اخبار
اعزام تیم بسکتبال مردان به جای
بانوان به بازیهای ساحلی جهان!

بسکتبال سه نفره بانوان تنها رشته ای
است که ســهمیه الزم برای حضور در
نخستین دوره بازی های ساحلی جهان
را کســب کرده و برگزارکنندگان این
بازی ها نیز آن را تایید کرده اند با این
حال در آخرین نشست ستاد عالی بازی
های المپیک و آسیایی که هفته گذشته
برگزار شــد ،اعزام این تیم به تصویب
اعضا نرســید .در این نشست مصوب
شــد که از میان  ۱۶رشــته حاضر در
بازی های ساحلی جهان ،ایران در پنج
رشته فوتبال ،بسکتبال ،کشتی ،والیبال
و کاراته نماینده داشته باشد .در بخش
بانوان هم تنها در صورت کسب سهمیه
در کاراته ،نماینــده اعزامی در ترکیب
کاروان ایران قرار بگیرد .بر این اساس
و بــا توجه به منتفی شــدن اعزام تیم
بســکتبال ســه نفره بانوان به محل
برگزاری بازی های ســاحلی جهان در
آمریکا و با لحاظ کردن سهمیه کسب
در ایــن رشــته ،کمیته ملــی المپیک
خواستار جایگزین کردن تیم مردان به
جای بانوان شده است .این درخواست
به صورت مکتوب بــه برگزارکنندگان
بازی های ســاحلی جهان اعالم شده
تــا در صورت موافقت ،تیم بســکتبال
ســه نفره مردان راهی آمریکا شــود!
اصغر رحیمی مدیر مرکز نظارت بر تیم
های ملی ضمن تایید این مطلب گفت:
کمیته ملی المپیک باید برای اعزام تیم
بســکتبال ســه نفره بانوان با توجه به
ســهمیه تایید شده آنها ،اعالم آمادگی
رسمی می کرد اما چنین درخواستی را
مطرح کرده ایم اینکه با این درخواست
هم موافقت شــود یا نه اصال مشخص
نیست.
تقوی :کنستانت در تراکتوسازی
موفق میشود

محمد تقوی  ،اظهار داشــت :من امروز
از نوع تمرین بچهها کام ً
ال راضی بودم.
بعــد از بازی با فوالد خوزســتان که از
دستشــان ناراحت بودم بهخوبی تمرین
کردند چراکه ما اجازه نداریم تحت هیچ
شــرایطی در خانه امتیاز از دست دهیم
و تمرین چنــد روز اخیر نشــاندهنده
این بود کــه بچهها برای جبران تالش
میکننــد .وی افزود :تیــم ما در حال
تکمیل شدن است و امروز یک بازیکن
جدیــد به تبریز میآید تــا در تمرینات
تیم حضــور پیدا کند .کنســتانت یک
بازیکن کام ً
ال حرفهای اســت و در کنار
سایر بازیکنان ما میتواند به تیم کمک
زیادی بکند و به موفقیت او در این تیم
ایمــان دارم .مطمئنم بازیکنانی مثل او
که رفتار حرفهای دارند میتوانند به تیم
کمک کنند .سرمربی تیم تراکتورسازی
خاطرنشان کرد :تراکتور هیچوقت وابسته
به یک بازیکن نبــوده و نخواهد بود و
کنســتانت میتواند در کنار بازیکنانی
چون مهدی پور ،نقی زاده و اسماعیلی
فر به تیم ما کمک کند .ما مجموعهای
از نفرات هستیم که باید در کنار هم یک
تیم خوب را تشکیل دهیم و باقدرت در
نیمفصل دوم ظاهر شویم .تقوی تصریح
کرد :سطح توقع از تیم باالتر رفته است
و به همه بچهها گفتهام که نباید تحت
هیچ شرایطی در نیمفصل دوم در خانه
امتیاز از دست بدهیم و بیرون از خانه هم
باید بهترین نتایج ممکن را کسب کنیم.
وی تأکید کــرد :یکی دو بازیکن جدید
دیگر بهزودی به تیم ما اضافه میشود و
پسازآن یک اردو برگزار میکنیم که به
آمادگی کامل برسیم تا در نیمفصل دوم
قدرتمندتر ظاهر شویم.

