فوتبال

مسئول برگزاري بازي پرسپوليس و تراکتورسازي گزارش خود را از حاشيه بازي به فدراسيون فوتبال ارائه داد

فردوسيپور به
کيروش و ايران رأي نداد

در بين رأي دهندگان بهترينهاي فوتبال
جهان در سال  ۲۰۱۷عادل فردوسيپور به
ايران و سرمربي تيم ملي رأي نداد.
به گزارش تســنيم ،نشريه «ورلد ساکر»
آمريکا که هر ســال با نظرســنجي بين
روزنامهنگاران مطــرح دنيا بهترينهاي
فوتبال جهان را انتخاب ميکند ،در سال
 2017تيم ملي ايران را به عنوان دومين
تيــم دنيا و کارلوس کــيروش را نيز به
عنوان نهمين مربي برتر دنيا معرفي کرد.
اين نشــريه آمريکايي نام رأي دهندگان
را هم منتشــر کرده و عادل فردوسيپور
تهيه کننده و مجري برنامه  90به عنوان
نماينده ايران در اين نظرسنجي شرکت
کرده اســت .نکته جالب اينجاســت که
فردوســيپور در بين نفرات برتر نه ايران
را انتخاب کــرده و نه کارلوس کيروش
را ،بــا اين حال تيم ملي به عنوان دومين
تيم برتر دنيا و کيروش به عنوان نهمين
مربي برتر انتخاب شد .فردوسيپور به رئال
مادريد و زيــدان رأي داد .در صورتي که
آراي فردوســيپور به ايران و کيروش
بود ،اکنون تيم ملي فوتبال کشورمان به
تنهايــي در رده دوم برترين تيمهاي دنيا
قرار ميگرفت ،چراکه اکنون اين جايگاه
را با برزيل ،ايســلند ،آلمــان و موناکو به
صورت مشترک در اختيار دارد .کيروش
هم که با يک رأي در رده نهم قرار گرفته،
در صورت داشــتن دو رأي به رتبه هفتم
مشــترک با يواخيم لو از آلمان و آنتوني
کونته ،سرمربي چلسي ميرسيد.
گلمحمدي :بازيکنان نفت قول دادند
امروز به تمرين بروند

مديــرکل ورزش و جوانان اســتان تهران
اعالم کرد تا فردا تکليف باشگاه نفت روشن
ميشود.به گزارش تسنيم ,رضا گلمحمدي
بعد از پايان جلسهاي که در سازمان ليگ در
خصوص وضعيت باشگاه نفت تهران برگزار
شد گفت :جلسهاي با هيئت رئيسه سازمان
ليگ و بهاروند و فتاحي داشتيم .همچنين
جلسه ديگري با اعضاي تيم نفت تهران و
يک جلسه هم با تيم فوتسال بانوان نفت
برگزار کرديم .صحبتهــا و دغدغهها را
شنيديم و با سازمان ليگ تمهيدات الزم را
انديشيديم .مديرکل ورزش و جوانان استان
تهران ادامه داد :به بازيکنان گفتيم که قطعا
مشکلشان حل ميشود.
روايت نصيرزاده از کبودي چشمش

مديرعامل باشگاه گسترش فوالد ماجراي
کبودي زير چشمم را تشريح کرد .هوشنگ
نصيرزاده تسنيم ،درباره تصوير منتشر شده
از کبودي زير چشــمش ،اظهار داشــت:
داستان از اين قرار بود که من در ورزشگاه
اختصاصي خودمان از ماشــين پژو 207
پياده شــدم ،اما به دليل لغزندگي و برفي
بودن محل پارک ،پايم ُسر خورد و لبه تيز
در خودرو ،به زير چشــم من اصابت کرد.
فقط شانس آوردم که به چشمم نخورد .بعد
از آن يخ گذاشــتم و به پزشک نشان دادم
که او هم گفت شانس آوردي به چشمت
نخورد.

