلل (ع) منصوب
کردند .وی در عملیات والفجر یک از ناحیه کتف و صورت مجروح شد .در سال
 ۱۳۶۲ســنت حسنه پیامبر (ص) را بجای آورده و ازدواج کرد .این سرباز گمنام
امام زمان (عج) در عملیات والفجر  ۳سه شبانهروز چشم به هم نگذاشت تا این
عملیات را ســاماندهی کند .در ســال  ۱۳۶۴به زیارت خانه خدا مشرف شد و
در همان سال ایشان به ســمت قائممقامی لشکر  ۴۱ثاراهلل (ع) معرفی شد .در
عملیات والفجر  ۸پس از رشــادتها و شــجاعتهای نیروهای سپاه اسالم شهر
فاو آزاد شــد.وی در عملیات کربالی یک که منجر بــه فتح ارتفاعات قالویزان
شــد شرکت داشت و در کربالی  ۴که مقدمه کربالی  ۵بود خالصانه و شجاعانه
جنگید و بعثیهای ظالم را به همراه همرزمان خود از مرزهای کشور بیرون راند.
ســرانجام این سردار رشید اسالم در سال  1365در خاک مقدس شلمچه و
در عملیات کربالی  ۵پس از ساماندهی نیروها در حین عملیات بر اثر اصابت تیر
مستقیم دشمن به ناحیه پیشانی سر به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

برنامه هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال
یکشنبه  2ارديبهشت 1397
* پدیده  ......................................................................................................مشکی پوشان
* ذوب آهن اصفهان  .....................................................................................پرسپولیس
* استقالل خوزستان  ..........................................................................................سپاهان
* سپیدرود رشت  ..................................................................................فوالد خوزستان
* تراکتورسازی تبریز  ......................................................................صنعت نفت آبادان
* سایپا  .............................................................................................گسترش فوالدتبریز
* استقالل تهران  ....................................................................................................پیکان
* پارس جنوبی جم  ......................................................................................نفت تهران
 -تمام دیدارهای فوق راس ساعت  18برگزار میشود.

جدول ردهبندی لیگ برتر -جام خلیج فارس
تيم

 .1پرسپولیس

28

18

7

3

44

 .3ذوبآهن

28

13

10

5

43

12

9

7

 .2سایپا

 .4استقالل

 .5پیکان

 .6فوالد خوزستان

 .7پارس جنوبی جم
 .9گسترش فوالد
 .11پدیده مشهد

 .13سپیدرود رشت

 .16مشکیپوشان

28

28

39

16

23

48

2

43

29

13

10

8

10

32

7

9

12

26

6

11

11

29

9

13

28

28

38

33

5

5

9

28

9

6

9

14
8

8

8

5

5

9

6
2

9

5

11

11

15

14

17

14

49

29

8

21

28

26

32

0

32

-6

30

24
31

24

32

32
30

24

36

23

37

19

16

37
45

50

45

6

41

-8

35

-1

29

-1

-12

-18
-14
-29

38
30
29

29

27
24
15

ﺳﻪشنبه  28فروردین 1397
* ماشینسازیتبریز ................................................................................مس رفسنجان
ت مسجدسلیمان .........................................................................نساجی مازندران
* نف 
* فجر سپاسی ..............................................................................................مس کرمان
* ایرانجوان بوشهر .....................................................................................اکسین البرز
* آلومینیوم اراک  ................................................................................برق جدید شیراز
* گلگهر سیرجان  ................................................................................شهرداری تبریز
* بادران تهران  .................................................................................................صبای قم
* ملوان انزلی  .........................................................................................................راهآهن
* خونه به خونه  .................................................................................شهرداری ماهشهر
 -تمام دیدارهای فوق راس ساعت  17برگزار می شود.

