اخبار

قائم مقام موسسه اعتباري ملل مطرح کرد

افزايش سرمايه موسسه ملل در انتظار مجوز بورس است

نرم افزار موبايلي «دستيار ديجيتال
رفاه» به بهره برداري رسيد

بان��ک رفاه در تداوم ارائه
محص��والت خالقان��ه و
خدم��ات نوآورانه مبتني
ب��ر فن��اوري اطالعات،
خدمت جديد ن��رم افزار موبايلي «دس��تيار
ديجيتال رفاه» را با استفاده از فناوري هوش
مصنوعي و با محوري��ت بهرهگيري از صدا
به عنوان ابزار تعاملي مناس��ب با مش��تريان
ارائ��ه کرد.به گزارش روزنام��ه عصرايرانيان
به نقل از روابط عموميبانک رفاه کارگران،
امکان ورود به س��امانه از طريق اثر انگشت
ي��ا گفتن رمز عبور ع�لاوه بر روش متداول
وارد کردن رمز ،امکان تشخيص و پردازش
فرمانهاي صوتي کاربر ،تعامل گفتگويي با
کارب��ر براي دريافت دادههاي ورودي از وي
بدون نياز به تايپ آنها ،امکان بيان گفتاري
اطالعات مورد درخواست کاربر و استفاده از
دوربين گوش��ي تلفن همراه به عنوان بارکد
خ��وان براي تش��خيص اطالع��ات قبوض
شرکتهاي خدماتي از قابليتهاي اين نرم
افزار موبايلي است.
حضور پرشور بيمه آسيا در مراسم ه
تشييع سردار شهيد حاج قاسم سليماني

مس��عود بادين ناي��ب رييس هي��ات مديره
و مديرعام��ل بيمه آس��يا به هم��راه اعضاي
هيات مديره ،معاون��ان مديرعامل ،مديران و
س��اير کارکنان اين ش��رکت ،در مراسم وداع
با شهيد حاج قاسم س��ليماني و همرزمانش
و تش��ييع پيکرپاک اين شهدا حضور يافتند.
به گ��زارش روزنامه عصرايراني��ان به نقل از
روابط عموميبيمه آسيا ،مديرعامل بيمه آسيا
وهمراهان ،در نخستين ساعات صبح دوشنبه،
در مقابل س��اختمان ش��ماره يک بيمه آسيا
حضور يافتند و سپس با طي مسير راهپيمايي،
به جمع پرش��ور مردم و خيل عظيم تش��ييع
کننده گان کاروان ش��هدا در خيابان انقالب
پيوستند.بر اساس اين گزارش ،جمع کارکنان
بيمه آس��يا در ادامه همراهي خود با جمعيت
پرشور و قدرش��ناس مردم تهران ،در مراسم
باشکوه و پراحساس اقامه نماز بر پيکر مطهر
ش��هدا به امامت حضرت آي��ت اهلل خامنهاي
رهبر معظم انقالب ش��رکت جستند و پس از
آن ،پيکر مطهر ش��هدا را در ادامه مس��ير ،در
خيابانهاي انقالب و آزادي ،مشايعت کردند.

قائم مقام موسس��ه اعتب��اري ملل تصريح
ک��رد :افزايش س��رمايه موسس��ه ملل در
انتظار تاييد سازمان بورس و بانک مرکزي
جهت برگزاري مجمع فوق العاده ميباشد.
عضو هيئت مديره موسس��ه اعتباري ملل

در خصوص روند افزايش سرمايه موسسه
اظهار داش��ت :افزايش س��رمايه موسس��ه
اعتباري ملل حدود  ۶۶درصد اس��ت و اين
مهم به دو صورت انجام ميگيرد.وي ادامه
داد :حدود  ۱۰۰ميليارد تومان از محل سود
انباشته و حدود  ۳۰۰ميليارد تومان نيز آورده
نقدي سهامداران ميباشد.مروجي با اشاره
به اينکه هم اکنون س��ود انباشته موسسه
بيش از  ۱۰۰ميليارد تومان ميباشد تصريح

