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سرویس ورزشی-
تیم ملی والیبال در نخستین بازی خود در مرحله 
نهایی لیگ ملت های والیبال بامداد روز جمعه به مصاف 
لهستان می رود. پیروزی در این بازی تا حدود زیادی 
راه صعود ملی پوشان والیبال به مرحله نیمه نهایی را 

هموار می کند.
بعد از حــدود ۱۰ روز توقف، بار دیگر شــور و هیجان 
والیبال دنیا را در برمی گیرد. این بار مرحله نهایی در شیکاگو 
با حضور ۶ تیم برتر مرحله گروهی اســتارت می خورد و هر 
تیم برای خودش شانس باالیی قائل است تا روی سکو برود.
در میان ۶ تیمی که به مرحله نهایی رســیده اند، قطعا 
ایران کم افتخارترین تیم از نظر سابقه به حساب می آید، اما 
فرم مطلوب شــاگردان کوالکوویچ در لیگ ملت های ۲۰۱۹ 
عالقه مندان به والیبال در ایــران را امیدوار کرده تا معروف 
و یارانش در هفتمین حضور خــود در این رقابت ها بتوانند 

طلسم نرفتن روی سکو را بشکنند.
از بامــداد امروز )پنجشــنبه( مرحله نهایی اســتارت 
می خورد، اما ایران در شب اول استراحت خواهد داشت و ۲ 
تیم همگروهی اش یعنی لهستان و برزیل با هم دیدار کردند. 
برزیلی ها که مثل مرحله گروهی با تمام توان در شــیکاگو 
حاضر شدند و ستارگانی همچون لوکارلی، لوکاس و... را در 

ترکیب خود دارند.
از ســوی دیگر اما لهســتان که اولین حریف ایران در 
شــیکاگو به شــمار می رود، اکثر ســتاره های بــزرگ خود 
مثــل میخال کوبیــاک، فابیــان دژیزگا، گژگــوش لوماچ، 
آرتور شالپوک، پاول زاتورســکی، داوید کونارسکی، یاکوب 
کوچانوفســکی، الکساندر شیوکا و بارتوژ کورک را در اختیار 
ندارد. از میان این نفرات فقــط کورک به دلیل مصدومیت 
حضور در این رقابت ها را از دست داده و بقیه بازیکنان با نظر 
ویتالی هینن در لهستان تمرینات خود را دنبال می کنند تا 

برای مسابقات انتخابی المپیک آماده شوند. 
ایــران در گروه دوم ایــن بازی ها با تیم هــای برزیل و 

لهســتان همگروه اســت. اولین بازی بلندقامتان ایرانی در 
شــیکاگو ســاعت ۲:۳۰ بامداد جمعه مقابل همین لهستان 
خواهد بــود؛ تیمی که به هیچ وجه نمی توان آن را دســت 
کم گرفت. البته لهســتانی ها اگر برابر برزیل شکست خورده 
باشــند، بازی دوم آنها برابر ایران به دیــدار مرگ و زندگی 

برایشان تبدیل می شود. 
ملی پوشان والیبال ایران در مرحله گروهی با این دو تیم 
روبرو شــده اند که حاصل آن یک بــرد و یک باخت بود. در 
هفته دوم مسابقات مرحله گروهی که در شهر توکیو برگزار 
شد، تیم ملی والیبال با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب برزیل شد. در 
هفته ســوم نیز تیم ملی ایران در ارومیه به مصاف لهستان 

رفت و توانست این تیم را با نتیجه ۳ بر ۲ شکست دهد.
اولین بازی مرحله نهایی حساســیت های خاص خود را 
برای ملی پوشان والیبال دارد اما اگر آنها بتوانند برابر لهستان 
به پیروزی برســند تا حدود زیادی راه صعودشان به مرحله 

نیمه نهایی را طی کرده اند.
برنامه مسابقات مرحله نهایی به شرح زیر است:

پنجشنبه 20 تیر
* برزیل .............................................. لهستان )ساعت ۲ بامداد(
* آمریکا .............................................. فرانسه )ساعت 5 بامداد(

جمعه 21 تیر
* ایران ..................................... لهستان )ساعت ۰۲:۳۰ بامداد(
* روسیه .................................... فرانسه )ساعت ۰5:۳۰ بامداد(

شنبه 22 تیر
* ایران .......................................... برزیل)ساعت ۰۲:۳۰ بامداد(
* آمریکا ..................................... روسیه )ساعت ۰5:۳۰ بامداد(

کوالکوویچ: باید به بازی اول فکر کنیم نه فینال
پیش از برگزاری بــازی ایران و لهســتان، کوالکوویچ 
ســرمربی تیم ملی والیبال گفت: به آمریــکا آمدیم تا با هر 
حریفی مبارزه کنیم ولی در وهله نخســت باید به فکر بازی 

اول باشــیم، نه اینکه به قهرمانــی فکر کنیم. باید مرحله به 
مرحله پیش برویم و به آینده های دورتر فکر نکنیم.

وی ادامه داد: شــروع خوب ایران در مرحله گروهی به 
خاطر تمرین های منســجم و نداشــتن بازیکن مصدوم بود. 
بازیکنان ما بعد از اتمام لیگ های باشــگاهی خود به خوبی 
اســتراحت کردند و با سالمتی کامل به اردو اضافه شدند که 

کمک بزرگی برای ما بود.
سرمربی تیم ملی ایران گفت: تمرینات خود را یک ماه 
پیش از شروع لیگ ملت ها و بدون هیچ مشکل و مصدومی 
آغاز کردیم. ایران توانســت در این شــرایط به سر و شکل 
مناســبی برسد. بازیکنان من در شــروع لیگ ملت ها، عالی 
عمل کردند. بعد از آن، مسافرت های زیاد و بازی های فراوان 
آغاز شد که زمانی برای تمرین خوب برای ما باقی نگذاشت. 

