
* کادر سرپرســتی ایران در قونیه به ســر می برند و قرار است عصر دیروز 
ثبت نام نهایــی کاروان ایران را انجام دهند. ۱۱۰ ورزشــکاران زن و ۱۶۹ 
ورزشکار مرد برای این دوره از بازی ها ثبت نام می شوند. این بازی ها به طور 
رســمی از ۱۸ مرداد آغاز می شود البته مســابقات رشته های تیمی از ۱۲ 

مرداد آغاز خواهد شد.
* مسابقات دوچرخه سواری پیســت قهرمانی جوانان جهان در 
سرزمین های اشغالی برگزار می شود و داور بین المللی ایران با وجود 
دعوت به این مسابقات از حضور در این رقابت ها اعالم انصراف کرد.
مجید ناصری از سوی اتحادیه جهانی دوچرخه سواری برای قضاوت 
در این مسابقات دعوت شــده بود که حاضر نشد قضاوت در این 
رقابت ها را بپذیرد. ناصری در مســابقات مهمی از جمله قهرمانی 

جهان و بازی های المپیک توکیو نیز قضاوت کرده است.
* پس از درگیری لفظی علیرضا دبیر رئیس فدراســیون کشــتی با محمد 
پوالدگر معاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش پیرامون 
موضوع بودجه، مسئوالن وزارت ورزش با توجه به مشورت ها و بررسی های 
به عمل آمده، تصمیــم به ایجاد تغییراتی در تفاهم نامه با فدراســیون ها 
گرفتنــد. در واقع برخی مفاد تفاهم نامه تغییر می کند و در قالبی جدید به 
فدراســیون ها ارائه خواهد شد.قرار است فدراسیون هایی که این تفاهم نامه 
را امضا کرده اند، اصالحیه ای روی تفاهم نامه آنها قرار بگیرد تا مشــکلی در 
پرداخت و دریافت بودجه وجود نداشته باشد. وزارت ورزش برای پرداخت 
به فدراســیون های در سال ۱4۰۱ مبلغ ۶3۰ میلیارد تومان در نظر گرفته 
اســت. مجلس نیز به صورت مجزا از ایــن مبلغ، یک بودجه 3۱5 میلیارد 
تومانی را به تصویب رســانده و قرار اســت این پول در اختیار تعدادی از 

فدراسیون های منتخب قرار بگیرد.
* بیش از ســه هفته از برگزاری انتخابات پُرحاشــیه فدراسیون 
ســوارکاری می گذرد اما تا به امروز وزارت ورزش نه برای گزینه 
منتخب مجمع حکم ریاســت صادر کرده و نه سرپرستی تعیین 

کرده است!

خواندنی از ورزش ایران

یادی از شهید مدافع حرم کمال شیرخانی
پرواز با بال عشق و ایمان 

امروز هشتمین سالگرد شهادت خلبان شهید 
مدافع حرم کمال شیرخانی است. وی اولین روز 
سال ۱355 متولد شد. در همان دوران کودکی، 
عشق و عالقه خود به کالم وحی را نشان داد. به 
گونه ای که عاشق آموختن قرآن، احکام و مداحی 
بــود و در این زمینه اهتمــام می ورزید. او جوان 
با غیرتی بار آمد طوری که در همان نخســتین 
روزهایی که تکفیری ها، حرم آل اهلل در منطقه را 

تهدید کردند، داوطلبانه لباس رزم پوشــید و به نبرد با آنها رفت. وی ابتدا در 
ســوریه حاضر بود و پس از مجروحیت از ناحیه پا، مدتی به ایران بازگشت. او 
پس از دو ماه و نیم عازم عراق شــد و در صف دفاع از حرم امامین عسکریین 
قرار گرفت. دو هفته بعد از حضور در عراق، ســرانجام در تاریخ ۱4 تیر ســال 
۹3 در ســامرای عراق، در جریان حمله خمپاره ای داعشی ها، شهد ناب وصال 

به دوست را نوشید.
 وی متخصص پــرواز پهپاد بود. از وی به عنوان خلبان و مربی پهپاد یاد 
می کردند. شهید کمال شــیرخانی اولین کسی بود که استفاده از پهپاد را در 
جنگ با تکفیری ها در ســوریه به کار برد. »چمروش« نام پهپادی اســت که 
شهید شــیرخانی در تمامی مراحل طراحی، ساخت و پرواز این پرنده حضور 
داشــت. این پهپاد برای نخستین بار توســط این شهید عزیز که اولین استاد 

خلبان پهپاد ایران است در آسمان به پرواز در آمد.

حدیث دشت عشق

سازمان لیگ فوتبال زمان شروع لیگ برتر بیست و دوم و همچنین سوپرجام را اعالم کرد.
سازمان لیگ فوتبال دیروز بعد از بررسی های متعدد اعالم کرد لیگ برتر بیست و دوم روز جمعه ۲۱ مرداد ۱4۰۱ آغاز 
خواهد شد. همچنین قرار شده دیدار سوپرجام فصل گذشته فوتبال میان استقالل و نساجی قبل از شروع نیم فصل دوم 
برگزار شود.مسئوالن کمیته مسابقات سازمان لیگ از مدت ها قبل برای برنامه مسابقات فصل جدید فوتبال و تقویم بازی ها 
در کشمکش بودند. در این خصوص سازمان لیگ قصد داشت با برگزاری جلسات مختلف طوری بازی ها را برنامه ریزی کند 