کرد :اگر مجوز افزايش س��رمايه به س��ال
آينده موکول شود احتما ًال افزايش سرمايه
از محل س��ود انباشته بيش از  ۱۰۰ميليارد
تومان خواهد شد.وي در پاسخ به اين سوال
که آيا افزايش س��رمايه ارتباطي با تسريع
در روند بانک ش��دن موسسه اعتباري ملل
نيز دارد افزود :افزايش س��رمايه در بانکها و
موسسات اعتباري موجب بهتر شدن کفايت
سرمايه ميشود که اين جزو پيشزمينههاي

تبديل موسسه اعتباري به بانک است.عضو
هيئت مديره موسس��ه اعتباري ملل ادامه
داد :س��رمايه ملل درحال حاضر باتوجه به
ت
ي درگير نظار 
ابالغ بال ( ۳نهاد بينالملل 
بانک��ي) ازطرف بانک مرک��زي مثل اکثر
بانکهاکمتر ازمبلغ اعالميبوده و الزم است
براي رسيدن به استاندارتهاي جهاني کفايت
سرمايه ،سرمايه خود را بهبود بخشيم.محمد
رضا مروجي بيان داشت :موسسه اعتباري

ملل در طي چند سالهاي گذشته همواره
با رعاي��ت قوانين موجود در ب��ازار پولي و
بانکي ،متقاضي تبديل موسس��ه به بانک
بوده است.وي تصريح کرد :با توجه به اين
که افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي
همچنان داراي معافيت مالياتي ميباش��د
مورد اس��تقبال تماميشرکتها قرار گرفته
و موسس��ه اعتباري ملل ني��ز از اين قاعده
مستثنانيست.

عضو هيات مديره بانک ملي ايران تاکيد کرد:

نيازسنجي مشتريان در تدوين برنامههاي پيش رو

گ�روه بانک و بيمه:هادي س��االرخيلي عضو هي��ات مديره بانک
مل��ي ايران گفت :مجموعه مديران ،عزم و اراده خود را بر اجراي
استراتژي نيازس��نجي مش��تريان در تدوين برنامههاي پيش رو
متمرکز کرده اند.به گزارش روزنامه عصرايرانيان به نقل از روابط
عموميبانک ملي ايران ،عباس شفيعي در نخستين جلسه کميته
مضمون استراتژيک «مشتريمحوري» بانک پس از تبيين ارکان
کميتهه��ا ،وظايف ناظ��ر ،مالک و اعض��اي کميتههاي مضامين
اس��تراتژيک را تشريح و بر لزوم پيگيري موارد مطرح شده تاکيد
کرد.مدير امور طرح و برنامه بانک ملي ايران نيز در اين جلسه با
اشاره به لزوم توسعه محصوالت و خدمات بانک مبتني بر نيازهاي
مش��تريان ،اظهار کرد :اگر اين ني��از در توليد محصول و فروش
آن مد نظر باش��د ،با استقبال مش��تريان مواجه خواهد شد.هادي
ساالرخيلي با اشاره به اين که در دنياي رقابتي امروز ،سازمانهاي
مش��تريمحور ،به دنبال بيشينه کردن ارزش کسب ش��ده از مشتريان از
طريق ارائه ارزش پيش��نهادي متناسب با نيازهاي مشتريان هستند ،افزود:
چالشهاي کليدي که در حرکت به س��مت مش��تريمحوري با آن مواجه
هس��تيم ،شناسايي و بخشبندي مش��تريان ،مدل ارزشگذاري و تکميل

و بهروزرس��اني پايگاه دادهاي مربوطه است.مدير امور اعتباري بانک ملي
ايران نيز به اهميت حوزه مشتريمحوري در بانک اشاره و بر ايجاد ديدگاه
مشترک و استانداردسازي مفاهيم مرتبط با مضمون مشتريمحوري تاکيد
کرد.علي موسويزاده با اشاره به اين که شناسايي و تعريف درست نيازهاي
مش��تري الزامياست ،خاطرنشان کرد :ارايه بستههاي سفارشي و محاسبه

