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بازتاب توافقبرانک و با االهلی
دررسان ههای کرواسی
ب ه دنبال انتشار خبر جدایی برانکو ایوانکووی 
چ
از پرسپولیس و پیوستن وی به االهلی
عربستان ،مطبوعات کرواسی در گزارشهایی
خبر مذکور را بازتاب دادند.
پس از اینکهبرانکو ایوانکوویچ ،سرمربی تیم
پرسولیس ایران اوایل هفته جاری ایران را ترک
کرد؛ گزارشهایی منتشر شد که باشگاه ایرانی
قادر به پرداخت بدهی  ۶۰۰هزار یورویی خود به
مرد کروات نیست.
با این وجود ،مقامات باشگاه پرسپولیس
اعالم کردند که سرمربی  ۶۵ساله کروات نگران
بدهی خود نباشد چرا که آنها مبلغ را نقدا
پرداخت خواهند کرد .این در حالی است که
برانکو باشگاه جدیدی پیدا کرده است.
بر این اساس ،گفته میشود برانکو با االهلی
عربستان به توافق رسیده است اما جزئیات
قرارداد وی هنوز فاش نشده است .این باشگاه
عربستانی تاکنون  ۱۱بار لیگ عربستان را
فتح کرده و در سالهای  ۱۹۸۶و  ۲۰۱۲عنوان
نایب قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا را تصاحب
کرده است .با این وجود ،فاکس اسپورتس در
گزارشی جداگانه مدت قرارداد برانکو با االهلی را
 ۲سال اعالم کرده است.

نامه اعتراضی پرسپولیس
به االهلی عربستان
باشگاه پرسپولیس در واکنش به جذب برانکو
توسط االهلی قصد دارد نامهای منتشر کند.
به گزارش ایلنا ،برانکو ایوانکوویچ ،سرمربی
سابق پرسپولیس با باشگاه االهلی عربستان به
توافق رسید تا در فصل جدید هدایت این تیم
را بر عهده بگیرد و بدین ترتیب جدایی او از
پرسپولیس قطعی شد.
باشگاه پرسپولیس که در روزهای اخیر زیر
بار احتمال جدایی برانکو نرفته بود و هر بار
سرمربی کروات را صاحب نیمکت این تیم
در فصل آینده معرفی میکرد ،قصد دارد در
واکنش به این اقدام االهلی نامهای منتشر
کرده و بابت اخبار منتشر شده از مذاکره
باشگاه عربستانی با سرمربی این تیم اعتراض
خود را مطرح کند.
مسئوالن پرسپولیس با استناد به قرارداد
برانکو با این باشگاه ،حضور او را در االهلی غیر
قانونی میدادند.

خبر

مدیر حقوقی پرسپولیس تشریح کرد

مبلغ قرارداد برانکو با االهلی
عربستان فاش شد
قرارداد برانکو با االهلی عربستان  2ساله و به
ارزش یک و نیم میلیون یورو است.
به گزارش ایسنا و به نقل از سایت ابوظبی،
برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق پرسپولیس با
فسخ قرارداد خود راهی لیگ عربستان خواهد
شد تا هدایت االهلی را برعهده بگیرد.
سایت ابوظبی به نقل از روزنامه عکاظ
عربستان نوشت که قرارداد برانکو با االهلی
عربستان  2ساله و به ارزش یک و نیم میلیون
یورو است .رسانههای عربستانی یکشنبه شب
با وجود آنکه باشگاه پرسپولیس و هواداران این
تیم امیدوار به ماندن برانکو بودند ،خبر توافق
رسمی با این مربی کروات را منتشر کردند.
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اطالعیه باشگاه پرسپولیس
درخصوص قرارداد ایوانکوویچ