در کمیته انضباطی نه عدالت هست نه انضباط

قله نوعی :برانکو علیه داوران حرف زد نه من

ســرمربی تیم فوتبال سپاهان بهتر از هرکسی می
داند که نیم فصل دوم بــرای حفظ تاج و تختش
در جدول شرایط ســختی پیش رو دارد .امیر قلعه
نویی اما پرافتخارترین مربی لیگ برتر است و یک
قهرمانی دیگر آن هم با ســپاهان او و طالیی ها
را دســت نیافتنی خواهد کرد اما همه می دانند که
نیم فصل دوم و قهرمان شــدن در این دوره کمی
سخت تر و متفاوت تر از ادوار دیگر می تواند باشد.
به گزارش ورزش سه،سرمربی سپاهانی ها مصاحبه
ای مفصل انجام داده که حــرف هایش را در زیر
می خوانید:

صحبتهایش را اینگونه ادامه داد« :خیلی راحت علیه
تیمهای شهرستانی حکم صادر میکنند و اگر این
حکم برای دیگران بود ،تا وزیر و رییس فدراسیون
هم عذرخواهی میکردند .این آقا با یک سوت سه
امتیاز از ما گرفت و بازیکن ما را که حتی یک کلمه
انگلیسی هم بلد نیســت ،بیجهت اخراج کرد .اگر
اینطور اســت رقابتهای لیگ را از تیم دوم به بعد
اعالم کنند تا همه برای دومی تالش کنیم .فغانی
باید یک روز جواب آن جوانی را که تصادف کرد و
یا هواداری که سکته کرد را بدهد! حرفهایم درباره
فغانی را پس نمیگیرم چرا که او باید پاســخگوی
هواداران ما باشد .باالخره یک نفر باید جلوی نگاه از
باال به پایین او را بگیرد».

با تمام ناعدالتیها قهرمان نیمفصل شدیم

ابتدا ســال نوی میالدی را به هموطنان مسیحی
تبریک میگویم و درباره شــرایط سپاهان هم باید
بگویم اوضــاع و احوالمان خوب اســت .با تمام
ناعدالتیها و کارهایی که علیه ما در نیمفصل اول
انجام دادند ،توانســتیم قهرمان نیمفصل شویم و
کارمان را با قهرمانی به پایان رساندیم ولی باید برای
نیمفصل دوم تقویت شــویم چون تیمهایی که در
کورس هستند تقویت میشوند و ما هم باید خودمان
را قوی کنیم.
قربانی را گرفتیم ،دیگر منشا را نمیخواهیم

سرمربی سپاهان درخصوص جذب علی قربانی و
همچنین لیست خرید مدنظرش که گفته میشود
منشا هم در آن لیست بوده ،اینگونه صحبتهایش
را ادامه میدهد« :معتقدم علی قربانی به ما خیلی
کمک خواهد کرد چون بازیکن چندپسته است .او
هم به عنوان وینگر میتواند برای ما بازی کند و هم
در سیستم  4-4-2میتواند به عنوان دو مهاجم به
ما کمک کند .جدا از قربانی باید بازهم تقویت شویم.
درباره منشا هم باید بگویم اگر هم در لیست ما بوده
االن دیگر در این پست بازیکن داریم و از لیست ما
خارج شده است».
آقایان چندپسته در کمیته انضباطی وقت نداشتند
حرفهای من را بشنوند

از قلعهنویی پرسیدیم که تعطیالت نیمفصل برای
شــما خیلی هم خوب نبود و حکم محرومیت شما
را صادر کردند و او با این ســوال بغضاش ترکید
و اینگونه به این حکم واکنش نشان داد« :خدمت
شما عرض کنم که من هیچ زمان در مورد جامعه
داوری صحبت نکردم بلکه درباره یک شــخص
خاص صحبت کردم که هنوز هم به حرفهایی که
درباره این داور زدم اعتقاد دارم .در کمیته انضباطی
نه عدالت وجود دارد ،نه انضباط و فقط بلد هستند
جریمه کنند .آقایان در این کمیته چون چندپســته
هستند و یکی از آنها سه پست دارد ،وقت نمیکنند
که حرفهای شاکی و متشاکی را بشنوند و یکطرفه

همه چیزشان را برای خارجیها میدهند!