س��ودآوري مش��تريان از الزامات اصلي اين حوزه است ،به طوري
ک��ه در تدوين اقدامات راهب��ردي ،توانمنديهاي بانک بايد مورد
توجه قرار گيرد.در ابتداي اين جلس��ه که با حضور اعضاي کميته
متش��کل از مديران امور اعتباري و شعب مستقل ،روساي ادارات
کل حوزه طرح و برنامه ،حس��ابداري و بودجه ،اطالعات بانکي و
با توليت اداره کل مديريت اس��تراتژيک تش��کيل شد ،ميرمحمود
موس��وي رئيس اداره کل مديريت استراتژيک بانک نيز به عنوان
دبي��ر کميته ،متدلوژي مورد اس��تفاده در پروژه تدوين برنامههاي
راهبردي بانک ،جهتگيري کالن بانک شامل مقاصد و مضامين
اس��تراتژيک و همچنين اقدامات آتي در اين حوزه را تشريح کرد.
کميته مضمون استراتژيک «مشتريمحوري» يکي از کميتههايي
است که حسب متن بند ( )15مصوبه هيات مديره بانک در پروژه
«مديريت اس��تراتژيک بان��ک ملي ايران» و ب��ه منظور راهبري
جاريسازي استراتژي بانک ،ايجاد شده است .بر اساس تحليلهاي انجام
ش��ده در پروژه مورد اش��اره ،رويکرد مورد اس��تفاده در تدوين جهتگيري
کالن بان��ک ،تاکيد بر بهصرفهس��ازي از طريق مديريت هزينهها ،ارتقاي
بهرهوري و کارآمدسازي در بانک بوده است.

مدير شعب بانک توسعه تعاون استان مرکزي مطرح کرد

پرداخت بيش از  ۲۰۰ميليارد ريال تسهيالت به بخش کشاورزي در استان مرکزي

مدي��ر ش��عب بانک توس��عه تعاون اس��تان
مرکزي گفت:مجموع تس��هيالت پرداختي

بانک توس��عه تعاون به بخش کش��اورزي
در اس��تان مرک��زي بي��ش از  ۲۰۰ميليارد
ري��ال ميباش��د.وفايي همچني��ن ب��ا بيان
اينکه شهرس��تان محالت به عنوان تعاون
ش��هر انتخاب گرديده گف��ت :موفقيتها و
پيشرفتهاي شرکتهاي تعاوني مخصوصا
در بخش گلخانه ميتواند الگوي مناس��بي

از توانمنديه��اي بخش تعاون براي س��اير
شهرستانها باش��د.وي با بيان اينکه اجراي
طرح اش��تغال پايدار روس��تايي مايه افتخار
و برک��ت براي بانک توس��عه تعاون اس��ت
افزود:اج��راي اين طرح موج��ب توانمندي
بيشتر فعاالن بهش کشاورزي ميشود و به
رونق توليد در اين بخش کمک ميکندمدير

شعب استان مرکزي در تشريح نقش بانک
توسعه تعاون در حمايت از بخش کشاورزي
گف��ت :اگ��ر واحده��اي تعاون��ي تولي��دي
کش��اورزي موفق هس��تند و در مسير رونق
تولي��د حرکت ميکنند نتيجه تالش فعاالن
و توليد کنن��دگان اين بخش و حمايتهاي
بانک توس��عه تع��اون اس��ت.علي وفايي در

بازديد از ش��رکت تعاوني باغ گل کيهان در
محالت با اش��اره به پرداخت تسهيالت در
بخش کشاورزي اظهار داشت :مطابق قانون
بانک توسعه تعاون موظف است  ۲۵درصد از
تسهيالت را به بخش کشاورزي اختصاص
دهد که تا پايان سال در استان مرکزي اين
امر محقق خواهد شد.
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اخبار
افتتاح نيروگاه برق 58مگاواتي
رفسنجان با تسهيالت بانك صنعت و معدن

