گوناگون
سايپا يک گام تا قهرماني
تيم سايپا موفق شد دراولين ديدار فينال رقابتهاي ليگ برتر واليبال
شهرداري ورامين را شکست دهد.اين اولين بازي فينال بين دو تيم بود
که نارنجيپوشان موفق شدند در پايان با نتيجه  ۳بر  ۱از سد ورامينيها
بگذرند.ديدار دوم فينال اين رقابتها ،فردا برگزار خواهد شد.

شادکام و نوري برنز گرفتند

»

رئيس فدراسيون فوتبال با انتقاد از صداوسيما و حق پخش فوتبال گفت :باشگاههاي
فوتبال درايران شرايط خوبي ندارند.
مهديتاجدرنشستهمانديشياعضايهيئتفوتبالاستانکرمانورؤسايهيئتهاي
فوتبال شهرستانهاي استان کرمان گفت :صدا و سيما عادت کرده حق پخش را
ندهد و اين دردسرساز ميشود .تصور کنيد پولي که تيمها و فدراسيون عربستان در
بحث حق پخش ميگيرند را ما هم ميگرفتيم ،چه اتفاقات خوبي در فوتبال کشور رخ
ميداد اما متأسفانه همواره شاهد هستيم در کشور فوتبال به حقوق شناخته شدهاش
نميرسد.وي ادامه داد :سهام باشگاهها را در دنيا ميليمتري مي خرند و داد و ستدهاي
بسيار قوي در اين حوزه انجام ميشود و درآمدي  ۵برابر هزينهها را دارند .به طور مثال
يک رونالدو جذب ميکنند در حالي که چندين برابر از خريد آن ،سود ميکنند اما در

جاللي:

عبدي مربي نوجوانان شد

تيم فوتبال سپاهان در هفته بيست و دوم ليگ برتر مقابل فوالد به
تساوي يک  -يک رسيد ولي جاي پرسپوليس را در رده دوم جدول
گرفت.سپاهان با اين تساوي  ۴۲امتيازي شد وبه خاطر تفاضل گل بهتر
به جاي پرسپوليس در رده دوم جدول قرار گرفت تا اين نتيجه به نفع
پرسپوليس وتراکتورسازي باشد.

قرعهکشي ليگ قاره سبز
قرعهکشي مرحله يک چهارم نهايي ليگ قهرمانان اروپا برگزار شد تا تيمها
حريفانشان را دراين مرحله بشناسند.آژاکس و يوونتوس با هم پيکار مي
کنند.ليورپولوپورتوبهديدارهمميروند.تاتنهامومنچسترسيتيدرجدال
دشوار به مصاف يکديگر خواهند رفت.ومنچستريونايتد در ديدار سخت به
ديدار بارسلونامي رود.بازيهاي رفت اين مرحله  ۲۰و  ۲۱فروردين برگزار
ميشود و ديدارهاي برگشت نيز ۲۷و  ۲۸فروردين برگزارخواهد شد.

سفر قهرمان المپيک به آلمان
سهرابمراديوزنهبردارالمپيکيايرانبههمراهداوودباقري،نايبرئيس
فدراسيون وزنهبرداري و عضو کميته پزشکي کنفدراسيون وزنهبرداري
آسيابهنمايندگيازکميتهمليالمپيکوفدراسيونپزشکيورزشيعازم
آلمان شدند تا معاينات دقيقتر براي پيگيري روند درماني مصدوميت
مهرههاي کمر قهرمان جهان و المپيک انجام شود .

تيم اميد سوريه در تهران
تيم ملي فوتبال المپيک سوريه براي ديدار با تيم ملي فوتبال اميد ايران وارد
تهرانشد.اينمسابقهطبقدرخواستسرمربيتيمملياميدايرانپشتدرهاي
بسته برگزارمي شود.تيم اميد ايران از دوم فروردين مسابقات خود را درمرحله
مقدماتي انتخابي المپيک با بازي برابر ترکمنستان آغاز خواهد کرد.