برای خودشان حکم دادهاند .این داور با یک سوت
سه امتیاز از ما گرفت ،تماشاگرمان ،من و گلزن تیم
را هم محروم کرد».
باید در گینس چاپ شود

ســرمربی ســپاهان صحبتهایش را با حمایت از
جامعه داوری اینگونه ادامه میدهد« :بارها گفتهام
و شاید اولین کســی بودم که این بحث را مطرح
کردم که داوران ما باید مطابق با بازیکنان و مربیان
پول بگیرند .وقتی بازیکن یا مربی یک یا دو میلیارد
میگیرد ،یک داور حداقل باید 30درصد آنها درآمد
داشته باشد .تکرار میکنم که در کمیته انضباطی نه
انضباط هست و نه عدالت .آقایان بروند و بازیهای
یک سال گذشته این داور برای ما سوت زده است
را دربیاورند نه اینکه هرتی و شرتی حکم بدهند .این
سوت فغانی را باید در کتاب گینس ثبت کرد».
وقت ندارند ،فیلمهای قضاوت فغانی را برایشان
بفرستم

امیر قلعهنویی صحبتهایش علیه فغانی را تندتر از
گذشته بیان میکند« :چطور داور جام جهانی است
که به خاطر قضاوتهایش نمیتواند در ســه شهر
آبادان ،تبریز و اصفهــان قضاوت کند؟! اگر آقایان
وقت ندارند و چندپسته هستند ،من فیلمهایی که این
آقا علیه ما قضاوت کرده است را برایشان بفرستم.
تا به حال دو هزار نامه زدیم اما جواب نمیدهند .نه
عرف میگوید و نه قانون مدنی که بدون دعوت از
شاکی و متشاکی حکم بدهند!»
برانکو علیه جامعه داوری صحبت کرد نه من

از قلعهنویی پرسیدیم پس از حکم محرومیت برانکو
گفته میشــود شــما را هم محروم کردند تا فشار
پرسپولیسیها از روی فدراسیون برداشته شود .شما
این مساله را قبول دارید که جواب داد« :برانکو رفیق

و دوســت من است و همیشه از او تعریف کردم اما
آقای برانکو درباره جامعه داوری و رنگها صحبت
کرد امــا من فقط درباره یک نفر صحبت کردم نه
جامعه داوری .متاسفانه آقایان با امیر قلعهنویی عناد
دارند و حکمهای آبکی میدهند!»
به کیروش توصیه میکنم با آرامش کارش را
ادامه بدهد

سرمربی ســابق تیم ملی درخصوص حضورش در
امارات و حمایت از تیم ملی گفت« :متاسفانه چون
درگیر آمادهســازی تیم هستم نمیتوانم به امارات
بروم .اگر کار نداشــتم حتما میرفتم و تیم ملی را
تشویق میکردم ».قلعهنویی همچنین درخصوص
اینکه گفته میشود چون در رنکینگ فیفا در آسیا اول
هستیم باید قهرمان جام ملتها شویم ،اینگونه پاسخ
داد« :رنکینگ مالک نیست و به شما هم دوستانه
توصیه میکنم خیلی به صحبتهای مطرح شده از
سوی کیروش ورود نکنید و از آقای کیروش هم
میخواهم آرامشش را حفظ کرده و روی تیم ملی
تمرکز کند».
قلعهنویی در واکنش به صحبت اخیر کیروش که
از تاج خواسته کروکدیلها نزدیک تیم ملی نشوند
هم اینگونه پاسخ داد« :فقط میتوانم بگویم آقایان
کالهشــان را باالتر بگذارند .االن زمــان انتقاد از
سرمربی تیم ملی و تیم ملی نیست .شما هم از تیم
ملی حمایت کنید».
حکمهایی که علیه من میدهند ارزش کارم را
بیشترمیکند