در مراسميبا حضور وزير
نيرو  ،اس��تاندار كرمان ،
نماينده مردم رفس��نجان
در مجل��س ش��وراي
اسالميو جمعي از مقامات
استان نيروگاه برق  58مگاواتي رفسنجان با
تسهيالت بانك صنعت و معدن افتتاح شد.به
گزارش پايگاه اطالعرس��اني بانك صنعت و
معدن  ،نيروگاه ياد ش��ده با تسهيالت ارزي
18ميليون يورويي اين بانك  ،از محل منابع
ارزي صندوق توسعه ملي به اجرا درآمده و به
چرخه تامين نيروي برق كشور پيوسته است.
افتتاح اي��ن طرح كه براي بي��ش از  24نفر
اشتغال مستقيم ايجاد كرده  ،بر فعال سازي
فضاي كسب و كار منطقه تاثير مثبتي داشته
است.گفتني است در سالهاي اخير طرحهاي
نيروگاهي زيادي نظير ماهتاب كهنوج  ،توليد
برق بهبهان ،كرمانيان (سيرجان) و آذرخش
(گلس��تان) توس��ط بانك صنعت و معدن در
كشورمان به اجرا درآمده است.
مهندس عباس کشاورز :از بانک
کشاورزي قدرداني ميکنم

سرپرس��ت وزارت جه��اد کش��اورزي ضمن
تمجي��د از عملکرد بانک کش��اورزي گفت:
هر زمان براي کمک به کش��اورزي کش��ور
نياز داشتيم ،بانک کش��اورزي قبل از آن که
درخواستي شود ،زودتر از ما در صحنه حضور
داشته است.به گزارش روزنامه عصرايرانيان
به نق��ل از روابط عموميبانک کش��اورزي،
مهندس عباس کش��اورز روز س��ه شنبه 17
دي م��اه در آيين افتتاح هفتمين نمايش��گاه
تخصص��ي نهادههاي کش��اورزي ب��ا اعالم
مطب ف��وق از تالشهاي اي��ن بانک براي
حمايت مالي از بخش کش��اورزي قدرداني و
بر ضرورت تداوم اين حمايتها تأکيد کرد.

ورزشی
اخبار
پیشنهاد پرسپولیس به کالدرون برای
بلیت بازگشت به تهران

باشگاه پرسپولیس پس از کش و قوس های
ف��راوان باالخره موفق ش��د بخش��ی از طلب
گابریل کالدرون را فراهم کند .به گزارش مهر،
باشگاهپرسپولیسهنوزنتوانستهاستقسطاول
قرارداد گابریل کالدرون را تمام و کمال پرداخت
کند تا سرمربی آرژانتینی سرخپوشان پایتخت
یکی از شروط اصلی خود را پرداخت این پول
عنوان کند .سرخ ها که  ۱۲۵هزار دالر از قسط
اول و همچنین کل مبلغ قس��ط دوم به ارزش
 ۳۰۰هزار دالر را باید به کالدرون پرداخت کند
پس از کش و قوس های فراوان موفق ش��د
نزدی��ک به  ۱۲۰هزار دالر را فراهم کرده تا به
حساب این مربی در کشور قطر واریز کند .این
پول قرار اس��ت تا پایان وقت اداری پنجشنبه
هفته جاری به حساب کالدرون واریز شود.
توافق استقالل با پاتوسی و مطهری

باش��گاه اس��تقالل برای ج��ذب مهاجم تیم
فوتبال ذوبآه��ن و هافبک بنییاس امارات
با این دو بازیکن به توافق رس��یده اس��ت .به
گزارش خبرنگار ورزش��ی خبرگزاری تسنیم،
باشگاه استقالل پس از انتخاب فرهاد مجیدی
بهعنوان س��رمربی جدید آبیپوشان ،فعالیت
خود را در فصل نقلوانتقاالت نیمفصل خیلی
زود آغ��از کرد و با گزینههای اصلی لیس��ت
سرمربی آبیپوشان وارد مذاکره شد .ارسالن
مطهری ،مهاجم ذوبآه��ن اصفهان و آیاندا
پاتوس��ی ،هافبک آفریقای��ی بنییاس امارات
جزو اصلیترین گزینههای استقالل بودند که
توافقات اولیه با آنها صورت گرفته است.