جدول ردهبندی لیگ دسته اول -جام آزادگان
تیم

 .1نفت مسجدسلیمان

بازی برد تساوی باخت گلزده گلخورده تفاضل گل امتیاز
18 31

9

 .2فجر سپاسی شیراز

17 31

7

 .4نساجی مازندران

17 31

6

 .6ملوان انزلی

11 31

 .3خونه به خونه

مزایده فروش/9نه دستگاه ماشینآالت اسقاطی مطابق اسناد مزایده

×

✓

700/000/000

×

✓

 .10مس رفسنجان

نشانی :استان خوزستان -شهرستان اهواز -انتهای عامری -اول نیوساید -مجتمع قضایی شهید
تندگویان (انرژی)

10

8

6

13

31

61

برنامه هفته سی و دوم لیگ دسته اول فوتبال

 .8گل گهرسیرجان

حسین فتاحی  -دادرس علیالبدل شعبه اول دادگاه
عمومی -حقوقی اهواز

13

28

 .14استقالل خوزستان 28

 .15نفت تهران

14

9

 .12سپاهان اصفهان

250/000/000

پرونده کالسه  9609986110400166شــعبه  1دادگاه عمومی حقوقی شهرستان
اهواز تصمیم نهایی شماره 9609976110401313
خواهان :آقــای حیدر عباسزاده فرزند رئیسعلی به نشــانی :اهواز-ســیمتری خ
موسوی بین اهوازیان و رضایی پ 6
خوانده :آقای مرتضی حیدری فرزند غالمحسین به نشانی :مجهولالمکان
خواســتهها -1 :مطالبه وجه سفته  -2مطالبه خســارت دادرسی  -3مطالبه خسارت
تاخیر تادیه
«رای دادگاه»
درخصوص دعــوی خواهان آقای حیدر عباسزاده فرزنــد رئیسعلی به طرفیت خوانده
آقای مرتضی حیدری فرزند غالمحســین به خواســته مطالبه وجه سفته (صدور حکم به
محکومیت خوانده به مبلغ  480/000/000ریال از بابت  5فقره ســفته از شماره 031076
الی  031079و  767081بانضمام کلیه خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید سفتهها
لغایت اجرای حکم و هزینه دادرسی) دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و نظر
به اینکه خواهان دعوی اعالم نموده که خوانده دعوی  5فقره ســفته از شماره 031076
الی  031079و  767081بابت خرید اجناس از قبیل کشــمش و آلوی غذا صادر نموده و
در موعد مقرر وجه آن را کارسازی ننموده است و تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت
مبلغ فوقالذکر به عنوان اصل خواســته به انضمام خسارات قانونی نمودهاند .نظر به اینکه
خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده و در راستای دفاع از خود قیام
و اقدام ننموده و دلیل یا مدرک یا سندی بر پرداخت وجه سفته ارائه ننموده دادگاه وجود
سفته به عنوان سند تجاری در ید خواهان را داللت بر اشتغال ذمه و مدیونیت صادر کننده
سند تجاری دانسته و با استصحاب بقاء دین بر ذمه خوانده طرح دعوی مطروحه از طرف
خواهان را مقرون به صحت تشــخیص داده و مستندا به مواد  307و  308قانون تجارت
مصوب  1311/2/13و مواد  515 ،198و تبصره  2آن 519 ،قانون آیین دادرســی مدنی
مصــوب  1379/1/21حکم به محکومیت خوانده دعوی به پرداخت مبلغ 480/000/000
ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ  16/200/000ریال صادر
و اعالم مینماید و در خصوص خســارت تاخیر تادیه نظر به اینکه سفتهها در موعد مقرر
واخواســت نشده و خصوصیات اسناد تجاری را دارا نمیباشد حکم به بیحقی خواهان در
این خصوص صادر و اعالم میدارد رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل
واخواهی در این شعبه و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر
خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خوزستان است.