که هم باشگاه ها راضی باشند و هم خدشه ای به برنامه های تیم ملی قبل از جام جهانی وارد نشود.
از این رو بعد از برگزاری جلسه هم اندیشی با نمایندگان باشگاه ها و همچنین مشورت با دراگان اسکوچیچ قرار بر این 
شد که بیست و دومین دوره لیگ برتر فوتبال از روز جمعه ۲۱ مرداد ماه شروع شود و تیم ها رقابت هایشان را استارت بزنند.
مهم ترین بحث درباره برگزاری سوپرجام فصل گذشته میان استقالل و نساجی به عنوان قهرمان های لیگ برتر و جام 
حذفی بود. گفته می شد این مسابقه قبل از شروع مسابقات لیگ برتر برگزار خواهد شد اما با توجه به تقویم فشرده،  سازمان 
لیگ تصمیم گرفت این مسابقه را به تعطیالت نیم فصل لیگ ببرد و قبل از شروع نیم فصل دوم برگزار کند.همچنین با 
توجه به اینکه اردوی تیم ملی فوتبال با نظر دراگان اسکوچیچ قبل از فیفادی برگزار می شود، تعطیلی تیم ها بعد از هفته 
ششم بیشتر شد. بر این اساس اردوی تیم ملی از روز ۲۰ شهریور تا 5 مهرماه برگزار خواهد شد و تیم ها در این مدت در 

استراحت خواهند بود و بعد رقابت ها را ادامه خواهند داد.
طبق برنامه ریزی سازمان لیگ، مسابقات لیگ برتر تا قبل از جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به نیم فصل می رسد و بعد از جام 

جهانی نیز دور برگشت مسابقات و همچنین سوپرجام انجام خواهد شد.

آغاز رسمی بیست ودومین دوره لیگ برتر از ۲۱ مرداد
کادرفنی تیم ملی فوتبال ایران اردوی خود را در شــهریورماه بدون حضور لژیونرها شــروع می کند تا 

بازیکنان لیگ برتری را آماده حضور در جام جهانی کند.
پنجره بازی های ملی در اواخر شــهریور باز می شــود و بازیکنان باشگاهی به مدت هشت روز در اختیار تیم های ملی 
خواهند بود تا از آخرین فرصت خود برای برگزاری دیدار دوستانه و تمرینات آماده  سازی به منظور حضور در جام جهانی 

استفاده کنند. 
تیم ملی ایران هم در این پنجره اردویی را در اروپا خواهد داشــت و در صدد برگزاری دو دیدار دوســتانه اســت که 
احتماال یکی از بازی های ایران مقابل اروگوئه خواهد بود که طبق اعالم رسانه های این کشور روز یکم مهر برگزار می شود. 
با این حال اسکوچیچ برنامه ویژه ای را برای بازیکنان شاغل در داخل کشور در نظر گرفته و بر همین اساس بازی های 

باشگاهی در ایران حدودا یک هفته زودتر از موعد مقرر تعطیل خواهد شد. 
در این اردو، اسکوچیچ روی شرایط بدنی و تاکتیکی بازیکنان لیگ برتری کار می کند چرا که او اعتقاد دارد بازیکنان 

داخلی از شرایط فنی و بدنی پایین تری نسبت به بازیکنان شاغل در اروپا برخوردار هستند. 
در گذشــته هم کارلوس کــی روش برای بازیکنانی که در تیم هــای لیگ برتر ایران بازی می کردنــد، برنامه ویژه و 
جداگانــه ای را در نظر می گرفت تا آنهــا را مهیای بازی های مهم کند.  در اردوهای اخیر تیم ملی از جمله در پنجره آخر 
بازی های ملی که در خردادماه برگزار شد، اسکوچیچ ۱5 بازیکن لژیونر و ۱5 بازیکن شاغل در ایران را دعوت کرده بود. بر 
همین اساس هم او از بیستم شهریور اردوی خود را با بازیکنان لیگ برتری آغاز خواهد کرد تا رفته رفته لژیونرها به تیم 

ملی اضافه شوند و تیم ملی با ترکیب کامل خود راهی اروپا و احتماال اتریش شود.

آغاز اردوی تیم ملی فوتبال در شهریور بدون حضور لژیونرها

سرویس ورزشی-
آقای کلهر معاون فرهنگ و توســعه ورزش همگانی وزارت ورزش که 
هفته پیش در جمع کارگروه ورزش حزب موتلفه حضور یافته بود، از دردی 
ســخن گفت که سال هاست ورزش ما از آن زجر می کشد و از ضرورتی که 
بارها و بارها این روزنامه درباره آن نوشته و به مسئوالن هشدار داده است ، 
یعنی لزوم تغییر دیدگاه و نگرش مدیران ورزش و تصحیح شیوه ها و روش 

مدیریتی.
 او می گوید:» وقتی کســب مــدال ، مهم ترین دغدغه فدراســیون ها 
و ورزشــکاران باشد و رسیدن به ســکوی قهرمانی را به هرقیمت توجیه 
کنند، طبیعی اســت امور دیگر از جمله مسائل فرهنگی مورد بی توجهی 
قرار خواهد گرفت...« ایشــان در ادامه حرفی می زند که حرف این نوشته 
هم هســت و آن اینکه:» تالش ما این است تا نگاه موجود را تغییر دهیم. 
بدیهی است تغییر دیدگاه موجود با توجه به اینکه از گذشته در این زمینه 
کار نشده است، آسان نیست.« حرف و پیشنهاد مشخص ما هم برای نجات 
ورزش از این ولنگاری فرهنگی که به آن گرفتار آمده همین است که تالش 
برای تغییر » نگاه موجود و حاکم« باید مهم ترین دغدغه و هدف مسئوالن 