گروه ورزشی :پس از پايان ديدار تيمهاي پرسپوليس
و تراکتورسازي تبريز که با برتري سرخپوشان تهراني
به پايان رســيد ،هواداران دو تيم در محوطه ورزشگاه
به شــدت درگير شدند و به ســمت يکديگر سنگ
پرتاب کردند .اين اقدام تماشــاگران با مداخله يگان
ويژه نيروي انتظامي خاتمه يافت .به گزارش تسنيم،
تيمهاي پرســپوليس و تراکتورســازي روز جمعه در
ورزشگاه آزادي به مصاف يکديگر رفتند ،ديداري که در
نهايت به پيروزي دو بر صفر شاگردان برانکو انجاميد،
اما در طول بازي اتفاقات ناپسندي رخ داد .چيزي که
بر روي سکوها کام ً
ال مشهود بود ،فحاشيهاي بيپايان
هواداران دو تيم به يکديگر بود که صحنههاي زشتي
را در ورزشــگاه آزادي رقم زد .مسئول برگزاري بازي
پرســپوليس و تراکتورســازي گزارش خود را در اين
خصوص ارائه کرده اســت .در گزارشي که غالمرضا
ســليماني به فدراســيون فوتبال ارائه داده ،آمده که
«هواداران هر دو تيم پرســپوليس و تراکتورسازي از
 20دقيقه قبل از شــروع بازي ،شروع به فحاشي به
يکديگر کردهاند ».در اين گزارش همچنين نسبت به
اينکه اول چه کسي اين فحاشيها را آغاز کرده نوشته
شــده اســت که «هواداران هر دو تيم هم به صورت
همزمان به يکديگر فحاشــي کردند و نميشود يک
طرف خاص را شروع کننده اين فحاشيها دانست ،اما
طبيعي است که نميشود  60هزار نفر را با  10هزار نفر
قياس کرد ».غالمرضا سليماني با اعالم آنچه در باال
به آن اشاره شد به خبرنگار تسنيم گفت :داخل زمين
بازيکنان يک بــازي جوانمردانه و خيلي خوب را ارائه
کردند .حاشيههايي هم که بود ،روي سکوها اتفاق افتاد

بي اخالقي هواداران سرخ

و شايد به گذشتههايي که با هم داشتند ،برميگردد .در
جلسه پيش از بازي همه اين موارد را پيشبيني کرده
بوديم ،اما همه ورزشــگاههاي ما اينطور هستند ،در
کدام ورزشگاه ما الفاظ رکيک به کار نميرود؟! با توجه
به حساسيتهايي که بازي داشت ،من فکر ميکردم
تنشها خيلي بيشتر باشد ،اما بازيکنان دو تيم آنقدر
سالمت و خوب بازي کردند که من خودم هم تعجب
کردم .مسئول برگزاري بازي پرسپوليس و تراکتورسازي
با اشاره به فحاشيهاي انجام شده از سوي هواداران دو
تيم به يکديگر گفت :اين اتفاقات همهجا هست .مگر
در ورزشگاههاي فحاشي ديگر نيست؟ کاري نميشود
کرد .آيا ميتوان مقابل  70هزار تماشــاگر ايستاد که
فحاشي نکنيد؟! گزارش خودمان را به فدراسيون فوتبال

یکشنبه  10دی 12 1396ربیعالثانی 1439
 31دسامبر  2017شماره 2341

ارائه داديم و کميته انضباطي هم قطع ًا با آنها برخورد
ميکند .ما همه اتفاقاتي که رخ داد را نوشتيم؛ نه چيزي
کم و نه چيزي اضافه کرديم.