فقط این را بگویم که خوشحالم در دوران بازیگری
و مربیگری حکمهای زیادی علیه من صادر شد که
تمام این حکمها و این حکم آخری ارزش کار مرا
بیشتر میکند .منتقد عملکرد فدراسیون فوتبال و
کمیته انضباطی در سالهای اخیر با بیان این جمله

سرمربی ســپاهان درباره حمایتی که از کیروش
از سوی برخی سیاسیون میشود اینگونه صحبت
کرد« :من شما را به مجید جاللی رجوع میدهم؛ او
یک تیم ساخته که آینده دارد اما به محض اینکه به
بحران خورد برکنارش کردند .منچستر هم پنج سال
است که بحران دارد اما چنین رفتارهایی نمیشود.
در مملکت ما مربی خارجی تیم را چهاردهم هم بکند
باز هم به او زمان میدهند .بنده بدون قرارداد و پس
از آنکه یک سال در رنکینگ فیفا اول آسیا بودیم ،به
جام ملتها رفتم آن هم در شرایط بد سیاسی ولی
دادگاهیمان کردند .در آن یک ســال  2/11امتیاز
به دست آوردیم .تیم ب ملی را راهاندازی کردیم و
قهرمان غرب آسیا شدیم .به خاطر وطن و مملکتم
بدون قرارداد به جام ملتها رفتم اما چه برخوردی با
ما شد؟! همه چیزمان باید به هم بیاید! آقایان غرق
در خارجی هستند و همه چیزشان را برای خارجی
میدهند! من مخالف ارتباط با خارجیها نیســتم و
اولین کسی بودم که دستیار خارجی آوردم و حتی آن
سالی که به تراکتور رفتم  4200پوند برای شرکت
در کالسهای مربیگری در انگلستان پرداخت کردم
ولی به خاطر تراکتور به این کالسها نرفتم .این را
گفتم تا بدانید با خارجیها مشکلی ندارم اما بعضیها
همه چیزشان را به خارجی میدهند تا یک عکس
کنار او بیندازند! بعد میگویند فوتبال سیاسی نیست».
درباره حکم کمیته انضباطی هم باید بگویم که این
آقایان بار اولشان نیست که علیه قلعهنویی هستند.
در این ســالها یک حکم نبوده که علیه من صادر
کنند و قطعی نباشد! یک خاطره خندهدار برایتان
تعریف کنم تا مردم بهتر آنها را بشناسند« :یک بار
مرا جریمه کردند آن هم بــه این دلیل که چرا به
ساموئل گفتهام عکس نگیرد! به کمیته انضباطی
رفتم و گفتم که آیا گزارشی دست شما رسیده که
گفتند نه ،ما خودمان متوجه شــدهایم .شما دیگر تا
آخــرش بخوانید که در این کمیته انضباطی که نه
انضباط دارد و نه عدالت ،چه میگذرد!»