سرمربي تيم نساجي مدعي شد تيمش امروز بهترين
نمايشممکنرامقابلاستقاللخواهدداشت.جاللي
اظهارداشت :ما درمجموعهاي از بازيهاي پرچالش
هستيم ،اما اين فرصت خوبي است تا بچههاي ما خود
را به عنوان يک تيم اثبات کنند .در بازيهاي قبل
هم با تمام مشکالتي که داشتيم بچهها سعي کردند
عملکرد خوبي داشته باشند.وي افزود :امروز يکي از
بهترين بازيهاي خود را انجام خواهيم داد و قطعاً

سرمربي تيم استقالل در نشست خبري پيش از ديدار
با نساجي گفت :بازي امروز راحت نيست حريف تيمي
بسيار قوي و جنگنده است .در ضد حمالت تيم خيلي
خوبي است .ما بايد مثل نيمه دوم بازي با العين باشيم
و با تمرکز بازي کنيم تا دقايق بازي را تحت کنترل
بگيريم .هر  4روز يکبار بازي داريم و بايد ببينيم کدام
بازيکنان ما آماده و سرحال هستند و از نظر آمادگي
جسماني شرايط مطلوبي دارند که بازي کنند.شفر
افزود :مهم اين است که بازيکنان وقتي شانس حضور
در زمين دارند با تمام وجود تالش کنند بازيکنان بايد
از نظر ذهني و بدني آماده باشند .من ترکيبي را که
خودم انتخاب کنم به ميدان ميفرستم و بر اساس
فشار سکوها و رسانهها ترکيب تيم را عوض نميکنم
تيمي که خودم بخواهم انتخاب ميکنم نه ترکيبي
که رسانهها و هواداران بخواهند.وي گفت :تيمي
که قهرماني ميخواهد بايد همه را ببرد .بازي امروز

وزارت ورزش دراولين ورود به موضوع خالکوبي
ورزشکاران ،آنها را از انجام اين عمل منع و تاکيد کرد
يپوشانبههنگامحضوردرميادينبايدخالکوبي
کهمل 
خودرابپوشانند.ازجملهبارزترينوجهاشتراکاتميان
بسياري از ورزشکاران ،اقدام آنها به انجام خالکوبي
يا همان تتوي نقش و نگار است؛ پديدهاي جهانگير
که سوغات دنياي مدرن به خصوص براي کشورهاي
جهان سوم به حساب ميآيد و سالهاست که در
ورزش ايران هم جا افتاده است.خالکوبي در فرهنگ
و ملل مختلف پيشينه دارد اما در گذشتههاي دور
بيشتر نشانهاي براي شناسايي ياغيها و سرکشها
بود .درکل نگاه مثبتي به اين پديده وجود نداشت
و به همين دليل افراد طرح يا نوشته مورد عالقه
خود را روي قسمتي از بدن تتو ميکردند که ديده
نميشد .امروزه اما خالکوبي درست در بخشهايي
از بدن ايجاد ميشود که کام ً
ال در معرض ديد باشد به
خصوص براي ورزشکاران که اتفاقاً بيشتر از هر کسي
در تيررس جامعه و مخاطب شان قرار دارند.به همين
دليل خالکوبي ورزشکاران بعضاً سر و صداي زيادي
را هم به راه انداخته است؛ مثل احضار سه سال پيش
سردارآزمونواشکاندژاگهبهکميتهاخالقفدراسيون

فوتبال که در رسانههاي خارجي هم بازتاب زيادي
داشت .به همين دليل فدراسيون فوتبال به اين دو
بازيکن تذکر داده بود که خالکوبي خود را بپوشانند.
به جز فوتبال ،گرايش ورزشکاران به نقش و نگار زدن
تتورويبدندربسياريديگرازرشتههاهمديدهشده
و از جمله بسکتبال؛ به جز حامد حدادي که از سالها
طرحتتودارد،بسکتباليستهاي
پيشرويدستخود ِ
ديگر هم به انجام اين اقدام روي آوردهاند .اما در هيچ
مقطعي مسئوالن با وجود نفي کردن ،ورود جدي به
خ ت97/12/9-201
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صادرات خارج از كشور
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گوسفندي
در حضور مشتريان
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هفتاد سال سابقه كار