28

28

×

دادنامه

28

 .10تراکتورسازی

✓

شماره پرونده9609986110400166 :
شماره بایگانی شعبه960169 :

28

28

نوبت اول

از متقاضیان دعوت میشود با درنظر داشتن موارد ذیل ،ظرف مدت حداکثر /7هفت روز پس از انتشار آگهی نوبت
دوم جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه/مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.
 هزینه کارشناسی و درج آگهی به عهده برنده/برندگان مناقصه/مزایده میباشد. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار میباشد. سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه/مزایده مندرج است. ارایه سپرده شرکت در مناقصه/مزایده به صورت واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی به شرح جدول باال. هرگاه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه/مزایده حاضر به معامله نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت دوم1397/1/27 :
تاریخ انتشار نوبت اول1397/1/20 :
حسین غیاثوند -شهردار بوئینزهرا

28

 .8صنعت نفت آبادان 28

تجدید

مناقصه خدمات شهری

بازي برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز

 .5بادران تهران
 .7مس کرمان

 .9اکسین البرز

 .11شهرداری ماهشهر
 .12برق جدید شیراز
 .13آلومینیوم اراک

 .14شهرداری تبریز

15 31

13 31

7

43

8

41

26

15

34

24

10

39

27

12

46

25

1

40

12

4

14

4

16

4

34
45

14 31

12 31

10

10 31

8

7

14

10

6

12

13

20

9

20

23

11 31

30

9

31

9

31

9

31

 .15ماشینسازیتبریز

 .17صبای قم

30

 .16ایران جوان بوشهر 31
31

9

37

26

38

36

28

32
31

13

8

11

11

7

8

2

4

1

11

13

13

14
16

25

26
25
30
29

14

22

30

36

7

8

16

18

57

21

6

31

 .18راهآهن تهران

4

44

22

22

63

15
5

31

11
2

-6

31

57

53
49

48
46

38

38

-4

35

-11

30

36

-6

46

-17

60

-46

66

58

-43

35
29
12
10

 نتیجه بازی نیمه تمام مس رفسنجان -صبای قم در جدول فوقلحاظ نشده است.

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون

دوشنبه  27فروردین 1397
لیگ قهرمانان آسیا
* پرسپولیس  ......................................................السد (ساعت  - 19:30شبکه سه)
* الهالل عربستان  ..................................استقالل (ساعت  - 20:15شبکه ورزش)

سند کمپانی خودرو سواری هاچبک پژو  206TU5به
شماره پالک  965م  - 33ایران  14به رنگ سفید -
روغنی مدل  1394و شماره موتور 163b0163403
و شــماره شاســی NAAP13FE3FJ311501
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
آگهی احضار متهم و ابالغ وقت دادرسی

در اجرای ماده  115آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری با انتشار این
آگهــی برای یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار متهم حبیب میردورقی فرزند اکبرخان
به اتهام تحصیل مال از طریق نامشــروع که به لحاظ مجهولالمکان بودن ،احضار وی ممکن
نگردیده اســت احضار میگردد تا ظرف مدت یکماه پس از نشــر این آگهی در این دادیاری
حاضر شــده و از اتهام منتســبه در پرونده کالســه  9609986421501313موضوع شکایت
یوســفعالینژاد از خود دفاع نماید .واال در صورت عدم حضور متهم یا عدم اعالم عذر موجه
دادیاری تصمیم مناسب را اتخاذ خواهد نمود.
دادیار شعبه  9دادیاری و دادسرای عمومی و انقالب اندیمشک  -شیرزاد فاضلی

احضاریه به متهم
حسب شکایت منصور پیرمرادیان علیه اسکندر شیری فرزند راهخدا مبنی بر خیانت
در امانت دو فقره چک با توجه به مجهولالمکان بودن بدینوســیله احضار وی برای
یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار درج تا نامبرده در طول یکماه پس از نشر آگهی
در این شعبه حاضر و نسبت به دفاع از اتهام وارده اقدام نماید در صورت عدم حضور
در مدت مذکور دادســرا وفق مقررات به رسیدگی ادامه خواهد داد عدم حضور وی
مانع از رســیدگی نیست ضمنا شکایت به کالســه  - 960251د 2/ثبت شعبه دوم
دادسرای سمیرم گردیده است .دفتر شعبه دوم دادسرای سمیرم