ارشد ورزش باشد.
این همان چیزی اســت پیش از این از قــول رئیس محترم دولت در 
همیــن صفحه هم آوردیم. ورزش به یــک تحول انقالب گونه در نگرش و 
روش احتیــاج دارد، باید به وضعیت حاکم که فقط به نفع فرصت طلبان و 
دالالن افسار گســیخته و منفعت جویان سیری ناپذیر است و حتما و بدون 
شک به ضرر ورزش و فرهنگ ملی و تربیت و پرورش نسل جوان ، پایان داد. 
بایــد به این وضعیت که نتیجه عمل به » تز«! و »دکترین«!! باندهای 
داللی و افکار مخرب سود جویانه است، هر چه زودتر خاتمه داد. مسئوالن 
ورزش باید با شــجاعت و البته تدبیر و برنامه ، یکسره در پی تغییر دیدگاه 
غلط حاکم بر ورزش باشند و در این راه از کسی و چیزی جز خدا نترسند.
البته که این کار همان طور که آقای کلهر هم به درســتی به آن اشاره 
کرده ، چون کســی سراغش نرفته و خیلی از مســئوالن ، محافظه کارانه و 
از تــرس هجمه جریانات مخرب صاحب رســانه و میکروفون و ســایت و 
خبرگــزاری و برنامه های فاخر!! تلویزیونــی و... به تداوم وضع موجود مدد 
رسانده اند، ســخت است و آسان به نظر نمی رسد، اما ما شک نداریم قصد 
ونیت ، وقتی درســت باشد و اراده ها برای انجام کار اصالحی و ضد فساد و 
انحراف بســیج شود، جریان فرصت طلب و منفعت جو به خاطر ضعف های 
عدیده و فراوانی که دارد ، خیلی زود عقب نشینی می کند ، ضمن آنکه خدا 
نیز به نیت خیر و اقدام اصالحی ، برکت می دهد و به کســانی که در مسیر 
خدمــت به جامعه و کار برای مردم و رضایت الهی تالش و جهاد می کنند، 

کمک می کند. 
خداونــد خودش بارها و مکررا در این باره وعده داده ، از جمله » الذین 
جاهدوا فینا لنهدینهم ســبلنا«. وعده خدا هم حق است.» وعداهلل حق« و 
الیخلف اهلل وعده«.مهم این اســت که مدیران ما از جدیت تحولگرا و از  «

روحیه شجاعت و جهادی برخوردار باشند.
رعایــت ارزش های اخالقی و احترام به اصول فرهنگی ، نه تنها ضدیت 
و مغایرتی با نتیجه گرایی و افتخارآفرینی در ورزش ندارد که شــرط الزم و 
حتی کافی آن اســت. متاسفانه جریانات و افرادی سال ها یا از سر ناواردی 
و عدم اشــراف به این طور بحث ها و یا کامال حساب شده و هدفدار ، خاصه 
از طریق رسانه ها وعمدتا رسانه های فراگیری همچون تلویزیون ، مسائل از 
اساس غلط و غیرعلمی را به باور و اصل تبدیل کرده اند که جملگی برضد 

مصالح واقعی ورزش و به نفع اشخاص و باندهای فعال در ورزش است. 
یکی از این مسائل والقائات غلط همین موضوعی است که اشاره کردیم. 
فرهنگ و اخالق و حاکمیت آن در هرجا و همه عرصه ها شرط الزم و پیش 
شــرط بی بدیل آن حوزه وعرصه ها برای حرکت در مســیر صحیح و رو به 
پیشــرفت و آبادانی است. همه می دانیم که حتی در بحث علم و دانش نیز 
از سوی بزرگان و مکاتب راستین دنیا بر موضوع » تهذیب« تاکید شده  که 
سرآمد این مکاتب ، مکتب جانبخش قرآن و بزرگان و پیشروان این مکتب 
است. احادیث و روایات فراوانی در این باره هست که علم و ایمان را همراه 
و دوشــادوش یکدیگر دانسته اند و به قول استادشهید ، عالمه مطهری)ره( 

آنها دوبال پرواز وتکامل بشر هستند.

دردی که سال ها درمان نشده است

نکته  ورزشی

مدعیان ریاست از امروز به صف می شوند
مسئولیت سنگین مجمع 

و آغاز فصلی جدید پیش روی فوتبال ایران
ثبت نام برای ریاست فدراسیون فوتبال از امروز آغاز می شود تا 
پس از طی شدن پروسه و روند اداری، این فدراسیون رئیس جدید 

خود را بشناسد.
بعــد از ماه ها چالــش، بالتکلیفی و رفت و آمد قرار اســت انتخابات 
فدراســیون فوتبال در تاریخ ۸ شــهریور  ۱4۰۱ برگزار شــود. ریاســت 
فدراسیون، نایب رئیسی اول و دوم و همچنین یک صندلی از هیئت رئیسه، 

جایگاه هایی هستند که باید در روز مجمع تکلیف شان روشن شوند.
 ثبت نام از متقاضیان و کاندیدا ها از امروز)۱4 تیر( آغاز می شــود و تا 
۲۰ تیر ماه ادامه خواهد داشــت و بعد از گذشت حدود ۸ هفته، ۸7 نفر به 
عنوان اعضای مجمع فدراسیون باید ِکشتی به ِگل نشسته فوتبال ایران را 