مديريت سعيد صنعتكار
09121020771
تلفن66921115 :
66921113-66921114
66921112

به موجب پرونده اجرايي كالسه هاي  97000400و  9700075له بانك توسعه تعاون شعبه چالوس عليه شركت تعاوني سورن پارس كالرشمال و خانم شهين
معصومي ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت  78/50مترمربع قطعه دوم تفكيكي داراي پالك  1266فرعي مجزي شده از پالك  1229فرعي از يك اصلي
واقع در قريه حسنكيف ثبت كالردشت كه با حدود شماال بطول  6/30متر ديواريست به پياده رو خيابان و شرقا بطول  12/05متر به ديوار باقيمانده قريه و 1/20
متر به ديوار قطعه سوم تفكيكي جنوبا بطول  6/15متر به ديوار قطعه مزبور و غربا بطول  12/85متر ديواريست اشتراكي با قطعه يك تفكيكي حقوق ارتفاقي
ندارد در ذيل ثبت  10136صفحه  10دفتر امالك جلد  57ثبت و سند مالكيت به شماره چاپي  651494صادر و به موجب اسناد رهني و شرطي شماره هاي
 1389/12/4 – 110362و  1391/12/26 – 113724دفتر اسناد رسمي شماره يك چالوس در رهن بانك توسعه تعاون چالوس قرار گرفته وطبق نظر كارشناس
رسمي پالك به آدرس كالردشت حسن كيف بلوار امام خميني روبرو مصالح ساختماني بينش عسگريان در حال حاضر يك قطعه زمين فاقد اعياني و امتيازات
آب وبرق و گاز ميباشد كه به مبلغ  2/669/000/000ريال دو ميليارد و ششصد و نه ميليون ريال ارزيابي شده و برابر گزارش مامور اجرا در تصرف راهن ميباشد
پالك فوق از ساعت  9الي  12روز شنبه مورخ  1398/1/24در اداره ثبت اسناد و امالك كالردشت واقع در كالردشت بلوار پاسداران اداره ثبت اسناد و امالك
واحد اجرا از طريق مزايده به فروش ميرسد مزايده از مبلغ دو ميليارد و ششصد و شصت و نه ميليون ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي نقدا فروخته
مي شود .الزم به ذكر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشد و
نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد بعهده برنده مزايده است و نيز در صورت
وجود مازاد وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول ميگردد ضمنا چنانچه
روز مزايده تعطيل رسمي گردد مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد
تاريخ انتشار 97/12/25
م الف 97/210/97
هادي مالحسيني
د ش 97/12/25
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كالردشت

صعود يا وداع زودهنگام؟

نکرده است .احمدي معاون فرهنگي وزارت ورزش
با بيان اينکه قانوني در رابطه با خالکوبي و ممنوعيت
انجام آن وجود ندارد ،گفت :هيچ قانون و ضابطهاي
که دراين زمينه مدون شده و شموليت داشته باشد،
حتي براي ساير افراد و چهرههاي مورد توجه وجود
ندارد .منع و محدوديت هم بايد مبتني بر ضابطهاي
باشد که بتوان به آن استناد کرد.وي يادآور شد:
وزارت ورزش سابقهاي براي حکم دادن در برخورد
با اقدام ورزشکاران به خالکوبي ندارد و حداقل من از
آن بياطالعم اما اين دليلي بر ادامه بي توجهي به اين
معضل و تکرار حضور ورزشکاران در ميادين رسمي
با خالکوبي نيست.احمدي خاطرنشان کرد :کميته
ملي المپيک و پارالمپيک هم بايد همچون گذشته
حساسيت الزم را نسبت به اين موضوع داشته باشند.
تأکيد ويژه براين است که به هيچ عنوان خالکوبي و
اقدام به تتو روي بدن به عنوان يک نماد ملي توسط
ورزشکارانتبليغنشود.درسطحمليبازيکنان ُمعرف
فرهنگ ملي و شخصيت مردم ايران هستند ،بنابراين
ملزم هستند چنين چارچوبهايي را رعايت کنند.
آنها در هر شرايطي بايد پايبندي به اين موضوع را در
نظر داشته باشند.