ابهامات قرارداد و جدایی برانکو
مهدی ذاکر در گفتوگو با ایسنا درباره نامهای که
برانکو ایوانکوویچ به باشگاه پرسپولیس ارسال کرده
است ،گفت :ما پیش از این به آقای برانکو نامه
زدیم و گفتیم که مطالباتشان آماده پرداخت است
و میتوانند با حضور در باشگاه مطالباتشان را نقدا
بگیرند .اما روز یکشنبه وکیل آقای برانکو در نامهای
رسمی به باشگاه پرسپولیس عنوان کرده او میخواهد
به صورت دوستانه از باشگاه جدا شوند چرا که دوست
ندارد دیگر به ایران برگردد اما ما با جدیت با آن نامه
مخالفت کردیم و گفتیم برانکو سرمربی ما است و
عالوه بر مطالبات فصل گذشته پیش پرداخت فصل
آینده هم آماده پرداخت است چون برانکو را سرمربی
پرسپولیس میشناسیم .ما در پاسخ به نامه گفتیم که
بحث اقاله را نمیپذیریم و برانکو باید برای ادامه کارش
به ایران برگردد.
او در ادامه درباره نامهای که باشگاه پرسپولیس به
باشگاه االهلی عربستان ارسال کرده هم گفت :ما یک
نامه با رونوشتی به کمیته حل اختالف فیفا و همین
طور فدراسیون فوتبال عربستان و به باشگاه االهلی
عربستان ارسال کردیم و در آن نامه به آنها گفتیم
ما در رسانههای عربی میخوانیم که شما با برانکو
ایوانکوویچ مذاکره و قرارداد منعقد کردهاید؛ ما هم به
شما اعالم میکنیم باشگاه پرسپولیس با برانکو قرارداد
معتبر دارد و او را سرمربی خودمان میدانیم و شما را
به ماده  ۱۷قانون نقل و انتقاالت فیفا ارجاع میدهیم.
طبق این ماده درباره تحریک بازیکن و مربی صحبت
شده است یعنی اگر باشگاهی مربی و بازیکنی را
تحریک کند مشمول محرومیت و جریمه میشود.
ما از باشگاه االهلی خواستیم ظرف  ۲۴ساعت موضع
رسمی خود را به ما اعالم کند .از طرف دیگر به برانکو
هم گفتهایم که باید  ۵تیرماه با ایران برگردد.
مدیر حقوقی باشگاه پرسپولیس در پاسخ به این
سوال که آیا تا به حال برانکو قراردادش را با باشگاه
پرسپولیس فسخ کرده است یا نه؟ گفت :قرارداد
برانکو فسخ نشده است چرا که سرمربی پرسپولیس از
ما تقاضای اقاله و یا جدایی به صورت دوستانه داشت
که ما هم با این درخواست مخالفت کردیم.
ذاکر همچنین در پاسخ به این سوال که آیا در
قرارداد برانکو با باشگاه پرسپولیس بندی وجود دارد که
او هر زمانی خواست از پرسپولیس جدا شود؟ گفت:
در قرارداد برانکو چنین شرط و بندی وجود ندارد .اینکه

مدیر حقوقی باشگاه پرسپولیس میگوید :برانکو ایوانکوویچ تا این لحظه قراردادش را با پرسپولیس فسخ نکرده است.

برانکومیتواند
بگوید قراردادم
را یک طرفه
فسخمیکنم
اما بابت این
فسخ به خاطر
اینکهغیرموجه
بوده باید به
پرسپولیس
غرامت بپردازد
برانکو بتواند یک طرفه فسخ کند در قراردادش وجود
ندارد .یک سری شرایط فسخ قرارداد وجود دارد که
این هم به صورت عمومی در تمامی قراردادها بین
بازیکن و باشگاه و مربی و باشگاه وجود دارد و فقط
مختص برانکو نیست .این شرایط هم جزو قوانین
فیفا است اما اینکه شرطی داشته باشیم و یا بندی
وجود داشته باشد که برانکو بتواند یک طرفه فسخ کند
وجود ندارد .بر همین اساس است که برانکو نمیتواند
تقاضای اقاله داشته باشد .پیش از اینکه این نامه به
دست ما برسد وکیل او در نامهای به ما تا  ۱۸ژوئن
( ۲۸خرداد) فرصت داده است تا مطالبات برانکو را
فراهم کنیم و ما هم رسما ًاعالم کردیم که مطالبات او
آماده پرداخت است.
وی اضافه کرد :البته بندی وجود دارد مبنی بر اینکه
برانکو اگر سه ماه حقوق نگیرد میتواند جدا شود اما