به یک ساحل امن هدایت کنند.
در فاصلــه دو ماه تا برگــزاری مجمع فدراســیون فوتبال معادالت 
انتخاباتی نیز آغاز شــده و نفراتی برای بر دست گرفتن سکان هدایت این 
مجموعه عریض و طویل اعالم کاندیداتوری کرده اند. نخستین فرد، مهدی 
محمدنبی،  دبیرکل اسبق فدراسیون فوتبال بود. نفر دوم میرشاد ماجدی، 
سرپرست کنونی فدراسیون بود که حدود 4 ماه است سکان مدیریت این 

مجموعه را برعهده دارد.
عالوه بر ماجدی و نبی که برای حضور در انتخابات ۸ شهریور ماه اعالم 
آمادگی کرده اند، زمزمه هایی برای ورود دیگر گزینه ها نیز شنیده می شود 
از جمله مصطفی آجورلو مدیرعامل باشــگاه اســتقالل و منصور قنبرزاده 
مدیرعامل اسبق نفت تهران و دبیرکل پیشین فدراسیون فوتبال که البته 
تاکنون اظهارنظری در این باره نکرده اند و مشخص نیست که عزم حضور 
در انتخابات را دارند یا نه. اســامی دیگری هم مطرح شده که باید دید تا 
روز ۲۰ تیر کــه مهلت ثبت نام در انتخابات به پایان می رســد، وارد گود 

می شوند یا خیر.
عالوه بر پســت ریاســت، رقابت دیگری نیز برای تصاحب جایگاه های 
نواب رئیســی وجود دارد، با این تفاوت که کاندیدای ریاســت فدراسیون 
فوتبال باید در هنگام ثبت نام، نواب رئیس مد نظرشــان را معرفی کنند و 
افراد برای تصاحب این کرسی ها نمی توانند به صورت مستقل وارد کارزار 
انتخابات شوند. از ســویی دیگر یک صندلی خالی در هیئت رئیسه وجود 
دارد که البته باید از بین مدیران باشــگاه ها انتخاب شــود. پستی که در 
اختیار مهرداد سراجی مدیرعامل پیشین سایپا بود اما مجمع رأی به عزل 

او داد.
قرار است در تاریخ ۸ شــهریور ماه تکلیف فدراسیون مشخص شود و 
چند روز پیش رو فرصتی اســت برای تمام افراد و مدعیانی که می گویند و 
احساس می کنند می توانند شرایط فوتبال را بهبود ببخشند. مدیران جدید 
فدراسیون البته بعد از این انتخابات قرار نیست 4 سال سکان کار را برعهده 
بگیرند. 4 ســال آنها از تاریخی که شهاب الدین عزیزی خادم روی صندلی 
ریاست نشست )۱۰ اســفند ۹۹(، آغاز شده و تنها از شهریور ماه ۱4۰۱ تا 
اســفند ۱4۰3 زمان دارند تا برنامه های شــان را برای نجات فوتبال پیش 
ببرند. اهالی تازه انتخاب شــده فدراســیون فوتبال تنها ۲ ماه و خرده ای 
فرصت دارند تا تیم ملی را با شــرایط هر چه بهتر راهی جام جهانی ۲۰۲۲ 
کنند و وضعیت بغرنج دیگر تیم های ملی را سروسامان دهند. تیمی که باید 

روز 3۰ آبان در اولین دیدار خود در جام جهانی به مصاف انگلیس برود.
فوتبال ایران با انتخاب هایی که داشته، دوران سیاهی را سپری می کند 
و االن این فرصت طالیی وجود دارد تا با بهترین انتخاب مسیر را به سوی 
روشنایی هدایت کرد. از همین رو هر کسی که فکر می کند می تواند کمکی 
بــه حاِل نیمه جان فوتبال ایران کند، در این برهه باید به میدان بیاید. از 
سوی دیگر ۸7 عضو مجمع نیز این وظیفه را دارند ۸ هفته دیگر و در تاریخ 
۸ شهریور ماه، خارج از هیاهوی انتخاباتی و البی هایی که صورت می گیرد، 
اصلح ترین افراد را انتخاب کنند. باید از گذشــته درس گرفت؛ همه ما در 

سرنوشت و عاقبت فوتبال ایران مسئول هستیم.

برنامه پخش زنده مسابقات ورزشی از تلویزیون
سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱

هفته سوم لیگ ملت های والیبال
*آمریکا.......................................................... آلمان)ساعت۱۰:3۰ - شبکه ورزش(
*کانادا...................................................... آرژانتین)ساعت ۱3:3۰ - شبکه ورزش(
*بلغارستان................................................... ایتالیا)ساعت ۲۰:3۰ - شبکه ورزش(
*لهستان.............................................................. ایران)ساعت ۲۲:3۰ - شبکه سه(

ورزشی 

سرویس ورزشی-
تیم ملی والیبال ایران در هفته ســوم رقابت های 
لیگ ملت های 2۰22 درحالی به مصاف حریفان خود 

می رود که در اندیشه صعود به فینال است.
تیم ملی والیبال ایران روزهای ۱4 تا ۱۸ تیرماه به ترتیب 
و در چارچوب هفته ســوم و پایانــی لیگ ملت ها به مصاف 
تیم های لهســتان، ایتالیا، اسلوونی و صربستان می رود تا به 
کار خود در مرحله گروهی پایان دهد. شــاگردان عطایی در 
شــرایطی پا به هفته سوم می گذارند که در دو هفته گذشته 
نیمی از بازی های خود را با پیروزی پشــت سر گذاشتند و 
نیمی را به حریفان واگذار کردند. تیم ملی والیبال ایران پیش 
از شــروع بازی های هفته ســوم 4 برد و 4 باخت در کارنامه 