كبابها :كوبيده ،كوبيده كمچربي ،برگ مخصوص
فيله ،چنجه ،بختياري ،جوجه ،بال
غذاهاي ديگر :زرشكپلو با مرغ ،چلوماهي قزلآال
خورش فسنجان ،خورش قرمهسبزي ،خورش قيمه
سفارشات جهت جشنها و ميهمانيها پذيرفته ميشود
فردوسي  -چهارراه كوشك  -خيابان صادق  -پالك 14

بـاستان بار

متخصص در حمله
مبلمان و اثاثه منزل
و كاالي تجاري و اداري
با بستهبندي و بيمه
(شهر و شهرستان)

موضوع نداشتند.با اين اوصاف طي سالهاي گذشته
گرايش ورزشکاران به خالکوبي نه تنها کم نشده بلکه
بيشتر هم شده و در کل آنها هيچ ابايي هم از اين کار
نداشتهاند .به همين دليل وزارت ورزش براي اولين
بار طي هشت سالي که از تأسيس آن ميگذرد ،به
اين پرونده ورود کرده است .به گفته معاون وزير
ورزش ،ورزشکاران بايد از خالکوبي اجتناب کنند يا
حداقل هنگام حضور در ميادين ملي آن را بپوشانند.
اين وزارتخانه البته ممنوعيتي براي اين اقدام ايجاد

ـتكگلپا

مشاوره ،شنبه تا چهارشنبه

نكته

مهمتر از دربي است که در نوروز برگزار ميشود .من
نميتوانم پاتوسي را کنار بگذارم فقط به خاطر اينکه
در بازي آينده دربي داريم .مهمتر از بازي دربي بازي
با نساجي است.شفر درخصوص اينکه استقالل فوتبال
منظمي انجام ميدهد اما از دقيقه  80به بعد فوتبالش
را مديريت نميکند و نتايج را از دست ميدهد ،گفت:
در10دقيقه آخر خيلي از تيمها فوتبال بازي نميکنند
و رو به بازي بلند ميآورند.

تاکيدبر پايبندي ورزشکاران به چارچوبهاي اخالقي

 oحقوق بينالمللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE
مشاوره و وكالت در دعاوي :حقوقي ،كيفري
طالق ،طالق توافقي ،مهريه ،نفقه ،چك و سفته
مطالبه طلب ،مواد مخدر ،ملكي
تخليه مغازه و آپارتمان
و اعسار به تقسيط مهريه و بدهي
(با مجربترين وكالي پايه ي دادگستري)
ضمنا در صورت عدم موفقيت وكال نسبت به احقاق حق شما
در دادگاه حقالوكاله دريافتي مسترد خواهد شد.
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با برد شهرآورد قهرماني به دست نميآيد

بازي با استقالل براي ما روز خوبي خواهد بود.وي
گفت :استقالل اگر دو بازيکن خود را ندارد به جاي
آنها بازيکنان بزرگ بيشماري روي نيمکت دارد .اگر
من وضعيت خودمان را بگويم به مراتب در وضعيت
سختتر و بدتري هستيم .ما ولسياني ،عبداهللزاده و
عباسزاده را در اختيار نداريم .شايد مشکل ما حادتر
از استقالل باشد ،اما ما يک تيم خوب هستيم.وي
ادامه داد :بچهها انگيز زيادي براي بازي امروز دارند.
من به خاطر تمريناتي که تيمم در روزهاي گذشته
انجام داده است ،اينطور قاطعانه صحبت ميکنم.
خواهيدديدکهمايکيازبهترينبازيهايمانراانجام
خواهيمداد.جالليدرموردحمايتهواداراننساجي
گفت:اينجاتهراناستوقائمشهرنزديکاستوهمه
ميآيند .ما حتي در شهرهاي دور هم هوادارداشتيم.
حمايت آنها به بچهها انگيزه ميدهد و قطعاً امروزهم
شاهد حضورپرشورآنها خواهيم بود.