گزارش سایت فدراسیون جهانی والیبال
دیروز هم فدراســیون جهانی والیبال در گزارشــی به 
بررســی وضعیت ایران و پرداخت و نوشت: تیم ملی برزیل 
بــه عنوان مدعی اصلی قهرمانی در گــروه B باید به مصاف 
تیم جوان لهســتان و تیم ملی ایرانی برود که تشنه کسب 

نخستین عنوان قهرمانی است.
تیــم ملی ایران، لیگ ملت هــای ۲۰۱۹ را با رکورد ۱۰ 
پیروزی و تنها یک شکست مقابل برزیل آغاز کرد و به عنوان 
نخستین تیم جواز حضور در مرحله فینال را با ۱۱ پیروزی 
و ۲ شکســت به دست آورد. آنها با ۱۲ پیروزی، ۳ شکست و 
تثبیت جایگاه دومی خود به مرحله نهایی رسیدند. تیم ایران 

نسبت به سال گذشته، 5 پیروزی بیشتر کسب کرد.
در تمام این سالها تیم ملی والیبال ایران حتی یکبار نیز 
موفق نشده روی سکوی اول تا سوم والیبال جهان قرار گیرد. 
بهترین عنوان ما در تمام این ســالها کسب عنوان چهارمی 
است. ولی آمادگی تیم ملی و شرایطی که این دوره بر لیگ 
ملت های ۲۰۱۹ حاکم است موجب شده که بسیاری امیدوار 
باشند که امسال تیم ملی والیبال روی سکوی قهرمانی قرار 

گیرد.

مرحله نهایی لیگ ملت های 2019

ایران و لهستان؛ آغاز مسیر رسیدن به موفقیت
فدراسیون جهانی والیبال: ایران، تشنه قهرمانی است 

*تیم فوتبال هفت نفره کشورمان در دومین دیدار خود در مسابقات جام جهانی 
۲۰۱۹ اســپانیا برابر تیم ایرلند به میدان رفتند و با نتیجه ۴ بر یک به پیروزی 
رسیدند. رسول آتش افروز ۳ گل و شهاب رحیمی یک گل برای تیم ملی به ثمر 
رساندند.تیم فوتبال هفت نفره کشورمان در سومین دیدار خود جمعه ۲۱ تیر از 

ساعت ۱۹ به وقت محلی، به مصاف تیم ملی فنالند می رود.
*خسرو قمری رئیس فدراســیون دوچرخه سواری از درخواست مهلت 
کاپیتان تیم ملی از اتحادیه جهانی برای دفاع از خودش خبر داد و گفت: 
اتحادیه جهانی دوپینگ نتوانسته دلیل باال رفتن ماده مورد نظرش در 
بدن ســهرابی را ثابت کند. بر همین اساس رکابزن کشورمان می تواند 
دفاع خوبی در این پرونده داشته باشد. او باید ادله  خود را آماده کند که 
شک ها برطرف شود. قمری گفت: سؤال ما از اتحادیه جهانی این است که 
چرا قبل از قطعیت موضوع دوپینگ، این مسئله رسانه ای شد. سهرابی 
برای دفاع از خودش دو هفته فرصت داشــت که از اتحادیه جهانی یک 

هفته دیگر فرصت خواسته تا بتواند ادله الزم را جمع آوری کند.
* طی حکمی از ســوی مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان ، پیمان حسنی 

بعنوان دبیر فدراسیون تنیس روی میز منصوب شد.

خواندنی از ورزش ایران

یادبود شهید مدافع حرم، قاسم غریب 
شکارچی تروریست ها

امروز چهارمین سالگرد شهادت شهید مدافع 
حرم قاسم غریب است. وی در اولین روز از سال 
۱۳۶۱ در روستای سیدمیران از توابع شهرستان 
گرگان به دنیا آمد. قاسم غریب در سال ۱۳7۹ بعد 
از اخذ مدرک دیپلم در کنکور دانشــکده افسری 
دانشگاه امام حسین)ع( شرکت کرد و قبول شد 
و رسما به عضویت رسمی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در آمد. این شهید سال ها در داخل نیز با 

گروهک های تروریســتی منافقین و پژاک می جنگید و به مقام جانبازی رسید. 
وی در این درگیری ها یک چشم خود را از دست داد. با این وجود، وقتی توحش 
داعشــی ها و گروه های تکفیری در منطقه را دید، نتوانست آسوده بنشیند و به 
طور داوطلبانه به سوریه رفت تا در دفاع از حرم حضرت زینب)س( شرکت کند. 
وی ۲۰ تیر ســال ۱۳۹۴ در ارتفاعات تلمور سوریه به آرزوی خود که شهادت 

در راه حق بود رسید. 
شهید مدافع حرم قاسم غریب، در فرازی از وصیت نامه اش نوشته بود: »رفقا 
دنیا خیلی کوچک و زودگذر اســت، نکند که متعلقات و زر و زیورهای دنیوی، 
بین شــما و شهادت فاصله بیندازد، اگر آرزوی شهادت دارید نباید وابستگی به 
دنیا داشته باشید و خط مشی شما خط والیت باشد و افکار گروه های منحرف 
و ضد والیی در وجود و فکر شــما تأثیر نگذارد. ان شاءاهلل باید تا نابودی کامل 
اســتکبار جهانی، اســرائیل و آمریکا به پیش برویم و این پرچم مقدس انقالب 

اسالمی را با دست رهبر عزیزمان به دست آقا امام زمان برسانیم.«

حدیث دشت عشق

کاروان پرسپولیس راهی ترکیه شد
کاروان تیم فوتبال پرســپولیس برای برپایی اردوی آماده سازی ۱۰ روزه 
عصر دیروز فرودگاه امام خمینی تهران را به مقصد اســتانبول ترک کرد.قرار 
است اردوی تیم پرســپولیس در کمپ کارتپه که در حوالی ۱۰۰ کیلومتری 
شهر استانبول است برگزار شود. شــاگردان گابریل کالدرون در این اردو قرار 
است دو بازی دوستانه با تیم های خارجی انجام دهند که البته هنوز نام رقبای 