خود داشته و در مکان هشتم جدول رده بندی حضور دارد.
ایران تاکنــون مقابل تیم های چین، اســترالیا، آمریکا 
و کانادا به پیروزی رســیده و نتیجه را بــه تیم های برزیل، 
ژاپن، بلغارســتان و هلند واگذار کرده است. شاگردان بهروز 
عطایی در هفته اول نوســان زیادی داشتند و اهالی والیبال 
از عملکرد آنها در میدان رضایت نداشــتند، اما در هفته دوم 
عطایی و دســتیارانش به ترکیب ایده آل خود رسیدند و به 
ایجاد تغییرات به موقع توانســتند ریتم حرکتی تیم ملی را 
بهبود ببخشند؛ تغییرات در تیم ملی به قدری مثبت بود که 
با وجود شکست 3 بر صفر تیم ملی ایران مقابل برزیل، کمتر 

کارشناسی نسبت به نحوه بازی تیم ملی انتقاد کرد.
پروازبهفینالازقلعهعقابها

جایگاه کنونی ایران با توجه به شــرایط و تغییراتی که 
ایجاد شده رضایت بخش است؛ چراکه هم می تواند به مرحله 
فینال راه پیــدا کند و هم جایگاهی بهتر از دوره گذشــته 
)دوازدهم( به دســت آورده است. به هرحال در پایان مراحل 
مقدماتی ۸ تیم )با احتساب ایتالیای میزبان( جواز حضور در 

مرحله نهایی را کسب خواهند کرد.
اگر شرایط در هفته پایانی هم به گونه ای رقم بخورد که 
والیبالیست های ایران بتوانند حداقل همین جایگاه را حفظ 
کننــد و یا کمی رتبه خود را ارتقا دهند باید شــاهد حضور 

ملی پوشان کشورمان در بلونیای ایتالیا و حضور در مسابقات 
مرحله نهایی باشیم. بدون شــک عطایی و شاگردانش نیم 
نگاهــی به صعود به مرحلــه نهایی دارنــد و می خواهند از 

گدانسک، قلعه عقاب ها پرواز کرده و به ایتالیا بروند.
لهستان، ایتالیا و اسلوونی و صربستان حریفان شاگردان 
عطایی در هفته سوم هستند؛ اسلوونی و صربستان در جدول 
رده بندی چسبیده به ایران هستند و هرگونه لغزشی مقابل 
این دو تیم می تواند کار صعود را ســخت کند، اما لهستان و 
ایتالیا شرایط متفاوتی دارند و باالتر از ایران و در رده های دوم 

و سوم جای گرفته اند. 
ایران-لهستان؛دربیجهانیباچاشنیانتقام

لهســتان به عنوان نخستین حریف ایران در این مرحله 
از بازی هــای لیگ ملت ها این روزها بــا وجود جوانگرایی و 
تغییراتی که در تیم ایجاد کرده شرایط خوبی دارد. عقاب ها 
با هدایت گربیچ از حاال برنامه ریزی های خود را آغاز کرده اند 
هرچه به پایان مسابقات نزدیک می شوند در فرم مناسب تری 

قرار بگیرند. نبرد ایران و لهســتان همیشــه نوعی دربی در 
والیبال جهان محسوب می شــده و قطعاً این بار هم همین 
شرایط حکم فرما خواهد بود. شاگردان کم تجربه عطایی به 
خوبــی از کیفیت نفرات حریف از جمله بارتوش کورک آگاه 
هســتند و به همین دلیل نباید دست از پا خطا کنند وگرنه 

سخت تنبیه خواهند شد.
حضور پرشور تماشــاگران لهستانی هم بدون شک کار 
را برای تیم ایران ســخت تر خواهد کرد، اما پیروزی در این 
مســابقه می تواند مهر صعود به فینال را پای بلیت شاگردان 
عطایی بزند. لهســتان تاکنون در این دوره از مسابقات تنها 
یک شکســت در کارنامــه خــود دارد و در رده دوم جدول 
رده بندی قرار گرفته است. نباید این نکته را هم فراموش کرد 
که تیم ملی ایران در المپیک توکیو توانســت لهستان را در 
نخستین گام شکست دهد و حاال آنها انگیزه انتقام هم دارند.

نگاهیبهعملکردسایررقبا
ایران در دومین دیدار از ساعت ۱۶ و 3۰ دقیقه پنج شنبه، 

۱۶ تیــر به مصاف ایتالیا می رود. این تیم هم وضعیت خوبی 
در جدول دارد و با ۶ پیروزی سوم است. از طرفی ایتالیا تنها 
شکســت لهستان را هم رقم زده اســت.این دو تیم رقیبان 
سرسختی برای ملی پوشان جوان ایران هستند که می تواند 
تجربه خوبی برای شــان باشد. تجربه پیروزی برابر آمریکا در 
شرایطی که اکثر کارشناسان و آنالیزها، آمریکا را برنده دیدار 
با ایران می دانســتند، به این معنی اســت که ایران توانایی 