بوديمير به بازي نميرسد
سپاهان در اهواز متوقف شد

متأسفانه فوتبال
به حقش نميرسد

شف ر:

مقابل استقالل نمايش خوبي خواهيم داشت

به پيشنهاد کميته فني و توسعه فوتبال و تصويب هيئت رئيسه
فدراسيون ،حسين عبدي به عنوان سرمربي تيم ملي فوتبال نوجوان
انتخاب شد.فدراسيون فوتبال از زحمات و تالشهاي عباس چمنيان
سرمربي تيم ملي نوجوانان که به دستاوردهاي ارزشمند انجاميد ،نهايت
تقدير و تشکر را دارد.

تاج:
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فاطمه شادکام ،درماده  2000متر بامانع در سومين دوره مسابقات
دووميداني قهرماني نوجوانان آسيا به مدال برنز دست يافت.همچنين
سهند نوري در ماده پرتاب چکش به مدال برنز رسید.

بوديميرمهاجمکرواتپرسپوليسدرجريانتمرينديروزاينتيمازناحيه
زانو مصدوم شد و بازي امروز تيمش مقابل سپيدرود را از دست داد.

طرف مقابل عکس چنين قضيهاي را در کشور شاهد هستيم و امروز بايد ببينيم که
وضعيت پرسپوليس و استقالل چطور است؟ به جرأت ميتوان گفت هيچ! باشگاهها
درآمد کافي ندارند و در نتيجه گلوگاه اصلي فوتبال که گرفته شود ،فشارش به کل
فوتبال وارد خواهد شد.تاج درباره امکانات استان کرمان نيز گفت :گل گهر و مس دو
باشگاه واقعي هستند .ضمن اينکه بم و سرچشمه با امکانات و زير ساختهاي بسيار
ايده آل و منحصر به فردي که دارند ميتوانند ميزبان شايسته بسياري از اردوهاي ملي
و باشگاهي در فصلهاي زمستان و تابستان باشند که اگر در اين مسير برنامه ريزي
مناسبي صورت گيرد قطعاً هزينه تيمها براي برپايي اردو در خارج از کشور به شدت
تقليل خواهد يافت.تاج افزود :اگرسوال شود کرمان از نظر منابع و استعدادها چگونه
است ،قطعاً ميگوييم مثبت است و نمره خوبي در بين استانها دارد.

آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به
كالسه پرونده 1060/952/97
وقت رسيدگي يكشنبه  98/2/15ساعت  10صبح
خواهان ميالد ميرزايي
خوانده  -1حامد يعقوبي وردوم  ،عباس كريمي
خواسته مطالبه چك
خواهان دادخواستي تسليم دادگاههاي عمومي نموده كه جهت رسيدگي به
شعبه  952ارجاع گرديده و وقت رسيدگي تعيين شده بعلت مجهول المكان
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجويز ماده  73قانون
آيين دادرسي مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي
ميشود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهي ظرف يكماه به دفتر دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را
دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگي حضور بهم رساند چنانچه
بعدا ابالغي بوسيله آگهي الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده
روز خواهد بود
تاريخ انتشار 97/12/25
م الف 6088
مدير دفتر شعبه 952
د ش 97/12/25
شوراي حل اختالف شهر ري