پرسپولیس در این اردوی آماده سازی مشخص نشده است.
همچنین پس از دعوت ۴ بازیکن پرسپولیس به تیم ملی فوتبال کشورمان 
قرار شد که این بازیکنان به جای سفر به ترکیه و حضور در اردو، در تمرینات 
تیم ملی فوتبال کشورمان حاضر شوند.قرار است این ۴ بازیکن پس از اردوی 
تیم ملی فوتبال کشورمان، راهی کشور ترکیه شوند تا به                                                                                                                                                                                                                         اردوی پرسپولیس در 
کارتپه اضافه گردند.محمد نادری، محمد انصاری، مهدی شیری و محمدامین 
اســدی ۴ بازیکن پرسپولیس هستند که طبق برنامه ریزی روز سه شنبه هفته 
آینده برای اضافه شدن به اردوی پرسپولیس تهران را به مقصد استانبول ترک 

خواهند کرد.
ویلموتس: باید روی فوتبال هجومی تمرکز کنیم

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در نشست هم اندیشی مربیان تیم های ملی 
بر ضرورت توجه به بازیکنان جوان هم چنین اجرای سبک فوتبال تهاجمی در 
تیم های ملی ایران تاکید کرد. مارک ویلموتس ضمن قدردانی از حاضران در 
این جلســه اظهار کرد: کار ما این اســت که به صورت روش مند جلو برویم. 
مطمئناً پایه این کار باشگاه ها هستند چراکه آنها بازیکنان را انتخاب و تربیت 
می کنند. در مرحله بعدی ما بهترین ها را از بین آنها انتخاب می کنیم. پس از 
آن نگرش و فلسفه مربی و فدراسیون مطرح می شود. من یک مربی هستم که 
جوانان را بسیار دوست دارم و عالقمند هستم آنها را به کار بگیرم. برای همین 
در بلژیک با جوان ترین هســته ممکن در جام جهانی برزیل حاضر شدیم. این 
ریسکی بود که من انجام دادم اما بعداً در پیش برد کار به ما کمک کرد. مهم 
اســت که تیم های جوان در تورنمنت های مختلف شرکت کنند.سرمربی تیم 
ملی فوتبال ایران گفت: مرحله بعد فلســفه بازی اســت. گروه ۱۴ و ۱۶ سال 
در یک دســته تعریف می شوند و گروه ۱۹ و ۲۰ ســال به تیم من نزدیک تر 
هستند. درباره فلســفه بازی برخی مربیان در جهان معتقدند باید بازی کرد 
تــا گل نخورد و برخی معتقدند باید بازی کرد تا گل زد. برای من دفاع کردن 
صرف کافی نیســت و می خواهم بازیکنانم حمله کنند و موقعیت ایجاد کنند. 
وقتی اســتراتژی را در نظر می گیریم باید همه روی آن متمرکز شــوند یعنی 
وقتی قرار اســت تهاجمی بازی کنیم همه باید از نظر ذهنی روی این مسئله 
و استراتژی فوتبال هجومی تمرکز داشته باشند هم از نظر شخصیتی و حتی 
تفکر خود فدراســیون.وی هم چنین اضافه کرد: فلسفه بازی من این است که 
همین بازی تهاجمــی که در پیش گرفتیم ادامه پیدا کند چون مهاجمی که 
نتواند نقش خــودش را ایفا کند از نظرم در بازی ها خواهد مرد. وظیفه اصلی 
ســرمربیان تشخیص هســته اصلی بازی و تشخیص نقاط ضعف و قوت بازی 
اســت و بنا بر موقعیت های مختلف تغییراتی را نیز خواهیم داد، چون هدف 
نهایی رسیدن به پیروزی است. قبل از اینکه به ایران بیایم مشغول مطالعه تیم 
ایران و بازیکنانش بودم که مشــخص شد در این زمینه بسیار غنی هستند و 

توانایی اجرای تفکراتم را دارند.
پرونده استقالل و شفر در فیفا!

سرمربی پیشین استقالل، پرونده اش با این باشگاه را به فیفا ارسال کرد تا 
آنها برای وصول مطالبات این مربی آلمانی اقدام کنند. وینفرد شفر، سرمربی 
پیشــین استقالل در تاریخ ۱7 خرداد در پستی اینستاگرامی اعالم کرد که به 
خاطر بی توجهی مدیران استقالل تصمیم گرفته که به مراجع قضایی فیفا برای 
وصول مطالباتش از آبی های پایتخت شکایت کند. همچنین او در همان تاریخ 
قراردادش را به صورت یک طرفه با اســتقالل فســخ کرد. پس از این قضایا و 
خروج شفر از ایران، این سرمربی آلمانی تیم جدیدش را هم انتخاب کرد و به 
بنی یاس امارات پیوســت اما خبری از شکایت رسمی شفر به فیفا نشد. با این 
حال او در نهایت تهدید خودش را عملی کرد و پرونده اش را برای رسیدگی به 

فیفا فرستاد تا رسماً از استقاللی ها شکایت کرده باشد.

سرمربی مستعفی تیم فوتبال شاهین شهرداری بوشهر با انتقاد از دخالت افراد غیر فوتبالی در مسائل این تیم 
گفت: از سمتم استعفا کردم چون می خواهند به من مربی، سرپرست و بازیکن تحمیل کنند.