شکست این تیم ها را دارد.
اسلوونی سومین حریف ایران است که دیدار بین این دو 
تیم از ســاعت ۱۹ و 3۰ دقیقه جمعه آغاز می شود. اسلوونی 
در هشــت بازی گذشته خود تنها سه برد کسب کرده است 

و اکنون با ۹ امتیاز در جایگاه دهم جدول رده بندی است.
صربســتان آخرین رقیب ایران در هفته سوم است که 
هم چون ایران چهار برد دارد و با یک امتیاز کمتر نســبت به 
ایران در جایگاه نهم جدول قــرار دارد. دیدار این دو تیم از 

ساعت ۱۹ و 3۰ دقیقه شنبه برگزار خواهد شد. 
به نظر می رسد تیم ملی در هفته سوم رقابت نزدیک تری 
پیش رو دارد و باید دید که می تواند در جمع هشت تیم برتر 

قرار بگیرد و به مرحله نهایی مسابقات صعود کند یا خیر.
 برنامــه بازی هــای ایران در هفته ســوم به شــرح زیر 

است:
سه شنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱

* ایران..................................................... لهستان)ساعت ۲۲:3۰(
پنج شنبه ۱6 تیرماه ۱۴۰۱

* ایران......................................................... ایتالیا)ساعت ۱۶:3۰(
جمعه ۱7 تیرماه ۱۴۰۱

* ایران.................................................... اسلوونی)ساعت ۱۹:3۰(
شنبه ۱8 تیرماه ۱۴۰۱

* ایران.................................................. صربستان)ساعت ۱۹:3۰(
نتایج دیدارهای مرحله گروهی در یک جدول محاسبه 
خواهد شد و در پایان مرحله مقدماتی هشت تیم برتر جدول 
به مرحله نهایی صعود خواهند کرد تا برای تعیین مقام اول 

تا هشتم به مصاف یکدیگر بروند.

ایران در اولین دیدار امشب به مصاف لهستان می رود

رقابتسختتیمملیدرهفتهسوملیگملتهایوالیبال
شاگردانعطاییبهدورنهاییمسابقاتصعودمیکنند؟!

صفحه ۹
سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱
۵ ذی الحجه ۱۴۴۳ - شماره ۲۳۰۶۵

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره 140160309008000040 مورخــه 1401/3/3 هیئت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آوج تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای عباس براتلو فرزند یاور به شماره شناسنامه 933 صادره از آوج در 
سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 40467/43 
مترمربع واقع در روســتای مشــهد پالک 109 در بخش ده قزوین خریداری از 
مالک رسمی )برابر سند شــماره 18843- 1398/5/20 دفترخانه 103 تاکستان 
که به موجب آن وراث آقای یاور براتلو برابر گواهی حصر وراثت شماره 163-/ح 
شــعبه دادگاه عمومی حقوقی آوج خانم ها 1- خدیجه براتلو 2- عالیه براتلو 3- 
محبوب براتلو 4- پری براتلو 5- ربابه براتلو  فرزندان یاور براتلو )نسبت سهم هر 
یک قدرالســهم علی الطریق االرث می باشد( مقدار چهار سهم مشاع از 8 سهم 
12 ســهم از دو سوم سهم از 13 سهم ششــدانگ قریه مشهد را به آقایان علی 
براتلو و عباس براتلو فرزندان یــاور انتقال داده اند( و مالکیت آقای عباس براتلو 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/3/30      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/4/14

محمد تقی آب ساالن- رئیس ثبت اسناد و امالک آوج

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 
 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160309008000049 مورخــه 1401/3/19 هیئت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبــت ملک آوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علــی احمدی فرزند محمدرضا به 
شماره شناسنامه 1668 صادره از تهران در ششدانگ یک قطعه زمین زراعی دیمی به مساحت 
123069/93 مترمربع واقع در روســتای چنگوره پالک 113 اصلی خریداری از مالک رســمی 
)برابر سند شماره 12240 مورخ 99/7/3 دفتر 55 مقدار چهار سهم از شش سهم دو شعیر مشاع 
از 16 شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ قریه چنگوره تحت پالک 113 اصلی بانضمام ثمنیه از 
عرصه و اعیان از جانب خانم مهلقا محمد علیها فرزند قنبر و خانم زهرا احمدی فرزند محمدرضا 
و خانــم معصومه احمدی فرزند محمدرضا وراث محمدرضــا احمدی برابر حصر وراثت 1029 
مورخ 77/7/26 صادره از شعبه 308 دادگاه عمومی تهران و برابر حصر وراثت 980535 مورخ 
98/6/27 صادره از شورای حل اختالف منطقه 7 تهران به آقای علی احمدی فرزند محمدرضا 

به طور قطعی انتقال داده شده است. 
الزم به ذکر است که با توجه به تنظیم سند شماره 12240 و با عنایت به دو برگه حصر وراثت با 
شماره های مذکور اعالم می گردد چون آقای علی احمدی نیز احدی از وراث می باشد و مطابق 
قانون ارث قهرا دو ســهم از 6 سهم دو شعیر به ایشان منتقل گردیده است( مالکیت آقای علی 
احمدی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 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 دوم:1401/4/14 تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/3/30 