درپی حضور نماینده ایران در کالس آموزشی با نماینده رژیم صهیونیستی؛

رئیس سازمان بسیج ورزشکاران :فدراسیون ژیمناستیک خبط کرده است

رئیس س��ازمان بسیج ورزش��کاران با اشاره به
حضور نمایندهی ژیمناستیک ایران در کالس
آموزش��ی با نمایندهای از رژیم صهیونیس��تی
گفت که «ای��ن اتفاق برای دومی��ن بار افتاده
اس��ت و متاس��فانه صحت ه��م دارد .موضوع
را قطع��ا پیگی��ری خواهیم ک��رد و باید رییس
فدراس��یون پاس��خگو باش��د» .س��ردار داوود
آذرنوش در گفتوگو با ایس��نا دربارهی اتفاقات
ناخوشایند حضور نماینده ژیمناستیک ایران در
کالس مربیگری با حض��ور نمایندهای از رژیم
صهیونیستی گفت :به دلیل حضور در مراسمات
تش��ییع سردار سرافراز س��پاه اسالم حاج قاسم
س��لیمانی اخبار را به طور دقیق نداشتهام ،ولی
دوس��تانم اخبار ژیمناس��تیک را ب��ه من اعالم
کردند که بعد از بررس��ی متوجه ش��دم که این
خبر متاس��فانه درست است و همچنین خبطی
مجددا صورت گرفته است .وی افزود :سربسته
میگویم ،اخیرا شاهدیم که بعضی از اتفاقات در
بعضی از فدراسیونها میافتد .در صحبتی که با
علینژاد داش��تم او قول داد که این موضوعات
را بررس��ی کند و قطعا او هم این موضوعات را
پیگیری خواهد کرد .اینکه فدراسیونی ،قهرمان
و یا ورزش��کارش به یک کشور دیگر میرود و
با نماینده رژیم صهیونیستی مسابقه میدهد یا
در کالسی با نماینده رژیم صهیونیستی شرکت
میکند یا خانمی بدون حجاب در مس��ابقهای
ش��رکت میکند ،حتی اگر رئیس فدراس��یون
اعالم کند که این اتفاقات بدون اجازه فدراسیون
بوده و اعزام بدون اطالع رس��انی به فدراسیون
صورت گرفته است ،حرفش پذیرفتنی نیست.

رییس سازمان بسیج ورزشکاران افزود :خطوط
قرمز کش��ور باید رعایت ش��ود .خون س��ردار
سلیمانی برای همین چیزها ریخته شده است.
حاج قاسم و امثال آنان برای عزت این مملکت
و اقت��دار ایران جان دادند و باید به گونهای این
اعزامها مدیریت ش��ود که چنین اتفاقاتی پیش
نیاید .او تاکید کرد :اگر دانسته یا ندانسته اتفاقی
بیفتد وظیفه رئیس فدراس��یونها این است که
ترتیبی اتخاذ کنند که این اتفاقات صورت نگیرد
و قطعا مسئولیت مستقیم این اتفاقات بر عهده
رئیس فدراسیون است .آذرنوش درباره واکنش
فدراسیون ژیمناستیک به این اتفاق و اینکه گفته
شده شورا برون مرزی مقصر است ،گفت :این

اخطاریه دفترخانه نام و نام خانوادگی مخاطب :فرهاد پورگلزار جعفری -ش��غل :صافکار -اقامتگاه و آدرس :بندر
انزلی -شهرک ولی عصر کوچه شهید مغنی پالک (5فعال مجهول المکان) موضوع :آقای فرهاد پورگلزار جعفری
با کد ملی  2649352574همس��ر ش��ما خانم باباجان تبار  2092145703با ارائه دادنامه شماره 98/3/26 -355
شعبه  3دادگاه خانواده ساری در این دفترخانه حضور یافته و خواهان اجرای صیغه طالق و ثبت آن شده است لذا
به شما اخطار می گردد ظرف مدت  7روز از تاریخ ابالغ مهلت دارید تا به این دفترخانه مراجعه و ذیل اسناد طالق
را امضاء نمایید .در غیر اینصورت وفق مقررات اقدام خواهد شد .آدرس دفترخانه :ساری بلوار طالقانی خیابان امام
حسین نسترن  2دفتر طالق  129ساری مشاور خانلری
مفقودی -برگ س��بز خودرو س��واری پژو  206اس دی با مشخصات مدل  1394به رنگ سفید روغنی به شماره
موتور  163 B 0205003و ش��ماره شاس��ی  NAAP 41 FE 6 FJ 287139به شماره پالک ایران 787 -72
ق  53متعلق به آقای جالل الدین آموزگار مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دلیل درستی نیست .نمیدانیم مقصر کیست و
نمیخواهیم قضاوت کنیم .مسئول اصلی این
ماجرا فدراسیون مربوطه است و فدراسیون است
که اعزام کرده است و وضعیت را باید مدیریت
و آن را به ش��ورا بروزن م��رزی اعالم میکرد.
شورای برون مرزی علم غیب ندارد و بر اساس
همین ارائه وضعیت فدارسیون تصمیم به اعزام
میگی��رد .وی بیان کرد :ای��ن موضوع را حتما
پیگیری خواهیم کرد .یکسری عکسها هم از
حضور نماینده ایران در این دوره برایم ارس��ال
شده اس��ت .با توجه به وضعیتی که در آن قرار
داریم افتخار نیست که برویم و عکس بگیریم
که دش��منان ما آنجا باش��ند و اسرائیل دشمن