عبداهلل ویســی با بیان اینکه از سرمربیگری تیم شاهین شهرداری بوشــهر استعفا کرده است گفت: از روز اولی که به تیم 
شاهین رفتم، عده ای برای منافع شخصی خودشان چیزهایی از من می خواستند که انجام نمی دادم. در نهایت در بوشهر ماندم و 
با تمام وجود و حمایت هواداران کار کردیم و به لیگ برتر رسیدیم. وقتی هم لیگ برتری شدیم کارشکنی ها شروع شد. من از 
چند باشگاه دیگر پیشنهاد داشتم ولی فضا را برای کار در بوشهر دوست داشتم و در این تیم ماندم. وی افزود: دوباره کارشکنی ها 
از طریق افرادی که در سیاست و شورای شهر هستند شروع شد؛ افرادی که نمی دانند ورزش و فوتبال یعنی چه ولی می خواهند 
همه کاره باشــند. اینها یکی دو نفر هســتند که به موقع اسمشان را می گویم و مردم هم آنها را می شناسند. سرمربی مستعفی 
شــاهین بوشهر که با خبرگزاری مهر صحبت کرده در بخش پایانی صحبت هایش تاکید کرد: این افراد نمی خواهند تیم موفق 
باشد. می خواهند خودشان همه کاره باشند و با بودن من منافع شخصی شان در خطر است. به آنها باج نداده ام. آبرو و حیثیت من 
در فوتبال است. تا االن نه آدم سیاسی پشت من بوده، نه داللی کرده ام و نه به کسی باج داده ام. مردم بوشهر به من لطف داشتند. 
اوضاع خوبی بود ولی دیدم دارند کارشکنی می کنند و می خواهند چیزهایی تحمیل کنند که عمراً قبول نمی کنم. به خاطر آبروی 

خودم و مردم به تیم شاهین آمدم و حاال به خاطر همین مردم که نمی توانم غمشان را ببینم و به خاطر آبروی خودم می روم.

دالالن، سرمربی لیگ برتری را مجبور به استعفا کردند!
رئیس فدراسیون فوتبال گفت: جلسه مارک ویلموتس سرمربی تیم ملی با مربیان پایه ادامه خواهد یافت.
نشست هم اندیشی کادرفنی تیم های ملی فوتبال با هدف تعامل و ایجاد وحدت رویه در برنامه های کلیه تیم های ملی 
فوتبال دیروز از ســاعت ۱۱:۱5 با حضور مهدی تاج، محمود شیعی، ابراهیم شکوری، محمدرضا ساکت، مارک ویلموتس، 
اکبر محمدی، مرتضی محصص، اعضای کادرفنی و مدیریتی تیم های ملی فوتبال پایه در هتل آکادمی ملی فوتبال برگزار 
شــد. مهدی تاج رئیس فدراســیون فوتبال در این نشســت گفت: از نظر من برگزاری این جلسه برای نخستین بار کاری 
بسیار ارزشمند است. از ویلموتس و دستیارانش تشکر و قدردانی دارم و از سرمربیان حاضر در نشست هم ممنون هستم. 

همینطور از کمیته فنی و اعضای هیئت رئیسه که در اینجا حضور دارند.
تاج تاکید کرد: جلسه مذکور بابت ایجاد ارتباط سازمانی بین تیم های ملی است و باعث می شود تا رویه و فلسفه تیم 
بزرگساالن در سایر تیم ها هم ایجاد شود. از ابتدای عقد قرارداد با ویلموتس این موضوع را با وی در میان گذاشتم. این، کار 
بسیار درستی است و این جلسه با شکل های مختلف ادامه خواهد داشت و در فواصل زمانی مختلف و با توجه به مسابقات 
پیش روی تیم ها پیگیری خواهد شد. وی یادآور شد: کمپ تیم های ملی را یک توسعه حداقلی تا پایان سال خواهیم داشت. 
وضع مالی فدراسیون از نظر تعادل بد نیست اما مباحثی جهت انتقال پول هایمان وجود دارد که رفع خواهد شد. از نظر من 

به طور کلی حال فوتبال خوب است و مواردی که سازمان تیم های ملی درنظر داشته باشد مورد اجرا قرار خواهد گرفت.

تاج: جلسه ویلموتس با مربیان پایه ادامه دار خواهد بود 

پنجشنبه 20 تیر
والیبال لیگ ملت ها 2019

*برزیل ..................................................... لهستان)ساعت ۰۲:۰۰ - شبکه ورزش(
جمعه 21 تیر

والیبال لیگ ملت ها 2019
*ایران .............................................................. لهستان)ساعت۰۲:۳۰ - شبکه سه(

شنبه 22 تیر
والیبال لیگ ملت ها 2019

*ایران .......................................................... برزیل)ساعت ۰۲:۳۰ - شبکه سه(

صفحه ۹
پنج شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸
۸ ذی القعده ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۲۳۰

آگهی ابالغ اخطار ارزیابی
پرونده اجرایی کالسه 9400136 به استناد سند رهنی شماره 
سند 2879-86/11/15 دفتر اســناد رسمی شماره 1 فراهان 
اراک له بانک کشــاورزی فرمهین و علیه آقای مسعود خلیلی 
نام پــدر: علی قربان شــماره ملی: 0530459965 شــماره 
شناســنامه: 46064 به نشانی: اراک بازار گذر دوم جنب پاساژ 
مهدیه پالک 110)وام گیرنده( و شــرکت مهرشاد نیک فرجام 
شــماره ثبت 10813 شناسه ملی 10780143600 به نشانی: 
فراهان روستای حرآباد منطقه حسن آباد)راهن( جهت وصول 
مبلغ 224/491/385 ریال)دویســت و بیست و چهار میلیون 
و چهارصد و نود و یک هزار و ســیصد و هشتاد و پنج ریال( 
تا تاریــخ 94/2/31 به انضمام مبلغ 81/000 ریال خســارت 
دیرکرد روزانه تــا یوم الوصول و حقوق دولتــی متعلقه بابت 
پرونده کالسه فوق تشــکیل و اجراییه صادر و ابالغ گردیده 
است. سپس حسب تقاضای بســتانکار ششدانگ یک قطعه 
زمیــن مزروعــی پالک 1 فرعــی از 310 اصلــی بخش 6 
اراک ملکی شــرکت مهرشــاد نیک فرجام به موجب گزارش 
وارده به شــماره 1128-97/2/30 توســط کارشناس رسمی 
دادگســتری)حمیدرضا میرزایی( تمامــت پالک فوق به مبلغ 
800/000/000 ریال معادل هشــتاد میلیــون تومان ارزیابی 
گردید. از آنجا که ابالغ اخطار ارزیابی میســر نمی باشــد بنا 
به تقاضای بستانکار بدینوســیله مراتب ارزیابی به نامبردگان 
فوق ابالغ می گردد و ارزیابی فوق فقط یک مرتبه در روزنامه 
کثیراالنتشــار کیهان آگهی می شود چنانچه به ارزیابی انجام 
شــده معترض می باشید از تاریخ انتشــار این آگهی به مدت 
5 روز فرصــت دارید که اعتراض خود را ضمن تودیع مبلغ 5 
میلیون ریال علی الحســاب بابت هزینه ارزیابی مجددا کتبا به 
اجرای ثبت اراک ارائه نمایــد و اال ارزیابی فوق قطعی تلقی 
و ملــک مورد وثیقه از طریق مزایده به فروش می رســد و به 
اعتراض خارج از موعد مقرر)5 روز( و بدون ارائه فیش سپرده 
بابت هزینه ارزیابی مجدد ترتیب اثر داده نخواهد شــد. و بجز 
این آگهی و آگهی مزایده، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.