محمدتقی آب ساالن- رئیس ثبت اسناد و امالک آوج

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شــماره 140160309008000035 مورخه 1401/3/2 هیئت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آوج تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمد حیدر لکی فرزند یداله به شماره شناسنامه 1896 صادره 
از آوج در یک باب دامداری به مساحت 2912/55 مترمربع واقع در روستای 
حصار ولیعصر پالک 81 اصلی مفروز واقع در بخش ده قزوین خریداری برابر 
ســند شماره 117012- 1389/4/28 شده که به موجب آن آقای یداله حیدر 
لکی همگی و تمامی یک ســهم مشاع از 55 سهم ششدانگ قطعات اول تا 
چهارم تفکیکی و ســی و چهار هکتار اراضی مکانیزه آبی به عالوه یکصد و 
ســی هکتار اراضی مکانیزه دیم از پالک فوق را به آقای محمد حیدر لکی  
فرزند یداله به شماره شناسنامه 1896 انتقال داده است. محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت 
درصــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/3/30   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/4/14
محمد تقی آب ساالن- رئیس ثبت اسناد و امالک آوج

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره 140160309008000039 مورخــه 1401/3/3 هیئت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آوج تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای علی براتلو فرزند یاور به شــماره شناسنامه 1120 صادره از آوج در 
سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 40467/43 
مترمربع واقع در روســتای مشــهد پالک 109 در بخش ده قزوین خریداری از 
مالک رسمی )برابر سند شــماره 18843- 1398/5/20 دفترخانه 103 تاکستان 
که به موجب آن وراث آقای یاور براتلو برابر گواهی حصر وراثت شــماره 163-

ح/ شــعبه دادگاه عمومی حقوقی آوج خانم ها 1- خدیجه براتلو 2- عالیه براتلو 
3- محبوب براتلو 4- پری براتلو 5- ربابه براتلو فرزندان یاور براتلو )نسبت سهم 
هر یک قدرالسهم علی الطریق االرث می باشد( مقدار چهار سهم مشاع از 8 سهم 
12 ســهم از دو سوم سهم از 13 سهم ششــدانگ قریه مشهد را به آقایان علی 
براتلو و عبــاس براتلو فرزندان یاور انتقال داده انــد( و مالکیت آقای علی براتلو 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/3/30       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/4/14
محمد تقی آب ساالن- رئیس ثبت اسناد و امالک آوج

برابر رای شماره 1740-1400/11/06 هیات پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید پورنادری فرزند احمدعلی بشــماره شناسنامه 17352 
صادره از در ششــدانگ یکباب مغازه تجاری به مساحت 17/50 مترمربع پالک 11901 فرعی 
از 139 اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 1187 فرعی از 139 اصلی واقع در بخش چهار 
حوزه ثبت ملک بهار خریداری مع الواســطه از مالک رســمی ورثه محمد خان محرز گردیده 
اســت. لذا بــه منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 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: 1401/03/30                     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/14
جالل حدادی - رئیس ثبت اسناد و امالک بهار

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی

45-م الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 2017-1400/12/19 هیئت پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه اســدی نوین فرزند محمد به شــماره 
شناســنامه 8547 صادره از در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 203/92 مترمربع 
پــالک 11896 فرعی از 139 اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 664 فرعی از 139 
اصلی واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملک بهار خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای 
محمد فرزند موســی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت درصورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/3/30        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/4/14

جالل حدادی- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار 3۱- م الف

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 140060326002001322  هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کبودرآهنگ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی آقای رامین بهرامی فرزند رجبعلی به 
شماره شناسنامه 7 صادره از کبودرآهنگ در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 200000 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 199 اصلی واقع در بخش 4 همدان حوزه ثبت ملک 
شهرســتان کبودرآهنگ روســتای کلب حصاری خریداری از مالک رسمی آقای رجبعلی 
بهرامی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود 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: 1401/4/14        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/4/29

محمدصادق بهرامی- رئیس ثبت اسناد و امالک کبودرآهنگ ۱7۶ م الف

برگ سبز  )شناسنامه( خودرو سواری سیستم پژو مدل 1393 تیپ 
 163B0069884 206 به رنگ سفید شماره موتورTU5
شــماره شاســی NAAP13FEXEJ488500 و شماره 
پــالک ایــران88- 164 ی 41 به نام ســودابه رضوانی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. بندرعباس 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
)نوبت دوم( شرکت تعاونی تولید و توزیع 

کارکنان شرکت بازرگانی دولتی ایران
بدینوســیله از سهامداران محترم دعوت می شــود در جلسه روز یکشنبه 
مورخ 1401/4/26 راس ســاعت 14 در محل نمازخانه ساختمان شماره 
2 بازرگانــی دولتی واقع در خیابان فاطمی روبروی ســازمان آب حضور 

بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- اســتماع گزارش هیئــت مدیره و بازرس 2- رســیدگی و تصویب 
صورت  های مالی ســال های 1400 و 1399 و تقســیم سود 3- انتخاب 

بازرس تعاونی 4- تصویب افزایش یا کاهش سرمایه شرکت تعاونی 
ضمنا اعضایی که قادر به حضور در مجمع نمی باشــند می توانند حق رای 
خــود را کتبا به صورت وکالت تا دو روز قبل از مجمع به دفتر شــرکت 

تعاونی )طبقه سوم( ارائه و رسید دریافت نمایند.
هیئت مدیره

)ابالغ دادنامه تعزیرات حکومتی(
حســب دادنامه غیابی به شــماره 140100226002000045 
مورخــه 1401/3/25 صادره از شــعبه اول بــدوی تعزیرات 
حکومتی همدان آقــای علیرضا خدابنده لــو فرزند الماس به 
اتهام گرانفروشــی در ارائه خدمات محکــوم به پرداخت مبلغ 
100 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و اســترداد مبلغ 
10 میلیون ریال به انضمام هزینه کارشناســی در حق شاکی 
خصوصی گردیده است. لذا اعالم می دارد نامبرده ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی جهت واخواهی مهلت دارد.