ش��ماره یک ماس��ت و ما اس��رائیل را دولت و
کشور نمیدانیم .اسرائیل جغرافیای طبیعی ندارد
و یک کش��ور دیگر را به اشغال در آورده است
و چون اسرائیل یک دولت نیست نمیتوانیم با
نمایندگان آنان در یک جا باشیم .این استدالل
منطقی پشت آن اس��ت و شعار نیست .رییس
سازمان بسیج ورزشکاران ادامه داد :حدود 500
ورزش��کار و قهرمانان از رویارویی با نمایندگان
رژیم صهیونیس��تی خ��ودداری کردند و به این
حرکت اعتقاد دارند و باتوجه به عمل اخیر رژیم
آمریکا که قطعا با همدستی رژیم صهیونیستی
موجبات ترور س��ردار سرافراز اس�لام را انجام
دادهاند ،نمیش��ود ب��ه راحت��ی از این موضوع

آگهی مزایده -به موجب پرونده اجرائی کالس��ه  98001069ششدانگ پالک ثبتی  11فرعی از  2049اصلی به
مساحت  154مترمربع واقع در بخش  2غرب بابل به نام آقای مرحوم ابراهیم دانشور ثبت و صادر گردیده است
طبق سند مهریه بابت طلب خانم سودابه شیروانی سهم االرثی بازداشت گردیده حدود و مشخصات پالک مذکور
به ش��رح فوق می باش��د شماال  9/20متر پی است به مرز اش��تراکی زمین  2048شرقا  16/65متر به پی قطعه
مفروز  12فرعی جنوبا به طول  9/20متر پی است به کوچه  6متری غربا به طول  16/85متر پی به قطعه مفروز
 10فرعی برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری پالک واقع در بابل خیابان مصلی مصلی  8پالک  21می باشد
پالک فوق یک دس��تگاه س��اختمان قدیمی به مساحت  100مترمربع به صورت کف کرسی دار که بخشی از آن
به صورت زیرزمین می باشد که به دلیل خرابی های ایجاد شده مورد بهره برداری نمی باشد ملک دارای انشعاب
برق و گاز و آب می باشد پالک فوق از ساعت  9الی  12روز دوشنبه مورخ  98/11/14در اجرای ثبت اسناد بابل
از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ  8/500/000/000ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی

گذش��ت .وی تاکید کرد :بفرم��وده حضرت آقا
اسرائیل خط قرمز اس��ت و در راهپیمایی اخیر
نی��ز میلیونها ایرانی فریاد م��رگ بر آمریکا و
مرگ بر اسرائیل را سر دادند و این اعتقاد قلبی
ماست .بنابراین روسای فدراسیونها باید مراقبت
باشند که چکار میکنند .مجددا این موضوع را
پیگیری خواهم کرد .دلیلی نمی شود که رئیس
فدراسیون از سرخودش باز کند که این شخص
بدون مجوز رفته یا مسابقه رسمی یا غیررسمی
بوده یا مجوز ش��ورای برون مرزی بوده اس��ت
و غیره .همچین چیزی امکان پذیر نیس��ت و
نمیشود شخصی س��رخود به مسابقات برود.
رییس سازمان بسیج ورزشکاران تاکید کرد :برای
بار دوم است که همچنین کاری در فدراسیون
ژیمناستیک صورت گرفته است .باید مشخصا
به این موضوع پاسخ دهند و قطعا برخوردهای
خودمان را به ط��ور قانونی و مطالبگری انجام
خواهیم داد .فدراسیون ژیمناستیک باید پاسخگو
باشند .موضوع به گونهای نیست که از آن چشم
پوشی کنیم .این خط قرمز ماست و قطعا کوتاه
نمیآییم .آذرنوش همچنین با اشاره به مسابقه
دادن شطرنجباز ایرانی بدون حجاب نیز گفت:
این رفتار ش��طرنجباز دختر ایران��ی را از وزرات
ورزش مطالبه میکنیم .اگر اینان اعزام کردند
چرا مراقبتی صورت نگرفت و یا اگر س��ر خود
این اعزام صورت گرفته باید برخورد های الزم
صورت گیرد .این موضوع را نیز از طریق شورای
برون مرزی و علینژاد بررسی خواهیم کرد و هم
از فدراسیون پیگیری میکنیم که باید استدالل
قانع کننده داشته باشدو گرنه پذیرفتنی نیست.

اخبار
پیروزی راحت تیم ملی والیبال ایران
مقابل چینتایپه

تیم ملی والیبال ایران در نخستین بازی خود از
رقابتهای انتخابی المپیک قاره آسیا ،به راحتی
چینتایپه را سه بر صفر شکست داد .به گزارش
ایسنا ،از ساعت  ۳۰ :۱۲صبح سهشنبه  ۱۷دی
ماه  ،۱۳۹۸تیم ملی والیبال ایران در نخستین
ب��ازی خود از رقابتهای انتخابی المپیک قاره
آسیا به میزبانی شهر جیانگمن کشور چین ،به
مصاف تیم ملی چینتایپه رفت و در یک بازی
راحت ،با نتیجه سه بر صفر (۱۷-۲۵ ،۱۶-۲۵
و  )۱۴-۲۵به برتری رس��ید .این بازی به دلیل
 ۵سته شدن بازی استرالیا و کره ،با یک ساعت
تاخیر برگزار شد.
 ۶ورزشکار دوپینگی ورزش ایران
معرفی شدند

ستاد ملی مبارزه با دوپینگ اسامی  ۶ورزشکاری
که تس��ت دوپینگ آنها مثبت بوده است را در
رشتههای مختلف معرفی کرد .به گزارش پایگاه
خبری تحلیلی پزش��کی ورزشی ایران ،تخلف
این ورزشکاران به سال ( ۲۰۱۹از دیماه ۱۳۹۷
ت��ا دیماه  )۱۳۹۸مربوط اس��ت و در ماههای
گذشته پروسه قانونی بررسی پرونده آنها انجام
ش��د .احکام قطعی صادره به این شرح است:
امیرمحمد حاجی پورگنجی از کشتی مصطفی
کیانی از فوتبال به دلیل مصرف ماده ممنوعه
تریامس��ینولون به مدت  ۶ماه .سجاد سربرقی
مقدم از والیبال احمد حس��ین زاده از فوتبال به
دلیل مصرف ماده ممنوعه نورآندروسترون به
مدت  ۴س��ال .علیرضا زارع پور از وزنهبرداری.
محمد جعفری از دوومیدانی.

نقدا فروخته می ش��ود  .الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب  ،برق گاز اعم از حق انش��عاب و یا
حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قعطی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در
صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده های مزایده مسترد خواهد شد و
نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد
ازتعطیلی درهمان ساعت و مکان مقرر برگزارخواهد شد .تاریخ انتشارآگهی  :چهارشنبه 98/10/18
اجرای ثبت بابل
آگهی مفقودی -س��ند مالکیت ماشین س��واری ریو متعلق به حسین صمیمی شماره ملی  0700208119شماره
موتور  1089839و شاس��ی  NAS610022A1191565و پالک ایران  422-12د  98مفقود و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.