رئیس اجرای اسناد رسمی اراک 
منصوری م الف798

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی 
بهار افشان مولوی با مسئولیت محدود 

به شماره ثبت 5۹5۱ و شناسه ملی۱۰۲۲۰۱۰۰۳67
 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/12/04 و نامه شماره 57/52079  
مــورخ 1397/12/15 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان آذربایجان 

غربی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- آقایــان یحیی زارعی کد ملی 2840178702 به ســمت عضو و رئیس هیئت 
مدیره، عباداله متقی  یالقوز آغاجی کد ملی 2850573671 به ســمت عضو و نایب 
رئیــس هیئت مدیره، یحیی احمدی منصورآباد کد ملی 2971125726 به ســمت 
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، محمود ســیبهیه کد ملی 2899110081 به سمت 
عضو هیئت مدیره، صابر ســیبهیه کد ملی 2899777432 به ســمت عضو هیئت 
مدیره، ابوبکر ســیبهیه به کد ملی 2899365312 به سمت عضو هیئت مدیره، آکو 
کریمی زاده کد ملی 3821370378 به سمت عضو هیئت مدیره، صاحبعلی پاک مرام 
کد ملی 2971125831 به ســمت عضو هیئت مدیــره، باباعلی پاک مرام کد ملی 
2971123472 به سمت عضو هیئت مدیره، علی پاک  مرام کد ملی 2971127516 
به ســمت عضو هیئت مدیره، سعید قاســمی  گلمرز به کد ملی 2754800123 به 
ســمت عضو هیئت مدیره، فتاح پاک مرام کدملی 2972318862 به ســمت عضو 
هیئــت مدیره، احمد معبــودی به کد ملی 1718946651 به ســمت عضو هیئت 
مدیره، حســن تریر به کد ملی 2872361642 به سمت عضو هیئت مدیره، هیمن 
فیض الــه بیگی به کد ملی 2872075305 به ســمت عضو هیئــت مدیره، کاوان 
کریمی زاده به کد ملی 3810455504 به ســمت عضــو هیئت مدیره، صباح الدین 
رحمانی به کد ملی 3821321024 به ســمت عضو هیئت مدیره، علی علی پور به 
کد ملی 3820806172 به ســمت عضو هیئت مدیره، ســلیم پاک مرام به کد ملی 
2970618435 به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحــدود تعیین و انتخاب 
شــدند. 2-امضاء کلیه اسناد مالی و چک ها و قراردادها و اسناد تعهدآور و مکاتبات 
عــادی و اداری به تنهائی با هریک از آقایان یحیــی زارعی رئیس هیئت مدیره و 
یحیی احمدی منصورآباد مدیرعامل در هر حال همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد 
بود. 3- آقای عبداله متقی یالقوز آغاجی از ســمت مدیر شعبه تبریز عزل و به جای 
نامبرده آقای محمود معبودی زگلوجه کد ملی 1718946661 به عنوان مدیر شعبه 

تبریز به مدت نامحدود تعیین و انتخاب شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی 
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری ارومیه شناسه آگهی:)524909(

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

 )موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه(
هیئت حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان میاندوآب بشرح زیر 
تصرفات مفروزی و مالکانه اشخاص را تایید و به جهت عدم دسترسی به مالکین مقرر شده 
اســت پس از نشر آگهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد و علیهذا در اجرای ماده 3 
قانون مذکور و آئین نامه اجرایی آن مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین 
مشــاعی و ســایر صاحبان حقوق آگهی می شود و چنانچه اشــخاص اعتراض داشته باشند 
حداکثر ظرف مدت دو ماه از انتشار اولین آگهی اعتراض کتبی خود را مستقیما به اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرستان میاندوآب تسلیم نموده و باید یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت اسناد و امالک دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند. در غیر اینصورت سند 
مالکیت مورد تقاضای منصرف بر اساس مدلول رای صادره در حدود و مقررات صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شــماره 139860313006002999 مورخــه 1398/4/11 تقاضــای عالم تاج علیخانی 
حسن آباد مبنی بر صدور سند مالکیت ششدانگ اعیانی یکباب خانه قسمتی از پالک 3262 فرعی 
از یک اصلی بخش 14 مراغه حوزه ثبتی میاندوآب خریداری شــده از عزت اهلل درخشــان پرونده 
هیئت 646-95 به مساحت 150/30 متر مربع که برای آن پالک 28683 فرعی تعیین شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: پنجشنبه 1398/4/20         تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه 1398/5/5
قنبر محمدوند 
 کفیل اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب

آگهی تغییرات شرکت خدمات بهداشتی 
درمانی مدوا مهاباد به شماره ثبت ۱56۰ 

و شناسه ملی ۱۰۸6۲۰۳55۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/03/30 و نامه 
شماره 3771 مورخ 1398/03/05 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان 
مهاباد و مصوبه شماره 80/1644 مورخ 1397/05/30 هیات مقررات زدایی و 

تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
1- ترازنامه و سایر صورت های مالی سال 1397 تصویب شد.