تيمهاي فوتبال تراکتورســازي و پرسپوليس با توجه
به ابعاد گسترده اين ناهنجاريها الزم است مواردي
را به اطالع جنابعالي برســانم؛ اول؛ نخستين هدف و
رسالت ما در حوزه ورزش تقويت انسجام واتحاد ملي
در حوزه ورزش و جوانان با تقويت زيرســاختهاي
فوتبال حرفــهاي و ايجاد فضايي اخالقي و فرهنگي
در ورزشــگاههاي کشور اســت .بر همين اساس در
طول ساليان گذشــته و دوران مسئوليت در باشگاه
تراکتورسازي همواره بر ضرورت اتحاد و انسجام ملي
و پيشــگيري از بروز هرگونه اختالف و چند دستگي
تاکيد نموده و از کليه عوامل باشــگاه و ظرفيتهاي
موجود در راســتاي تحقق اين هدف استفاده نموده
ايم .عصبانيت و نارضايتي شــديد امــروز هواداران
تراکتورســازي از وقوع بي اخالقيهاي هماهنگ و
پيشبيني شده حتي ســازمان يافته از جانب برخي
عوامل تيم رقيب روي سکوهاي ورزشگاه آزادي است
که يکي از سياهترين روزها در تاريخ فوتبال حرفهاي
کشور را رقم زدند…

مديرعامل باشــگاه تراکتورســازي ميگويد انتظار
ميرفت بازي اين تيم با پرســپوليس به خاطر شعار
تماشاگران متوقف شــود .به گزارش مهر ،مصطفي
آجورلو در نامهاي از رئيس فدراسيون فوتبال درخواست
کرد نسبت به برخوردي قاطع با «متخلفان و مرتکبان
بي اخالقيهاي روز گذشته» در بازي تراکتورسازي با
پرسپوليس در ورزشگاه آزادي اقدام شود .در بخشي
از اين نامه خطاب به مهدي تاج آمده اســت« :پيرو
اتفاقات تلخ ورزشگاه آزادي در مسابقات روز گذشته

کميتهانضباطيفدراسيونفوتبالمديرعامل،سرپرست
و رئيس کانون هواداران باشگاه را به اين کميتهدعوت
کرد.به گزارش بعد از بروز اتفاقات حاشيهاي در بازي
روز گذشته پرسپوليس و تراکتورسازي در هفتههفدهم
ليگ برتر ،کميته انضباطي در نامهاي به سازمان ليگ
از مديرعامل ،سرپرست و رئيس کانون هواداران باشگاه
پرسپوليسدعوت کرد تا براي اداي برخي توضيحات
سه شنبه  12دي ماه در اين کميته حاضر شوند.

بازي با پرسپوليس بايد متوقف ميشد

دعوت کميته انضباطي از مديرعامل ،سرپرست و
رئيس کانون هواداران پرسپوليس

پس از درخشش فوقالعاده؛

عذرخواهي گزارشگر تلويزيون از سرمربي پرسپوليس

پيشنهاد قرارداد  5ساله استقالل به حسيني

خياباني :استقاللي نيستم اما سوالم از برانکو اشتباه بود

در پي درخشش فوق العاده درون دروازه استقالل
ســران اين باشــگاه از حاال به تکاپــو افتادند تا
قــرارداد گلر جوان خود را بــراي مدتي طوالني
تمديد کنند .به گزارش ورزش ســه ،سيدحسين
حســيني از روزي که به عنوان گلر اول استقالل
جانشين سيدمهدي رحمتي درون دروازه شد روند
بســيار خوبي را طي کرد و در نهايت توانست با
ثبت رکوردي جديد در کلين شيت و گل نخوردن
گوي ســبقت را از وحيد طالب لو ربوده و عنوان
برترين دروازه بان استقالل در تاريخ ليگ برتر را
به خود اختصاص دهد .رکوردي که حاال اين گلر
جوان را در فاصله  24دقيقهاي با شکستن رکورد
تاريخ ليگ برتر در گل نخوردن قرار داده تا تهديد
بزرگي براي عليرضا بيرانوند قلمداد شود .همين
عملکرد و رضايتي که وينفرد شفر از سيدحسين