محمدرضا داورزنی معــاون حرفهای و قهرمانی
وزارت ورزش در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه
چــه زمانی قرار اســت مدیرعامل پرســپولیس
مشخص شــود ،اظهار داشــت :عرب کارش را
میکند .با پیگیریهایی کــه وزیر ورزش انجام
داده تکلیف هیأت مدیره بزودی مشخص خواهد
شد .اگر هم قرار اســت با توجه به بازنشستگی
تغییراتی صورت بگیرد ،انتخاب مدیرعامل هم به
عهده هیــأت مدیره و مجمع خواهد بود .در کنار
آن ما واگذاری سرخابیها را به بخش خصوصی
داریم اما به لحاظ اینکه آسیبی به بخش مدیریتی
وارد نشود ،وزیر ورزش ظرف چند روز آینده تعیین
تکلیف خواهد کرد.
داورزنی در ادامه صحبتهایش در پاسخ به سؤال
دیگر فارس مبنــی بر اینکه فرجی برای ثبتنام
در انتخابات فدراســیون کاراته هنوز حکم دیوان
را برای بازگشت به کار ارائه نکرده آیا مشکلی از
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طاهــری -2هادی که فعال مجهول المکان و متواری می باشــد ابالغ میگــردد .که در پرونده
 970198این دادگاه موضوع شکایت محمد رضا برغمدی مبنی بر ....تحت تعقیب می باشید در
مورخه 97/11/30ساعت 11صبح جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر شوید .بديهي است عدم
حضور متهمان بدون عذر مانع از رســيدگي نبوده و دادگاه تصمیم قانوني خواهد گرفت .این
آگهي در اجرای تبصره يك ماده  ۳۹۴قانون آئین دادرسی کیفری مصوب تیر ماه ۱۳۹۲جهت
ابالغ قانوني به نامبردگان در دو نوبت به فاصله هر کدام ده روز در یکی از جراید کثیراالنتشار
چاپ ودرج مي گردد  .نوبت دوم
مدیر دفتر شعبه  ۱دادگاه کيفري يك استان کردستان  -فرزین نظری
آگهي ابالغ وقت رسید گی غیابی بدینوسیله با صدور قرار رسیدگی غیابی ،به متهم عالء الدین
(مشهور به بهاء الدین ) نبوی فرزند حسین به شماره شناسنامه17784متولد 53/6/1شهرستان
سقز که فعال مجهول المکان و متواری می باشد ابالغ میگردد .که در پرونده  950071این دادگاه
موضوع شکایت اولیاء دم عباس آتشبار فرزند حسین مبنی بر قتل عمدی و ....تحت تعقیب می
باشید در مورخه 97/12/6ساعت 11صبح جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر شوید .بديهي
اســت عدم حضور متهمان بدون عذر مانع از رسيدگي نبوده و دادگاه تصمیم قانوني خواهد
گرفت .این آگهي در اجرای تبصره يك ماده  ۳۹۴قانون آئین دادرسی کیفری مصوب تیر ماه
۱۳۹۲جهت ابالغ قانوني به نامبردگان در دو نوبت به فاصله هر کدام ده روز در یکی از جراید
کثیراالنتشار چاپ ودرج مي گردد  .نوبت دوم
مدیر دفتر شعبه  ۱دادگاه کيفري يك استان کردستان  -فرزین نظری
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم فریده شجاعی فرزند فرجعلی خواهان
بانک ســینا با وکالت خانم آمنه باولی فرد دادخواســتی به طرفیت خوانده فریده شجاعی به
خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609987076100098
شعبه  1شورای حل اختالف شهرســتان بهبهان ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1397/11/23و
ساعت  10:00صبح تعیین که حسب دستور شورا طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از
جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر
شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در شورا حاضر گردد.
قاضی شعبه  1شورای حل اختالف شهرستان بهبهان -عنایت اله اروند

این جهت وجود ندارد ،عنوان کرد :او بازنشستگی
زودتر از موعد داشته که میتواند از ماده  60قانون
جامعه ایثارگری استفاده کند .فرجی از این فرصت
میتواند اســتفاده کرده و تا روز مجمع وقت دارد
نامــه خود را از دیوان بیــاورد .اگر نامهای صادر
نشود ،میتواند در مجمع شرکت کند اما احتماال
بتواند این نامه را بگیرد ،بنابراین او تا روز انتخابات
فرصت دارد نامه را بیاورد.
وی درباره وضعیت احسان حدادی و جلساتی که
او همراه با رئیس فدراســیون با وزارت ورزش و
کمیته المپیک داشته ،تصریح کرد :حدادی یکی
از سرمایههای ملی است که افتخارآفرینی خوبی
داشته است ،کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش
از برنامه فدراســیونها بــرای المپیک حمایت
میکنند .یکی از افرادی که شــانس زیادی برای
کسب سهمیه المپیک دارد ،حدادی است .ما هم
توجه ویژهای به کسانی که شانس کسب سهمیه