جزئیات قرارداد سرمربی سابق پرسپولیس با سعودیها اعالم شد
رسانههای مختلف عربی و به خصوص عربستانی به فسخ
قرارداد برانکو با پرسپولیس و پیوستن او به االهلی عربستان
واکنشهای متفاوتی نشان دادهاند.
به گزارش ایسنا ،سرانجام بعد از کش و قوسهای فراوان برانکو
تصمیم گرفت که با وجود مخالفت باشگاه پرسپولیس قراردادش
را فسخ کند و با االهلی عربستان به توافق نهایی برسد .انتخاب
برانکو به عنوان سرمربی جدید االهلی بازتاب زیادی در رسانههای
عربی و به ویژه عربستانی داشت.
رسانههای سعودی از انتخاب این مربی کروات به عنوان یک
پیروزی بزرگ یاد میکنند و این تعبیر قطعا ًارزش برانکو را نشان
میدهد که سعودیها در جنگ مستقیم فوتبالی با پرسپولیس
برنده آن شدهاند.
با وجود آنکه مربیان سرشناس زیادی به لیگ عربستان آمدهاند
اما حضور برانکو در لیگ این کشور بعضی از رسانهها را ذوقزده
کرده و این چه بسا به خاطر حساسیتی است که بین ایران و

مهم این است که این بند اجرایی و قرارداد فسخ شود
که این اتفاق تا این لحظه رخ نداده است .برانکو به
ما گفته بود از حق فسخ قرارداد استفاده نکردهام و
به شما فرصت میدهم تا  ۲۸خردادماه مطالبات مرا
پرداخت کنید ،ما هم مطالباتش را آماده کردیم و
آماده پرداخت است .رویه ما اینگونه بود که به او پول
را به صورت اسکناس بدهیم.
ذاکر در پاسخ به این سوال که برانکو میتواند
با مراجعه به فیفا به خاطر دیر پرداخت شدن
مطالباتش از پرسپولیس جدا شود؟ گفت :آقای برانکو
در نامه آخرش به ما تا  ۲۸خرداد مهلت داده بود که
ما هم طی این مدت مطالباتش را فراهم کردیم به
همین خاطر است که او تقاضای جدایی به صورت
دوستانه کرده است.
مدیر حقوقی باشگاه پرسپولیس در پاسخ به این

سوال که اگر برانکو یک طرفه قراردادش را فسخ کند،
چه میشود؟ گفت :طبق قوانین فوتبالی بازیکن و
مربی همیشه میتوانند قراردادشان را فسخ کنند اما
دراینباره دو حالت وجود دارد؛ یا فسخ قرارداد موجه
تلقی میشود و یا غیرموجه است .اگر فسخ موجه
باشد که مشکلی نیست اما اگر فسخ قرارداد غیرموجه
باشد مربی یا بازیکن باید غرامت بپردازد .برانکو
میتواند بگوید قراردادم را یک طرفه فسخ میکنم اما
بابت این فسخ به خاطر اینکه غیرموجه بوده باید به
پرسپولیس غرامت بپردازد .دقیقا ًبه خاطر این مسئله
است که او در نامه آخرش به باشگاه بحث اقاله را
مطرح کرده است و با وجود اعالم آقای برانکو که
دوست ندارد به ایران برگردد و تقاضای اقاله و جدایی
دوستانه شده ،اما هیئت مدیره باشگاه با قاطعیت با
این موضوع مخالف کردند.