حسيني داشت باعث شــد تا باشگاه استقالل در
اقداميغيرمنتظره به گلر شيرازي پيشنهاد تمديد
قرارداد پنج ساله با مزاياي جالب توجه ارائه بدهد
تا حضور طوالني مدت اين دروازه بان را تضمين
کند .پيشــنهادي که هفته قبل و قبل از بازي با
استقالل خوزستان از سوي مديرورزشي باشگاه به
سيدحسين حسيني ارائه شد؛ اما دروازه بان آبيها
بدون اين که بخواهد واکنشي به آن نشان بدهد
همه چيز را به پايان فصل موکول کرد .از قرارداد
فعلي حســيني با استقالل هنوز يک فصل ديگر
باقي مانده؛ اما با اين حال استقالليها تالش خود
براي تمديد اين قرارداد تا چند ســال آتي را آغاز
کردند ،به خصوص که هيچ بعيد نيست سيدحسين
با اين روند مســافر جام جهاني شود و ايران را در
روسيه  2018همراهي کند.

گزارشــگر فوتبــال تلويزيــون از ســرمربي
پرسپوليس عذرخواهي کرد .به گزارش ورزش
ســه ،روز گذشــته پس از اتمام بازي تيمهاي
پرســپوليس و تراکتورســازي ســرمربي تيم
پرســپولي در گفتگوي تلويزيوني حاضر شد تا
پاســخگوي ســواالت جواد خياباني ،مجري و
گزارشگر تلويزيون باشد.
يکــي از مســائلي کــه خيابانــي در گفتگو با
برانکــو مطرح کرد اين بود که با اوجگيري تيم
اســتقالل در نيم فصل دوم ،آبيهاي پايتخت
مانند پرســپوليس در ليگ مدعي ميشــوند و
پرسپوليســيها حضور اين تيم را در قامت يک
مدعي کنار خود احساس ميکنند.واکنش برانکو
به اين موضوع جالب توجــه بود .او خياباني را
طرفدار اســتقالل خواند و گفت :استقالل مورد

بحث من نيســت و درباره ايــن تيم صحبتي
نميکنــم .برانکو در تمرين امروز پرســپوليس
هم اظهار داشــت :من قبــول ميکنم خياباني
طرفدار اســتقالل اســت ولي ما تا وقتي خوب
کار ميکنيم به هيــچ تيميفکر نخواهيم کرد.
اما جواد خياباني امروز در گفت و گو با خبرنگار
ما از سرمربي پرسپوليس بابت اين سوءبرداشت
عذرخواهي کرد .گزارشــگر مطرح تلويزيون در
اين باره خاطرنشــان کرد :حق با برانکو است.
ســوال من اشــتباه بود و به همين دليل از او
عذرخواهــي ميکنم .او افزود :من اســتقاللي
نيستم و اتفاقا مربيان باشخصيتي مثل برانکو را
دوست دارم .واقعيت اين است که برانکو و شفر
هر دو در فوتبال مــا تاثيرگذار بودهاند و از اين
بابت من براي آنها احترام خاصي قائلم.

پافشاري کميته ملي المپيک روي يک تخلف
در حالي که فقط  ۱۶روز تا زمان برگزاري انتخابات
کميته ملي المپيک زمان باقي مانده ،اما هنوز خبري
از تشــکيل ستاد نظارت بر اين انتخابات نيست .به
گزارش تسنيم ،نشست هيئت اجرايي کميته ملي
المپيــک صبح امروز (شــنبه) در محل اين کميته
برگزار شد .اصليترين موضوع مطرح شده در اين
جلسه ،صحبت درباره انتخاب اعضاي ستاد نظارت
بر انتخابات کميته ملي المپيک بود که البته مقرر شد
جمعبندي درباره اعضاي اين ستاد بر عهده رئيس
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سه میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان به انضمام مبلغ  283/000تومان بابت هزینه
های دادرسی و مبلغ  450/000تومان بابت هزینه درج روزنامه در حق محکوم له سید
محمود حقیر السادات طرنجی فرزند سید یحیی .می باشد پرداخت نیم عشر حق اجرا و
نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد بدیهی است با توجه به غیابی بودن
حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم
له یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در
اجرای ماده  73ق.ا.د.م و ماده  9قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار
درج میگردد تا .ظرف ده روز پس از انتشــار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام
گردد در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه
و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه  145شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد 51568
خواهان سرور کول آبادی دادخواستی به طرفیت سعید هاشمی به خواسته مطالبه
وجه به مبلغ  53/000/000ريال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه تقدیم
شورای حل اختالف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه  146شورای
حل اختالف مجتمع شــماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد -بلوار شهید قرنی-
نبش قرنی  28ارجاع و به کالسه  960958ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 96/11/21
و ســاعت  9:00تعیین شده اســت .به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست
خواهان و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور
مدنی و دســتور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی
کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت
رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه  146شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد 51569
خواهان محســن محبی تبار دادخواســتی بــه طرفیت خوانده محســن دین پناه به