2- آقای کامران هندی به شــماره ملــی 1375652656 به عنوان بازرس 
اصلی، آقای یاســر قادری به شــماره ملی 1376575817 به عنوان بازرس 

علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری مهاباد شناسه آگهی: )524908(

آگهی تغییرات شرکت مدرن سازان برتر 
آمیتیس سهامی خاص به شماره ثبت 66۱۱ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۰۸۴۰۳ 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور فوق العــاده مورخ 
1398/2/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - آقای میثم ابراهیم نیا به شماره 
ملی 2200488246 به ســمت بازرس اصلی آقای امین تبریزی به شماره 
ملی 5050030579 به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب 
گردیدنــد. - اعضاء هیئت مدیــره تا تاریــخ 1400/02/25 به قرار ذیل 
انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا داشــاب به شماره ملی 4720671561 
آقای مرتضی شــاه میرانی به شــماره ملی 0041071603 آقای امیررضا 
شاه میرانی به شــماره ملی 0019494130 - روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری آمل شناسه آگهی: )525314(

اتحادیه فروشندگان الستیک  تغییرات موسسه  آگهی 
و پنچرگیری شهرســتان ارومیه به شماره ثبت ۸۴۴ و 

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳65۹6۹
به استناد صورت جلسه مطابق اساسنامه مورخ 1397/10/01و نامه شماره 
112/03/190043 مورخ 1398/04/04 سازمان صنعت ومعدن و تجارت 
آذربایجان غربی تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:1- آدرس موسسه واقع در 
 ارومیه بشرح ذیل تغییر یافت: استان آذربایجان غربی، شهرستان ارومیه
 بخش مرکزی، شــهرارومیه، مسجد ملی، کوچه شماره 15، بلوار ولیعصر

پالک333، طبقه اول به کد پستی:.5717798373 . 2- اساسنامه جدید 
اتحادیه در 27 ماده تصویب و جایگزین اساســنامه قبلی گردید.3- آقای 
حســین ســالمی خانشــان به کد ملی )2752240678(، آقای سلیمان 
قنبــری جمال آباد به کــد ملی )6379842020(،آقــای علیرضا عهدی 
رضائیه به کد ملی)2754575405(، آقای رامین جعفر قلیزاده به کد ملی 
)2754470689(، آقای فریدون ولیزاده آیدنلو به کد ملی)2754135871( 
به عنوان اعضــای اصلی هیات مدیره و آقایان تیمــور نورآبادی به کد 
ملــی)2751903878(، و یحیی قامتلو به کد ملــی)2750573300( به 
 عنــوان اعضای علی البدل به مدت چهار ســال تعیین و انتخاب شــدند

4- آقای جعفرصادق کامران آذر به کد ملی)2753482144( به ســمت 
بازرس اصلی و آقای محمدرضا قائمــی به کد ملی)2755290005( به 

سمت بازرس علی البدل به مدت 4 سال تعیین و انتخاب شد.
اداره کل ثبت اســناد و امالک استان آذربایجان غربی 
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری ارومیه شناسه آگهی:)525564(

بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 1397/10/01 و نامــه شــماره 
تجــارت  و  صنعت معــدن  ســازمان   1398/04/04 112/03/190043مــورخ 
آذربایجان غربی تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:1- آقای حســین ســالمی خانشــان 
 بــه کدملــی)2752240678( به ســمت عضــو اصلــی و رئیس هیــات مدیره-
آقــای ســلیمان قنبری جمال آبــاد به کد ملــی )6379842020( به ســمت عضو 
 اصلــی و نائــب رئیــس اول هیــات مدیره-آقــای علیرضــا عهــدی رضائیه به 
 کد ملــی)2754575405( به ســمت عضو اصلی و نائب رئیــس دوم هیات مدیره

-آقای رامیــن جعفرقلیزاده به کــد ملی)2754470689( به ســمت عضو اصلی و 
دبیر- آقای فریدون ولیزاده آیدنلو به کد ملی)2754135871(به ســمت عضو اصلی 
و خزانه دار به مدت4 ســال تعیین و انتخاب شــدند اسناد و اوراق مالی اتحادیه مانند 
چک ها،بروات، ســفته ها، اســناد تعهدآور مالی با امضا رییس و خزانه دار و در غیاب 

هریک با نایب رییس اول و ممهور به مهر اتحادیه معتبر می باشد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی 
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری ارومیه شناسه آگهی:5۲55۶۶

آگهی تغییرات شرکت اتحادیه فروشندگان الستیک و پنچرگیری 
شهرستان ارومیه به شماره ثبت ۸۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳65۹6۹

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی جزئیاتی از فساد پنهان در قراردادهای میلیاردی بازیکنان 
فوتبال را تشریح کرد. 

محمدعلی پورمختار عضو کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی و رئیس هیئت پرونده فساد در فوتبال در مجلس 
نهم در گفت وگوی با خبرگزاری تسنیم، پرونده فساد در فوتبال در دوره نهم مجلس را قوی ترین کار در حوزه مبارزه با فساد در دوره 
نهم دانســت و گفت: مستندات و گزارش  های خیلی مفصلی درباره فساد در فوتبال در دوره نهم مجلس تهیه و به قوه قضائیه ارسال 
شــد. انتظار ما این است که قوه قضائیه ســریع تر به موضوع فساد در فوتبال که مستندات آن ارسال شده است، رسیدگی کند. عضو 
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از ارسال گزارش های جدیدی در رابطه با فساد در قراردادهای بازیکنان فوتبال به مجلس خبر داد و 
اظهار داشت: اخبار و گزارش های ناخوشایندی از قراردادهای میلیاردی بازیکنان باشگاه ها به مجلس واصل شده که واقعاً این قراردادها 
در این شرایط اقتصادی که بعضی  ها محتاج نان شب شان هستند، هیچ توجیهی ندارد. بستن قراردادهای، یک، دو و سه میلیاردی با 
بازیکن فوتبال هیچ توجیهی ندارد، این قراردادها منطقی و عاقالنه نیست و حتی ضرورت نیز ندارد که قراردادها به این شکل باشد. 