بازتاب فسخ برانکو با پرسپولیس در رسانههای عربی

عربستان وجود دارد.
پرسپولیس و هواداران این تیم بسیار دوست داشتند که برانکو
بماند اما او به تیم عربستان پاسخ مثبت داده و این باعث شده
تا عربستانیها خوشحال از این موفقیت باشند و آن را به مثابه
پیروزی برابر ایران میدانند.
روزنامه الریاضیه که از سرشناسترین روزنامههای عربستانی
است با تیتری که انتخاب کرد به خوبی این حساسیت را نشان
داده است .این روزنامه عربستانی با تیتر«االهلی برانکو را از
ایرانیها دزدید» نوشت :االهلی عربستان در رقابت با باشگاه
پرسپولیس که اصرار داشت برانکو را حفظ کند پیروز شد و
توانست با این مربی کروات قرارداد دو ساله امضا کند.
یورو اسپورت نسخه عربستانی نیز با تیتر«االهلی تا ساعاتی
دیگر رسما ً با برانکو قرارداد امضا میکند» نوشت :همچنان که
پیش از این هم تاکید کردیم باشگاه االهلی با برانکو ایوانکوویچ به
توافق نهایی رسیده و قرارداد دو ساله امضا کرده است .انتخاب
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سنگ گرانیت و مابقی بدنه و سقف راه پله سفیدکاری و رنگ آمزی  -پارکینگ با کف موزاییک و بدنه تا  1/50متر سنگ گرانیت و مابقی دیوار سفیدکاری سقف آن با سقف کاذب
پانل گچی  ،نمای داخلی واحد مربوطه با دیوارهای سفید کاری و رنگ آمیزی کنتکس و سقف طرح کناف وابزار گچی کامل ورنگ آمیزی کنتکس  -کف واحد کال" سرامیک  -درب
ورودی واحد چوب دو لنگه طرح روکش دار و درب دزدگیر فلزی نرده ای معمولی -آشپزخانه اوپن با کف سرامیک و بدنه دیوار کاشی و کابینت - mdfسرویس بهداشتی و حمام با
کف سرامیک و بدنه کاشی  -درب های داخلی چوب با طرح روکش دار  -نورپردازی در سقف با المپ های هالوژنی متعدد  -کمد های داخلی با  mdfآبگرمکن دیواری  -سیستم
گرمایش بخاری گازی  -سیسیتم سرمایش با کانال کولر وکولر آبی  -ملک فوق دارای اشتراک برق و آب و گاز مجزا می باشد .ضمنا بنا به اظهار مالک  ،ملک در اجاره آقای
حجازی تا مهر  98می باشد  ..پالك فوق االشاره از ساعت  9الي  12روز سه شنبه مورخ  98/4/25در اداره اجرای اسناد رسمی یاسوج واقع در خیابان هجرت  3از طريق مزايده
به فروش مي رسد .مزايده از مبلغ 1415210000ريال ( یک میلیارد و چهارصد و پانزده میلیون و دویست و ده هزار ریال ) 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 به عهده 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 مي گردد .ضمن ًا چنانچه روز مزايده مصادف با تعطيل رسمي غیرمترقبه گردد ،مزايده
روز اداري بعد از تعطيلي در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد .ضمنا برابر نامه شماره وارده  97/11/8 – 970004969اعالمی از طرف بستانکار ملک مورد وثیقه شرکت
بیمه پارسیان تا تاریخ  98/6/27بیمه می باشد.
تاریخ انتشار 98/3/28:
رییس اداره اجرای اسناد رسمی یاسوج
حشمت اله زمانی زاده

برانکو به عنوان سرمربی االهلی به زودی دیگر اعالم میشود.
باشگاه االهلی منتظر انتخاب رئیس خود است .احمد الصائغ
تنها گزینه ریاست باشگاه االهلی است و به احتمال خیلی زیاد
او پیروز انتخابات میشود و بعد از انتخاب او قرارداد برانکو هم
بسته میشود.
الخلیج ۳۶۵؛ این سایت عربی هم از قرارداد دو ساله با برانکو
خبر داد و تاکید کرد که این مربی کروات بعد از انتخاب رئیس
جدید باشگاه االهلی که احمد الصائغ خواهد بود رسما ًقراردادش
را نهایی خواهد کرد و به رسانهها معرفی میشود.
سایت اسپورت  ۲۴عربستان که نخستین سایتی بود که به
صورت رسمی عقد قرارداد با برانکو را خبری کرد ،با تیتر «االهلی
با برانکو قرارداد دو ساله امضا کرد» نوشت :کار االهلی با برانکو
تمام شده است و این مربی کروات حتی در اتریش محل اردوی
تابستانی االهلی هم حاضر شده است و این نشان میدهد که او
قرارداده امضا کرده و همه چیز تمام شده است.