و دبيرکل کميته ملي المپيک باشــد .در حالي که
به نظر ميرســيد اعضاي ستاد نظارت بر انتخابات
امروز معررفي شــوند ،اما باز هم اين کار به تعويق
افتاد و اين در حالي است که اين اعضا بايد از مدتها
قبل معرفي ميشدند .در بند «الف» از آييننامه اين
انتخابات که مربوط به ســتاد نظارت اســت ،آمده
است :به منظور نظارت بر فرآيند ثبتنام و برگزاري
انتخابات براساس مفاد اساسنامه کميته ملي المپيک،
ســتاد پنج نفرهاي مرکب از دبيرکل و دو نفر از 6

عضو هيئت اجرايي منتخب روساي فدراسيونها به
پيشنهاد مشترک رئيس و دبيرکل کميته و تصويب
هيئت اجرايــي به همراه مدير حراســت کميته و
مشاور حقوقي کميته ،بالفاصله پس از تعيين تاريخ
انتخابات تشکيل ميشود .احکام اعضاي اين کميته
توسط رئيس کميته صادر ميگردد ».طبق همين
آييننامهاي که توسط کميته ملي المپيک در اختيار
رسانهها قرار گرفته ،اعضاي کامل اين ستاد بايد در
زمان مشخص شدن زمان انتخابات معرفي ميشدند.

اين در حالي است که زمان برگزاري انتخابات روز 24
آبان ماه مشخص شد و از آن تاريخ نيز نزديک به 15
روز ميگذرد .سه عضو ستاد نظارت(حراست کميته،
دبيرکل کميته و مشــاور حقوقي کميته) مشخص
هستند .موضوع اصلي بر روي دو عضو ديگر است
که گفته ميشود مسئوالن مختلف ورزش در تالش
براي انتخاب نفرات مد نظر خود هســتند تا حداقل
بخشي از انتخابات کميته ملي المپيک با نظر آنها
برگزار شود.
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اخبار
قليزاده :تباني و شرطبندي
در تيم قم وجود ندارد

مديرعامل باشــگاه آتليه قــم به بحث
شــرطبندي و باخــت اين تيــم مقابل
تاسيسات در ليگ برتر فوتسال واکنش
نشان داد و گفت :به شرافتم قسم در تيم
ما تباني و شرطبندي وجود ندارد .رسول
قلي زاده  ،درباره باخت پر حرف و حديث
تيــم آتليه مقابل تاسيســات دريايي در
هفته بيست و چهارم ليگ برتر فوتسال
که شائبه نقش شرط بندي در اين باخت
را هم مطرح کرده اســت ،به مهر گفت:
به شــرافتم قســم در تيم مــا نه بحث
تباني هست نه شرط بندي .تا زماني که
بنده در آتليه باشــم اجازه چنين کاري را
نميدهم.
کاندیدا شدن روساي فدراسيونهاي
دووميداني و هندبال