»دفتر شعبه اول بدوی تعزیرات 
حکومتی همدان- عیدی«

)احضاریه تعزیرات حکومتی(
بــا توجه به اینکــه خانم فاطمه طالبی طی احضاریه شــماره 
140101226015000216 مورخــه 1401/3/12 شــعبه اول 
بدوی تعزیرات حکومتی همدان به اتهام گرانفروشــی توسط 
این شعبه احضار گردیده، لذا به شما ابالغ می گردد ظرف یک 
ماه از انتشــار این آگهی فرصت دارید در این شعبه جهت دفاع 
از خود حاضر، در صورت عدم حضور رای مقتضی صادر خواهد 

شد.
»دفتر شعبه هیئت اول بدوی 
تعزیرات حکومتی همدان- عیدی«

آگهی مزایده )نوبت دوم(
به موجب پرونده اجرایی کالســه فوق شــعبه دوم اجرایی احــکام حقوقی محکومیت 
تضامنــی محکوم علیهــم یعقوب طرفی و عــوده طرفی به مبلــغ 18/053/640/000 
ریال در حق محکوم له جاســم کروشــاتی و مبلغ 902/682/000 ریال نیم عشر اجرائی 
دایــره اجرای احکام حقوقی در نظر دارد 68 صدم از یــک دانگ از 6 دانگ )به ارزش 
18/053/640/000 ریال( از ملک شــماره پالک ثبتــی 351 فرعی از 58 اصلی واقع 
در بخش 9 شهرســتان اهواز بــه مالکیت آقای عوده طرفی به نشــانی کنارگذر جاده 
اهــواز- حمیدیه بیــن خیابان های فالح و خیابان ایثار که یک بــاب کارگاه برنج کوبی 
به مســاحت 1600 مترمربع که توسط کارشــناس منتخب دادگستری با توجه به محل 
وقوع ملک، میزان دسترســی به تأسیسات، امکانات و تجهیزات شهری، کل 6 دانگ به 
مبلغ 160/000/000/000 ریال ارزیابی شــده و از طریق مزایده به فروش بگذارد. نظر 
به اینکه نظریه کارشــناس به طرفین ابالغ و در موعد قانونی هیچ اعتراضی از طرفین 
نســبت به آن واصل نگردیده اســت بنابراین وقت مزایده برای روز چهارشــنبه مورخ 
1401/5/12 ســاعت 10 صبح تعیین می گردد. لهذا از کلیه اشخاصی که قصد شرکت 
در مزایده را دارند دعوت می شــود در تاریخ فوق الذکر در محل شعبه دوم اجرای احکام 
حقوقی دادگستری شهرستان اهواز واقع در خرمکوشک ابتدای نیوساید مجتمع قضایی 
شهید تندگویان حضور به هم رسانند. قیمت پایه براساس نظریه کارشناس و هزینه های 
صورت گرفته اعم از روزنامه و کارشناســی و هزینه های نقــل و انتقال در پرونده های 
کالســه فوق و هزینه اجرایی شروع و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت خرید 
را پیشــنهاد نماید. اشخاصی که تمایل به شرکت در مزایده دارند می توانند پنج روز قبل 
از مزایده از ملک مورد نظر به نشانی فوق الذکر بازدید نمایند. ضمنا کلیه شرکت کنندگان 
در مزایده می بایســت 10 درصد از قیمت پایــه فروش فی المجلس به موجب یک فقره 
چــک تضمینی به واحد اجرای احکام حقوقی تودیع و در صورت برنده شــدن در مزایده 
الباقی مبلغ پیشنهادی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به دایره اجرای احکام حقوقی 

پرداخت نمایند.
احتشام رئوفی- مدیر شعبه دوم
اجرای احکام حقوقی شهرستان اهواز

)ابالغ دادنامه تعزیرات حکومتی(
حسب دادنامه غیابی به شماره 140100226002000046 
مورخــه 1401/3/25 صادره از شــعبه اول بدوی تعزیرات 
حکومتی همدان آقــای بهروز کوهی فرزند امرا... به اتهام 
 گرانفروشــی در ارائــه خدمات محکوم بــه پرداخت مبلغ 
90 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و استرداد مبلغ 
45 میلیون ریال به انضمام هزینه کارشناسی در حق شاکی 
خصوصی گردیده اســت. لذا اعالم می دارد نامبرده ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ انتشــار این آگهی جهت واخواهی 

مهلت دارد.
»دفتر شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی 
همدان- عیدی«

)ابالغ دادنامه تعزیرات حکومتی(
حسب دادنامه غیابی به شماره 140100226002000047 
مورخــه 1401/3/25 صادره از شــعبه اول بدوی تعزیرات 
حکومتی همدان آقــای علیرضا خدابنده لو فرزند الماس به 
اتهام گرانفروشی در ارائه خدمات محکوم به پرداخت مبلغ 
یک میلیارد و 750 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت 
و استرداد مبلغ 3 میلیون و 500 هزار ریال به انضمام هزینه 
کارشناسی در حق شاکی خصوصی گردیده است. لذا اعالم 
مــی دارد نامبرده ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشــار این 

آگهی جهت واخواهی مهلت دارد.
»دفتر شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی 
همدان- عیدی«