باشگاه پرسپولیس درخصوص وضعیت
قرارداد برانکو ایوانکوویچ اطالعیهای را صادر
کرد.
به گزارش وبسایت نود ،سایت باشگاه
پرسپولیس در این بیانیه نوشت:
باشگاه در پی مسائل پیش آمده در ارتباط
با وضعیت همکاری سرمربی تیم ،با تاکید
بر اینکه برانکو ایوانکوویچ را سرمربی تیم
فوتبال پرسپولیس میداند و همه اقدامات را
طبق توافق به عمل آمده انجام داده است،
اطالعیهای را صادر کرد:
«به اطالع هواداران پر شور باشگاه
پرسپولیس میرساند؛ در پی موافقت آقای
برانکو ایوانکوویچ سرمربی محترم تیم فوتبال
باشگا ه مبنی بر تسویه حساب قرارداد فصل
 ۹7–۹۸و وصولی پیش پرداخت فصل ۹۸–۹۹
حداکثر تا تاریخ  ۲۸خرداد ماه  ۱۳۹۸این باشگاه
آمادگی خود را برای پرداخت مبلغ مورد توافق
در زمینه مطالبات فصل خاتمه یافته و پیش
پرداخت فصل آتی (بر اساس قرارداد معتبر
فیمابین) اعالم و ارز مورد نیاز را نیز تهیه کرد.
با این وجود ،روز  ۲۶خرداد  ۹۸نامهای از
وکیل حقوقی ایشان دریافت نمودیم که اعالم
کردهاند قرارداد فصل  ۹۸–۹۹را به صورت دو
جانبه فسخ نماییم .این پیشنهاد مورد قبول این
باشگاه نیست .تمامی تمهیدات الزم اعم از
آماده نمودن مبالغ مورد توافق مربوط به فصل
 ،۹۷–۹۸پیش پرداخت فصل  ۹۸–۹۹و بلیت
بازگشت به تهران ،برای آغاز تمرینات پیش
از فصل فراهم و همچنین مذاکره با بازیکنانی
که مورد پیشنهاد ایشان برای پیوستن به تیم
بودهاند انجام شده است .با عنایت به تمام
این موارد و با توجه به تصمیم باشگاه ،برانکو
چ تنها گزینه سرمربیگری تیم فوتبال
ایوانکووی 
پرسپولیس است و مخالفت باشگاه به ایشان
در ارتباط با فسخ قرارداد اعالم شد .الزم به
توضیح است که باشگاه بیشتر از  ۶۰درصد
اصل قرارداد ایشان را قبال ً پرداخت نموده
است .مابقی اصل قرارداد ،پاداشهای تعهد
شده در قرارداد و پیش پرداخت فصل بعد هم
آماده پرداخت بوده و کتبا ً نیز به ایشان اعالم
گردیده است .بر این اساس ،همانطور که در
خالل سالهای اخیر ،شاهد تعهد ،وفاداری و
رفتار حرفهای از آقای برانکو ایوانکوویچ بودهایم
که همواره باعث سربلندی باشگاه و هواداران
بوده و در عین حال از احترام متقابل و حس
قدرشناسی اعضای باشگاه و هواداران نسبت
به خود ،برخودار بودهاند ،انتظار میرود پاسخ
مناسبی از ایشان دریافت نماییم .باشگاه
اطمینان میدهد که به صورت شفاف همه
موارد را به صورت رسمی از کانال باشگاه در
اختیار هواداران و عالقمهندان قرار داده تا
انشاءالله از فضای مبتنی بر حدس و گمان
و شنیدهها پرهیز شده و در فضایی تفاهمآمیز
منافع باشگاه ،سرمربی محترم و سایر اعضا
حاصل گردد».