کيهاني و رحيميروساي فدراسيونهاي
دووميداني و هندبــال کانديداي حضور
در انتخابــات کميتــه ملــي المپيــک
شــدند .به گزارش مهــر ،مجيدکيهاني
رئيس فدراســيون دووميداني و عليرضا
رحيميرئيس فدراسيون هندبال با حضور
در کميته ملي المپيک ضمن ارائه مدارک
و تکميل فرم ثبت نام،کانديداتوري خود
را براي هيات اجرايي کميته ملي المپيک
اعالم کردند .زمان ثبت نام از نامزدهاي
انتخابــات کميته ملي المپيــک از روز
شــنبه ۲دي ماه آغاز و تا  ۱۵همين ماه
ادامه خواهد داشت.
حضورم بين  ۱۰مربي برتر دنيا
حاصل تالش مليپوشان است

ســرمربي تيم ملي
فوتســال ايــران
گفــت :اينکــه در
جمــع  ۱۰مربــي
برتر دنيــا قرار دارم
چيزي جــز تالش بازيکنــان تيم ملي
نيست .سيدمحمد ناظم الشريعه  ،درباره
حضورش در بين  ۱۰نامزد عنوان برترين
مربي سال  ۲۰۱۷دنيا به انتخاب سايت
«فوتسال پلنت» به مهر گفت :حضورم
در اين ليست به شخصه براي خودم مهم
نيست بلکه اهميتش براي کشورم است
و از اين نظر برايم مهم است .وي افزود:
قرار گرفتن در بيــن  ۱۰مربي برتر دنيا
براي دومين سال پياپي چيزي نيست جر
تالش بازيکنانم در مســابقات تيم ملي.
به تنهايي نميتوانســتم اين عنوان را به
دست بياورم .اين موضوع حاصل تالش
تمام ملي پوشان است .من هم از اينکه
اسم کشــورم دوباره در فوتسال مطرح
شده است ،خوشحالم.

خواســته مطالبــه وجه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالســه
 9609987503300862شعبه  150شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان
مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1396/11/21ساعت  8:30تعیین که حسب دستور
دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون ایین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن
خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت 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 در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه  150شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد 51570
ابالغ وقت رســیدگی و دادخواســت و ضمائم به محمدعلی جعفــری دربرزی فرزند
محمد خواهان امیر مهربان تبادکان دادخواستی به طرفیت خوانده محمدعلی جعفری
دربرزی به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه
 9609987503800835شعبه  164شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان
مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1396/11/21ساعت  8:30تعیین که حسب دستور
دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون ایین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن
خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت 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 در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه  164شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد 51571
ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به حسین مهران پور فرزند براتعلی
خواهان سید علی رضوی دادخواستی به طرفیت خوانده حسین مهران پور به خواسته
یک فقره سفته به شــماره  750454مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده
کالســه  9609987504500814شعبه  178شــورای حل اختالف مجتمع شماره سه
شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1396/11/19ساعت  9:30تعیین که حسب
دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون ایین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 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 در دادگاه حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شــعبه  178شــورای حل اختالف مجتمع شــماره ســه مشهد
51572

«آگهي ابالغ اوراق مالياتي»

در اجراي ماده  208قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه سال  1366بدينوسيله برگ دعوت به هیات با مشخصات زير به مودی ذيربط ابالغ ميگردد .خواهشمند است در زمان تعیین شده با در دست داشتن اسناد و مدارک الزم در جلسه حل اختالف مالیاتی به نشانی بزرگراه بعثت ،خزانه بخارایی
شمالی ،جنب مسجد قدس ،اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران حضور بهم رسانید .بدیهی است عدم حضور مودی یا وکیل قانونی مودی در زمان تعیین شده مانع صدور رای نخواهد بود.
وقت رسیدگی

واحد

رديف

شماره پرونده

نام شرکت

شماره برگ دعوت

تاريخ برگ دعوت

عملكرد سال

منبع مالياتي

درآمد مشمول مالیات(ریال)

اصل بدهی مالیاتی(ریال)

تاریخ

ساعت

مالياتي

1

883

عباس صادقی فر

52045

96/9/14

1392

مشاغل

92.800.000

158.662.160

96/11/7
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