به ویژه شانس کسب مدال دارد ،داریم.
معاون حرفــهای و قهرمانی وزارت ورزش افزود:
ســتاد بازیهای المپیک توجــه ویژهای به این
موضوع دارد 17 ،ماه تــا المپیک توکیو فرصت
داریم و جلساتی را با چند رشته برگزار کر دهایم .با
توجه به برنامه فدراسیونها ،کمیته ملی المپیک
و وزارت ورزش حمایت میکنند .ما راجع به فرد
صحبت نمیکنیم .احســان یکی از ورزشکاران
خوب ماســت .ما هم در رشتههای مختلف مثل
وزنهبرداری ،کشتی ،کاراته ،تیراندازی ،قایقرانی
و به ویژه دوومیدانی ورزشــکارانی داریم که در
میادین مختلف میدرخشــند .ما بعد از ســالها
توســط حدادی صاحب مدال شدهایم .او یکی از
ورزشکارانی است که شانس کسب سهمیه دارد
به همین دلیــل در برنامه حمایتی وزارت ورزش
قرار گرفته است .اینکه فدراسیون چه برنامههایی
دارد چه در داخل و چه در خارج از کشــور آنها را

آگهی ابالغ دادخواســت و ضمائم تجدید نظر خواهی به تجدید نظر خواندگان مجهول المکان
تجدید نظر خواه آقای  /خانم علی حیدری نســب بوکالت از محمد شــریعت زاده دادخواست
تجدید نظر خواهی به طرفیت تجدید نظر خواندگان اداره ثبت اســناد و امالک بهبهان و محمد
جعفر و زرین و صفیه شهرت همگی شریعت زاده فرزندان حسین و عبدالهادی و ناصر و اکرم
و آزاده شــهرت همگی شــریعت زاده فرزندان محمدر ضا و عبدالمحمد و فرهاد و روح اله و
علی و وحید و میترا و شیرین شهرت همگی رشیدی فرزندان هوشنگ و عبدالرحیم و رضا و
رامین شهرت همگی نعنایی نسبت به دادنامه شماره  9709976138201152در پرونده کالسه
9709986138200088شعبه دوم حقوقی بهبهان تقدیم که طبق موضوع ماده  73و  346قانون
آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان بنامهای عبدالمحمد و فرهاد و روح
اله و علی و وحید و میترا و شیرین شهرت همگی رشیدی فرزندان هوشنگ و عبدالرحیم و رضا
و رامین شــهرت همگی نعنایی و مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار
آگهی می گردد تا تجدید نظر خواندگان ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی را
دریافت و چنانچه پاسخی دارند کتبا به این دادگاه ارائه نمایند .در غیر اینصورت پس از انقضاء
مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر اقدام خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه  2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهبهان – یوسف غالمی فضلی
آگهی ثبتی آگهی تغییرات شرکت سه هزار و نهصد و نوزده پرنیان جوجه کردستان شرکت
تعاونی به شــماره ثبت  ۸۹۷۵و شناســه ملی  ۱۰۶۱۰۱۲۲۶۴۷به استناد صورتجلسه مجمع
عمومــی فوق العاده مورخ  97/4/12وبرابرنامه شــماره  ۲۸۵۰۹مورخ  97/9/15اداره محترم
تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرســتان سنندج تصميمات ذیل اتخاذ شد  - :شرکت مذکور در
تاریخ فوق منحل اعالم گردید و شاهو فرج اللهی با کدملی  ۳۷۳۰۵۲۷۵۵۱و فریدون نقشگر با کد
ملی  ۳۷۳۱۸۴۱۵۹۲و هانا نقشگر با کد ملی  ۳۷۳۲۲۰۰۰۵۱بعنوان اعضای هیات تصفيه وخانم
ژیال صادقی با کد ملی  ۳۷۳۰۴۲۷۶۱۱به عنوان بازرس اصلی تســویه انتخاب شدند  - .آقای
شاهو فرج اللهی با کد ملی  ۳۷۳۰۵۲۷۵۵۱به عنوان مدير تسویه انتخاب گردید و امضای مجاز
آقای شــاهو فرج اللهی مدير تســویه و یکی از اعضای هیات تسویه جهت امضا کلیه اسناد و
اوراق تعهدآور نظیر چک و سفته و آنچه مسائل مالی در ارتباط با تسویه تعاونی مورد احتیاج
است تعیین و معرفی می گردد  - .نشانی محل تصفیه به آدرس  :استان کردستان  -شهرستان
سنندج  -بخش مرکزی  -شهر سنندج  -محله ژاندارمری-کوچه ثبت خیابان فلسطين -پالک
۱۰۲طبقه همکف -کدپستی 6616667911 :تلفن  ۰۹۱۸۳۷۷۰۶۰۳تعیین گردید باثبت این مستندتصمیمات انحالل انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم
ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
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اخبار
تکلیف علیرضا جهانبخش برای بازی
با یمن مشخص شد