سند،شناسنامه و کارت ناشین سواری پژو 405استیشن مدل
 1383رنگ مشکی به شماره پالک 918-49ط 11به شماره موتور
 22598200114و شماره شاسی  82395119به نام امراهلل زینی پور سوق
مفقود وفاقد اعتبار میباشد.
اگهی ابالغ اجرائیه سند رهنی
بدینوسیله به آقای سلمان خب زاده نام پدر:محمد تاریخ
تولد 1360/3/10:شماره ملی  5999616018:شماره شناسنامه  1186به
نشانی  :لیکک -خیابان کشاورزی –کد پستی  7575153333ابالغ می
شود که:
بانک پارسیان شعبه یاسوج به استناد سند رهنی شماره 79026
،تاریخ سند 1390/1/30:دفتر خانه اسناد رسمی شماره  87یاسوج جهت
وصول مبلغ  1.610.804.273ریال(یک میلیارد و ششصد و ده میلیون
وهشتصد و چهار هزار و دویست و هفتاد و سه ریال ) ریال تا تاریخ
 97/7/11به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه
کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی
به کالسه  9800006در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ
 98/1/31مامور ابالغ ،محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده
 ،لذا بنا به تقاضای وارده شماره  98/3/25-980001508بستانکار طبق
ماده  18ائین نامه اجرا مفاده اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه
های کثیراالنتشار محلی اگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از
تاریخ این اگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی
خود اقدام ننمایید  ،مورد وثیقه مندرج در سند رهنی فوق با تقاضای
بستانکار پس از ارزیابیاز طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن
طلب بستانکار و حقوق دولتی اسیفا خواهد شد.
رییس اداره اجرای اسناد رسمی یاسوج
حشمت اله زمانی زاده

اخطاریه دفتر خانه

مخاطــب :ابوالفضــل قربــان نــژاد شــغل آزاد – اقامتــگاه مجهــول المــکان پیــرو نامــه شــماره  98/3/20-112مجدد
از شــما دعــوت مــی شــود جهــت اجــرای صیغــه طــاق بــه ایــن دفتــر خانــه مراجعــه نمائیــد در غیــر اینصــورت
طــاق غیابــی اجــرا خواهــد شــد.

سردفتر ازدواج و طالق  189/107تالش
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آگهی مفقودی

بــرگ ســبز و بنچــاق خــودرو پــژو پــارس بــه شــماره انتظامــی  99ایــران  375د  15و بــه شــماره شاســی
NAAN11FE2GH712350وبــه شــماره موتور139B0127465بــه رنــگ خاکســتری متالیــک مــدل ســال
3461
1395بــه نــام مظاهــر عشــوری بیجــارگاه مفقــود از درجــه اعتبــار ســاقط گردیــده اســت.

رونوشت آگهی حصر وراثت

آقــای ناصــر یــاوری بگتــاش دارای شــماره شناســنامه  2972218426بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه
 980384از ایــن دادگاه در خواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان
ســادیه عبیــدی بگتــاش بشناســنامه  4در تاریــخ  1396/11/10اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی
گفتــه ورثــه آن مرحــوم منحصــر اســت بــه  -1رســول یــاوری بگتــاش ف محمــد ش ش  427ت
ت  1364صــادره از میانــدوآب نســبت :پســر متوفــی  -2ناصــر یــاوری بگتــاش ف محمــد ش ش
 2972218426ت ت  1365صــادره از میانــدوآب نســبت :پســر متوفــی  -3معصومــه یــاوری بگتــاش
ف محمــد ش ش  1897ت ت  1363صــادره از میانــدوآب نســبت :دختــر متوفــی اینــک بــا انجــام
تشــریفات مقدماتــی در خواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی
دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه
تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان میاندوآب
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کارت مهمات اسلحه شکاری ۵تیرگلنگدنی ساخت ایران به شماره سالح ۴۲۱۱۸
کالیبر۹۲/۷بنام ازاد فاتحی فرزند رضا به شماره ملی۶۰۰۹۵۴۲۱۲۱مفقود واز درجه
اعتبار ساقط است
سند،شناسنامه و کارت ناشین سواری پژو 405استیشن مدل  1383رنگ مشکی به
شماره پالک 918-49ط 11به شماره موتور  22598200114و شماره شاسی 82395119
به نام امراهلل زینی پور سوق مفقود وفاقد اعتبار میباشد.