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده

شركت تعاوني مصرف كارگران برق دزفول

نوبت اول
بدينوسيله به اطالع اعضاي شركت تعاوني مي رساند جلسه مجمع عمومي
فوق العاده در روز پنجشنبه مورخ  1398/1/15راس ساعت  15در محل
نمازخانه اداره برق ناحيه شمال تشكيل مي شود از اعضاي محترم دعوت
مي شود در روز و ساعت مقرر در محل مذكور حضور بهم رسانند.
تذكرات:
 -1اعضائيكه نمي توانند در جلسه مجمع عمومي حاضر شوند مي توانند از
تاريخ  1397/12/26لغايت  1398/1/11به همراه برگ وكالت يا نماينده تام
االختيار خود به دفتر شركت جهت ارائه وكالتنامه مراجعه نمايند.
 -2تصميماتي كه در مجمع با رعايت مقررات اتخاذ ميگردد براي اعضا اعم
از حاضر و غايب و موافق و مخالف نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:
 -1تصميم گيري در خصوص انحالل شركت تعاوني
تاريخ انتشار 97/12/25
هيئت مديره شركت تعاوني مصرف
د ش 97/12/25
كارگران برق دزفول
اصالحيه
در آگهي ابالغ رويت نظريه كارشناسي آقاي علي بخش اكبرزاده كالسه
پرونده  7/856/97صحيح مي باشد.
مدير دفتر شعبه هفتم شوراي حل اختالف قائمشهر

تيمهاي استقالل و پرسپوليس براي صعود به مرحله بعدي ليگ قهرمانان
آسيا کار سختي پيشرو دارند .هفته دوم دور گروهي ليگ قهرمانان آسيا
برگزار شد و تيمهاي ايراني دراين هفته به يک برد ،يک تساوي و يک
شکست دست يافتند.تيم ذوبآهن در يک ديدار حساس و نفسگير به
مصاف النصر عربستان رفت و در نهايت موفق شد اين تيم را شکست دهد.
استقالل دومين نماينده ايران در آزادي به مصاف العين امارات رفت و در
نهايت بدشانسي بازي برده را با تساوي به پايان رساند تا  ۲امتياز مهم خانگي
را از دست دهد.آخرين ديدار اين هفته نمايندگان ايران بين پرسپوليس
و السد برگزار شد و در حالي که شاگردان برانکو نتوانستند از فرصتهاي
ب ه دست آمده نهايت استفاده را ببرند در ثانيههاي پاياني بازي روي اشتباه
کمکداور بازي السديها گل آفسايدي به ثمر رساندند تا اين ديدار به سود
نمايندهقطربهپايانبرسد.درحالحاضرپرسپوليسواستقاللدرگروههاي
خودشان در قعر جدول قرار دارند و ذوبآهن هم در گروه اول مسابقات در
مکان دوم قرار دارد.روي کاغذ ذوبيها کار سختي براي صعود ندارند و اگر
شاگردان منصوريان که در راحتترين گروه ممکن قرار گرفتند اندکي از
فرصتهاي خودشان استفاده کنند ميتوانند به دور بعدي رقابتها صعود
ب سختتر از ذوبآهن
کنند.اما کار براي پرسپوليس و استقالل بهمرات 
است .استقالليها که با بدشانسي فراوان در گروه مرگ رقابتها قرار
گرفتند در دو بازي اول نمايش خوبي نداشتند و هماکنون با يک امتياز در
قعر جدول قرار دارند.شاگردان شفر در بازي سوم بايد در امارات به مصاف
الهالل بروند و شکست مقابل نماينده عربستان در واقع کار استقالل را در
اين مرحله به پايان ميرساند.پرسپوليسيها هم وضعيت بهتري نسبت
به استقالل ندارند و هماکنون با يک امتياز در انتهاي گروه خودشان قرار
دارند.سرخپوشان در دو بازي آينده بايد به مصاف االهلي عربستان بروند
و اگر نتوانند مقابل اين تيم نتيجه بگيرند شايد وداع زودهنگامي با ليگ
قهرمانان آسيا داشته باشند.