تیم ملــی فوتبال ایران امروز دوشــنبه
نخســتین بازی خود در هفدهمین دوره
رقابت های جام ملت های  ۲۰۱۹آســیا
در کشور امارات را مقابل یمن برگزار می
کند .به گزارش مهر،شاگردان کارلوس کی
روش در حالی خودشان را برای این بازی
آماده می کنند که کمتر کســی می تواند
ترکیب دقیق تیم ملی مقابل یمن حدس
بزنــد .با این حال آنچــه در تمرینات این
روزهای ملی پوشان در ورزشگاه کریکت
بن زاید ابوظبی به چشــم مــی آید نبود
علیرضا جهانبخش در ترکیب اصلی ایران
در بازی نخست است .هافبک ملی پوش
برایتــون انگلیس که به تمرینات گروهی
اضافه شده اســت قطعا در دیدار نخست
نمی تواند هم تیمی هایش را همراهی کند
تا با آمادگی هرچه بیشتر خودش را برای
بازی دوم مقابل ویتنام آماده کند.
زمان اردو و انتخابی تیم کشتی آزاد
جوانان مشخص شد

کادر فنی تیم کشتی آزاد جوانان کشورمان
چندی پیش دستخوش تغییرات شد و تقی
اکبرنژاد جای خــود را به محمد طالیی به
عنوان ســرمربی داد .طالیــی نیز بعد از
دریافت حکم ســرمربیگری جوانان ضمن
تقدیر و رخصت از سرمربی قبلی اعالم کرد
امیدوار است بتواند اهداف وی را ادامه دهد
تا این تیم به روزهای اوج خود برسد .محمد
طالیی در خصوص برنامه های تیم کشتی
آزاد جوانان گفت :در نظــر داریم برخی از
آزادکاران منتخب را در مسابقات بین المللی
جام هاشمی نژاد به میدان بفرستیم تا کادر
فنی بتواند ارزیابی دقیقی از داشته های خود
بدســت آورد .بعد از این مسابقات نیز یک
اردوی آماده ســازی را با هدف هماهنگی
بیشتر با آزادکاران جوان برگزار خواهیم کرد
و سپس مهیای رقابتهای انتخابی می شویم.
به گزارش مهر،طبق اعالم محمد طالیی
رقابتهای انتخابی تیم کشــتی آزاد جوانان
در اسفند ماه ســالجاری برگزار می شود تا
اردوهای اصلی نیز با توجه به مشخص شدن
نفرات واجد شرایط آغاز و تیم جوانان مهیای
حضور در میادین مهم پیش رو شود.
بازیکن یمن :هیجان زیادی برای
بازی با ایران داریم

داورزنی:

تا چند روز دیگر تکلیف سرخابیها مشخص میشود
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ارائه میدهد و ما حمایت میکنیم.
داورزنی در پاسخ به ســؤالی مبنی بر سرپرستی
فدراســیون کشــتی و برگــزاری انتخابات آن
خاطرنشان کرد :آنچه مهم است این که بتوانیم
برنامه کادر فنی را اجرا کنیم تا آسیبی به کشتی
نخورد .ما باید از ایــن زمان باقیمانده تا المپیک
اســتفاده کنیم تا به کشتی آســیب وارد نشود.
تالش این اســت که طبق اساسنامه و آئیننامه
بتوانیم مجمع را برگزار کنیم تا به قول شــما از
این شرایط نجات پیدا کند .االن به لحاظ اجرای
برنامه کشتی مشکلی ندارد.
وی درباره شرایط والیبال هم گفت :داوری کارش
را میکند .سال آینده فدراسیون والیبال برنامههای
زیادی دارد ،تیمها در رده سنی نوجوانان و جوانان
باید در مسابقات جهانی شرکت کنند و بزرگساالن
هم دو سه رویداد مهم دارند ،بنابراین باید لیگ به
پایان برسد تا اردوها آغاز شود.