هیئت اجرایــی کمیته ملی المپیک از حضور کم 
رنگ قراخانلو ناراضی است و بحث تغییر رئیس آکادمی 

ملی المپیک مطرح شده است.
در ادامه تغییر و تحول در کمیته ملی المپیک و آکادمی 
ملــی المپیک این بــار نوبت به تغییــر رئیس آکادمی ملی 
المپیک رســیده است و به احتمال زیاد ریاست این آکادمی 
تغییر خواهد کرد. روز گذشــته خبرگزاری ایسنا در خبری 
عنوان داشــت هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک از حضور 
کم رنگ رضا قراخانلو رضایت نــدارد از این رو بحث تغییر 

ریاست مطرح شده است.

اینکه دقیقاً رئیس جدید آکادمی ملی المپیک چه زمانی 
معرفی و آغاز به کار می کند، مشــخص نیســت اما ظاهراً 
رئیس کمیته ملی المپیک از میــان گزینه های مورد نظر با 
یکی از آنها به جمع بندی و توافق نهایی رسیده است. گزینه 
جدید برای ریاســت آکادمی ملی المپیک یکی از قهرمانان 
به نام ورزش و کشتی ایران است که چند مدال جهانی هم 
در کارنامــه خود دارد. وی به زودی حکم خود را از صالحی 
امیری مدیریت دریافت می کند تا طبق اساسنامه برای یک 
دوره چهارســاله مدیریت آکادمی ملی المپیک را عهده دار 

باشد.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمان های فاقد سند رسمی

 )موضوع ماده ۳ قانون  و ماده ۱۳ آئین نامه(
هیئت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب بشرح زیر تصرفات مفروزی 
و مالکانه اشخاص را تایید و به جهت عدم دسترسی به مالکین مقرر شده است پس از نشر آگهی سند 
مالکیت رســمی صادر و تســلیم گردد و علیهذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور و آئین نامه اجرایی آن 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین مشاعی و سایر صاحبان حقوق آگهی می شود 
و چنانچه اشخاص اعتراض داشته باشند حداکثر ظرف مدت دو ماه از انتشار اولین آگهی اعتراض کتبی 
خود را مســتقیما به اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان میاندوآب تسلیم نموده و باید یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالک دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند. در غیر 
این صورت سند مالکیت مورد تقاضای متصرف بر اساس مدلول رای صادره در حدود و مقررات صادر 

خواهد شد و صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- آراء شماره 139860313006002399 و 139860313006002398 مورخه 1398/2/27 تقاضای 
خانم سارا کرمی قلی کندی نسبت به سه دانگ مشاع و آقای رامین انواری نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ اعیانی یکباب خانه قسمتی از پالک 2820 فرعی از یک اصلی بخش 14 مراغه حوزه ثبتی 
میاندوآب خریداری شده از داود چابکان پرونده هیئت 268 و 98263 به مساحت 139/95 متر مربع که 

برای آن پالک 28664 فرعی تعیین شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1398/4/5                  تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1398/4/20

قنبر محمدوند - کفیل اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب

اعالم مفقودی
بدینوسیله به اطالع می رساند شرکت تندرسیکلت قم به شماره ثبت )2757( اعالم نموده 
اســت که پروانه بهره برداری به شماره 7897511 مورخ 81/4/11 آن شرکت مفقود و 
تقاضای صدور پروانه المثنی نموده است لذا مراتب طی 2 نوبت و به فاصله 15 روز آگهی 
می شود، چنانچه هر شخصی حقوقی یا حقیقی نسبت به حقوق مربوط به پروانه یاد شده 
ادعایی دارند، با دردست داشتن مستند ادعا حداکثر تا تاریخ 98/5/10 به سازمان صنایع 
و معادن استان قم مراجعه نمایند در غیر این صورت بعد از انقضای مهلت مذکور نسبت 

به صدور پروانه المثنی اقدام خواهد شد.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب محمدگندمی فرزند یوســف به شماره نوبت دوم
شناسنامه 3430105927 صادره از بندر لنگه درمقطع کاردانی رشته 
حســابداری صادره از واحد دانشگاهی با شــماره 1496298 مفقود 
گردیده و فاقد اعتبار می باشــد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را 
به دانشگاه آزاد اســالمی واحد بندرلنگه به نشانی استان هرمزگان- 

شهرستان بندرلنگه- دانشگاه آزاد اسالمی بندر لنگه ارسال نمایند.

 برگ ســبز خودرو ســواری پراید جی تی ایکس آی به شــماره پالک 314 د 99 - ایران 14 
بــه رنگ ســفید - روغنــی مــدل 1387 و شــماره موتور 2324248 و شــماره شاســی 

S1412287443060 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

سند کمپانی و برگ ســبز خودرو سواری پژو 206 آریان به شماره پالک 
357 د 42 - ایــران 14 به رنگ نقره ای - متالیک مدل 1386 و شــماره 
موتور 13386002843 و شماره شاسی 18916410 مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بهینه پردازش )سهامی خاص(
آگهی دعوت به مجمع عادی سالیانه برای سال )دوره( مالی منتهی 1397/12/29

الف( زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:
از کلیه ســهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب ســهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشــخاص 
حقوقی دعوت می گردد تا در جلســه مجمع عمومی این شــرکت که در ســاعت 11 صبح روز دوشــنبه 
مورخ 1398/4/31 در محل: تهران - پاســداران - گلســتان 5 - پالک 194 - واحد 19 برگزار می گردد 

حضور بهم برسانند.
ب( دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی - تصویب صورت های مالی سال 
)دوره( مالی منتهی به 1397/12/29 - انتخاب حسابرس و بازرس قانونی - انتخاب اعضای هیئت مدیره
مدیرعامل - رضا مهدیان