خبر
تراکتور به صدر رسيد
تراکتورسازي با غلبه بر ديگر تيم مدعي قهرماني ،توانست با يک بازي
بيشتر نسبت به پرسپوليس به صدر جدول ليگ برتر صعود کند .در شروع
هفته بيست و دوم ليگ برتر ،تراکتورسازي ميزبان پديده بود .اين ديدار
 ۶امتيازي ميان دو تيم مدعي قهرماني در نهايت با يک گل به سود نماينده
تبريز تمام شد .دراين ديدار حساس ،استوکس توانست روي کرنر ارسالي
توسط دژاگه ،گل پيروزي بخش تراکتورسازي را به ثمر برساند.پديده نيز با
اين شکست کماکان با  ۳۹امتياز در رده پنجم جدول باقي ماند .در ديگر بازي
هفته ،شاگردان علي دايي در مسجد سليمان مهمان نفت بودند و توانستند
ميزبان خود را با يک گل شکست دهند و دست پر به تهران برگردند.

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم زهره خنجري داراي ش ش  589به شرح دادخواست به كالسه
 845/97/4از اين شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنين
توضيح داده كه شادروان محمدعلي قمري به شماره شناسنامه  10در تاريخ
 97/12/17در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته و ورثه حين الفوت
آن مرحوم منحصر است به
 - 1علي رضا قمري فرزند محمدعلي ش ش  4490619227متولد 1383
فرزند متوفي
 -2اميرعلي قمري فرزند محمدعلي ش ش  0202784487متولد 1393
فرزند متوفي
 -3مراد قمري فرزند احمد ش ش  167ت ت  1331پدر متوفي
 -4زهره خنجري ف نعمت اله ش ش  4500211624متولد  1359همسر
متوفي
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور رادر يك نوبت آگهي
مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه اي از متوفي نزد او باشد
از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهي
صادر خواهد شد
تاريخ انتشار 97/12/25
مدير دفتر شعبه  4شوراي حل اختالف
د ش 97/12/25
شهرستان ايالم -بهادر عزيز صيفي

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي محمدنبي نوري داراي ش ش  4500102167به شرح دادخواست به
كالسه  844/97/4از اين شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و
چنين توضيح داده كه شادروان ملوك آزاد به شماره شناسنامه  71در تاريخ
 97/9/28در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته و ورثه حين الفوت آن
مرحوم منحصر است به
 - 1مجيد نوري فرزند رحيم ش ش  4500697136ت ت  1341فرزند
متوفي
 -2محمدهادي نوري فرزند رحيم ش ش  4500723188ت ت 1349فرزند
متوفي
 -3فاطمه نوري فرزند رحيم ش ش 4500134761ت ت  1352فرزند
متوفي
 -4طيبه نوري فرزند رحيم ش ش  4500158936ت ت  1358فرزند
متوفي
 -5زينب نوري فرزند رحيم ش ش  4500158928ت ت  1356فرزند
متوفي
 -6سودابه نوري فرزند رحيم ش ش 4500102159ت ت  1344فرزند
متوفي
 -7مريم نوري فرزند رحيم ش ش  4500134778ت ت  1353فرزند
متوفي
 -8شهناز نوري فرزند رحيم ش ش  4500072892ت ت  1335فرزند
متوفي
 -9عبدالكريم نوري فرزند رحيم ش ش  450007390ت ت  1338فرزند
متوفي
 -10مهناز نوري فرزند رحيم ش ش  4500073914ت ت  1340فرزند
متوفي
 -11محمدنبي نوري فرزند رحيم ش ش  4500102167ت ت 1347فرزند
متوفي
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور رادر يك نوبت آگهي
مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه اي از متوفي نزد او باشد
از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهي
صادر خواهد شد
تاريخ انتشار 97/12/25
مدير دفتر شعبه  4شوراي حل اختالف
د ش 97/12/25
شهرستان ايالم -بهادر عزيز صيفي