بازیکــن تیم ملی فوتبال یمن با بیان این
که ایــران تیم قدرتمندی اســت ،گفت:
هیجان زیادی برای نخستین بازی داریم.
به گزارش ایسنا ،عال الصاصی ،بازیکن تیم
ملی فوتبال یمن در نشست خبری پیش
از دیدار با تیم ملی ایران در بازی نخست
از جام ملتهای آسیا اظهار کرد :میدانیم
برابر تیم بزرگی به میدان خواهیم رفت .این
اولین بازی ما در این جام است و هیجان
زیــادی برای این دیدار داریم .بازیکن تیم
ملی یمن ادامه داد :برای ما افتخاری است
کــه در این جام حضور داریــم .میدانیم
ســختیهای زیادی در انتظارمان است.
مطمئن باشید تمام تالشمان را برابر ایران
به کار خواهیم بست .او با اشاره به کیفیت
خوب تیم ملی ایران خاطرنشان کرد :ایران
تیمی اســت که در تمام خطوط بازیکنان
قدرتمند و خوبــی دارد ولی فوتبال بازی
اتفاقات است .وقتی بازی را شروع میشود،
نتیجه مساوی و برابر است.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان اداره ثبت شرکت ملی موسسات غیر تجاری
سنندج
(مفقودی)
سیستم سواری پژوه 206آریان به پالک انتظامی 51
261س14مــدل 1390ســوخت بنزینــی بــه رنگ خاکســتری متالیــک به شــماره موتور
15090004055به شماره شاسی NAAP41FD4BJ317242
به نام طیبه درویشی به شماره ملی 3790015271از درجه اعتبار ساقط می باشد
آگهی دادنامه رسمی شــماره  ۹۷۰۹۹۷۸۷۱۱۲۰۰۱۳۰مورخه  97/2/24صادره از شعبه ۱۱
دادگاه عمومی حقوقی ســنندج مبنی برطالق به درخواست زوج آقای علی صالحی پور فرزند
محمدصالح بطرفیت خانم حمیده محمودی فرزند احمد مجهول المكان زوج جهت اجرای حکم
صادره به این دفتر خانه مراجعه نموده است ظرف  ۱۰روز به زوجه مهلت قانونی داده میشود
جهت اجرای حکم صادره به این دفترخانه مراجعه بنماید در صورت استنکاف وخوداری برابر
مقررات اقدام میگردد و مسئولیت بعدی برعهدخودزوج میباشد.
سردفترازدواج و طالق شماره ۶-۴۶سنندج
محمدعلیمالمیرزائیا
آگهی فقدان ســند مالکیت آقای مجتبــی کریمیان احد از ورثه محمد کریمیــان برابر وراثت
 ۱۳۸۴/۷/۲۴ – ۱/۵۴۲/۸۴و فــرم نــوزده دارایی ۱۳۹۳/۳/۱۱ -۲۷۸۸۰/۰۲با تســلیم دو برگ
استشهاد محلی مصدق به مهر دفترخانه  ۳۰همدان برابر وارده ۱۳۹۷/۱۰/۶ – ۹۷ /۲۸۳۵۱مدعی
است که یک جلد سند مالکیت شش دانگ باقیمانده  ۱۰/۹۰۶۶واقع در حومه یک که به نام مالک
اولیه ذیل ثبت  ۲۵۹۴۲صفحه  ۲۰۴دفتر  ۱۰۷سابقه ثبت دارد و نزد کسی در بیع شرط نیست
به علت سهل انگاری مفقود گردیده .لذا به استناد تبصره الحاقی به ماده  ۱۲۰آیین نامه قانون
ثبت بدین وســیله آگهی می شود تاهر کسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد
خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی طی مدت  ۱۰روز به اداره ثبت اسناد و امالک مراجعه
و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یاسند معامله ،اعتراض خود را کتبأ تسلیم نماید در صورت
انقضاء مدت واخواهی و نرسیدن اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت
ارائه نگردد سند مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد.
م الف ۳۷۸۹
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