آگهی تغییرات شرکت هیدرولیک مازندران سهامی خاص 
به شماره ثبت 6۴5۳ و شناسه ملی ۱۰76۰۳۴۰۰۴۰

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/1/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- 
محل شــرکت در واحد ثبتی ســاری به آدرس استان مازندران، شهرستان ســاری، بخش مرکزی، 
دهســتان مذکوره، آبادی عیسی خندق، عیسی خندق، کوچه شــهید رمضان کرمی، خیابان جویبار، 
پالک 97003، طبقه همکف کدپســتی 4815147657 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه به 

شرح فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
شناسه آگهی: )525323(              اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

آگهی تغییرات شرکت توسعه مجتمع فرهنگی آموزشی 
غیرانتفاعی سروش تنکابن سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۰ 

و شناسه ملی ۱۰76۰۱6۱۱۹۸
به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/4/4 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه 
تعهدی شــرکت توسط صاحبان به موجب گواهی شماره 56946050 مورخ 1398/4/3 بانک 

تجارت شعبه مرکزی تنکابن به حساب شرکت پرداخت گردیده است.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنکابن 

شناسه آگهی: 525943

دفتر طالق رسمی شماره ۱۴۹ اهواز
 حوزه ثبت خوزستان

اخطاریه دفترخانه
نام و نام خانوادگی مخاطب: حسن صادقی فرزند: عزت اله

شغل: بیکار اقامتگاه و آدرس: مجهول المکان
موضوع: آقای حســن صادقی فرزند عزت اله به ش ش 42 
صادره مسجد سلیمان به اطالع می رساند که در اجرای رأی 
طالق به کالسه 980102 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 
حمیدیه همسر شما خانم الهام فرخ منش جهت اجراء و ثبت 
طــالق بائن در این دفترخانه حاضر و تکمیل مدارک نموده 
اســت فلذا به موجب مواد 33 تا 36 قانون حمایت خانواده به 
شما اخطار می گردد که ظرف مدت یک هفته پس از رؤیت 
این اخطاریــه و در خالل آن به این دفترخانه واقع در اهواز 
دروازه جنب پمپ بنزین مراجعه نمائید در غیر این صورت طبق 

قوانین و مقررات اقدام خواهد شد.
سردفتر طالق ۱۴۹ اهواز

»آگهی مزایده عمومی فروش 
خودروهای فرسوده«

به اطالع می رساند دانشــگاه تفرش در نظر دارد تعداد 7 دستگاه خودروی 
فرسوده را با برگزاری مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 

نشانی  setadiran.ir به فروش رساند.
توضیــح مهم و ضروری اینکه هر خودرو به صــورت جداگانه به باالترین 
قیمت پیشــنهادی فروخته خواهد شــد. لذا متقاضیــان دارای مراکز مجاز 
اســقاط خودرو می توانند جهت شــرکت در مزایــده از تاریخ 98/4/19 به 
سامانه مذکور مراجعه فرمایند. در ضمن شماره مزایده هر خودروی فرسوده 

در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرح ذیل اعالم می گردد:
 -1098004483000003 -1098004483000002 -1098004483000001
 -1098004483000006 -1098004483000005 -1098004483000004

1098004483000007
دانشگاه تفرش

 ســند کمپانی و برگ ســبز خودرو ســواری پرایــد جی تی ایکس آی به شــماره پالک 
162 ج 59- ایران 14 به رنگ نوک مدادی- متالیک مدل 1385 و شماره موتور 1660902 

و شماره شاسی S1412285920703 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ ســبز و کارت مشــخصات خــودرو تراکتور فرگوســن ام اف 285 به شــماره 
پــالک 337 ک 13- ایــران 14 به رنگ قرمز روغنی مدل 1389 و شــماره موتور 
LFW11641W و شــماره شاسی J11876 مفقود شــده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

اخطاریه دفترخانه
نام و نام خانوادگی مخاطب: مجید نصرآبادی فرزند حسینعلی: شغل آزاد

اقامتگاه و آدرس: سبزوار،  خیابان جوادیه،  پشت دبستان نیکان، تقاطع اول، بن بست اول،  پالک 5 منزل پدری
مخاطــب محترم خانم معصومه کالتــه فرزند مصیب به موجــب دادنامــه 9809975255000246 مورخ 
1398/2/30 قصد مطلقه نمودن خود را دارد به شما اخطار می گردد یک هفته پس از ابالغ جهت امضاء دفتر 
و سند طالق/ ازدواج اجرای ثبت ازدواج/ طالق به دفترخانه ازدواج 9 و طالق 2 سبزوار )خیابان بیهق- بیهق 
37 روبروی خیابان قائم( مراجعه نمائید در صورت عدم حضور در مهلت مقرر طالق یک طرفه ثبت می شــود 

و هیچ مسئولیتی بر عهده سردفتر نخواهد بود.
عباس مطهری نژاد- سردفتر ازدواج ۹ و طالق ۲ سبزوار

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون

اعضای محترم مجمع عمومی کارخانه آرد ایران عشایر
بنا به دســتور مقام قضایی و اداره مبارزه با جرائم اقتصادی اســتان لرســتان، در 
خصوص تجدید ارزیابی ســهام کارخانه آرد و تعیین ســهام عشایر، جلسه مجمع 
عمومــی به طور فوق العاده روز پنجشــنبه مورخــه 98/5/3 در دفتر مدیرعامل 
کارخانه برگزار می شود. از شما دعوت به عمل می آید با توجه به ضرورت و اهمیت 
موضوع با در دســت داشتن معرفی نامه از هیئت مدیره به عنوان نماینده سهام در 

مجمع مذکور شرکت نمائید.
رئیس هیئت مدیره - مهرداد ضرونی

ارسال گزارش فساد در قراردادهای میلیاردی بازیکنان فوتبال به مجلس قهرمان پیشین کشتی مدیر آکادمی ملی المپیک می شود؟


