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صفحه 9
چهار شنبه ۱۷ مهر ۱۳9۸ 
۱۰ صفر ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۳۰۳

سرمربی تیم ملی فوتبال امید می گوید به اصرار کمیته فنی هدایت این تیم را قبول کرده است.
حمید استیلی در حاشیه تمرین دیروز تیم ملی فوتبال امید اظهار کرد: بازیکنان ما در مقطع کنونی احتیاج به حمایت دارند. 
ما در ۹۰ روز آینده احتیاج داریم که بازیکنان مان مورد حمایت قرار گیرند. از روز دوشنبه اردوی خودمان را شروع کردیم و تا 
۲۳ مهرماه اردو داریم. روز جمعه با پدیده بازی می کنیم و بعد از آن هم عازم قطر خواهیم بود تا برابر استرالیا به میدان برویم. 
این یک بازی دوســتانه بسیار خوب برای ماســت. روز دوشنبه هفته آینده هم به تهران بر می گردیم تا بازیکنان مان در اختیار 
باشگاه های شان قرار بگیرند. اردوی بعدی ما هم آبان ماه خواهد بود که در آن تاریخ با اندونزی بازی دوستانه برگزار می کنیم. البته 
قبل از اعزام به مســابقات هم نیاز داریم ۲۱ روز اردو داشــته باشیم تا بازیکنان مان را آماده کنیم. او در ادامه در پاسخ به سؤالی 
در مورد حواشی اخیر تیم امید هم گفت: اگر بخواهیم به عقب برگردیم واقعیت این است که مشکالتی وجود داشت اما هدف 
ما این بود که مشــکلی برای بازیکنان به وجود نیاید. هدف ما این اســت که به جلو برویم، مشکالت و ایراداتی وجود داشت اما 
من خودم به خاطر بازیکنان آمدم، چون کمیته فنی به من اصرار کرد که هدایت تیم را قبول کنم. اصال نمی خواستم در بحث 
مربیگری وارد بشــوم اما اصرار کردند تا هدایت تیم امید را قبول کنم. من به خاطر بازیکنان و مملکتم این مســئولیت را قبول 
کردم. البته زمان بســیار کمی هم داریم.وی اضافه کرد: ما به آینده امیدوار هســتیم اما در گروه سختی قرار داریم. امیدواریم با 

توانایی و کیفیتی که بازیکنان مان دارند بتوانیم در ۹۰ روز آینده تیم خوبی آماده کنیم.

استیلی: با اصرار کمیته فنی هدایت تیم ملی امید را قبول کردم

*با مساعدت استاندار کرمانشاه، این استان میزبان رقابت های بین المللی کشتی 
آزاد جام تختی شــد. صابر رحیمی مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه 
ظهر دیروز جلسه ای را با علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، در مورد میزبانی 
رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی برگزار کرد.فدراسیون کشتی نیز 
با توجه به مساعدت هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه، میزبانی این مسابقات 
را به این استان واگذار کرد و تفاهم نامه برگزاری این رقابت ها بین طرفین به 
امضاء رسید.مسابقات بین المللی کشتی آزاد جام تختی روزهای ۱۸ تا ۲۰ دی 

ماه سال جاری به میزبانی شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.
*تیم ملی تیراندازی معلوالن برای شــرکت در مســابقات قهرمانی جهان که 
آخرین مرحله برای کســب ســهمیه بازی های پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو است، 
صبح دیروز عازم استرالیا شد.ساره جوانمردی، سمیرا ارم، رقیه شجاعی، مهدی 
زمانی، محمدرضا میرشفیعی و عبدالرضا توسلی خواه ملی پوشان اعزامی به این 
تورنمنت هســتند که هدایت این تیــم را زینب آقا علی اکبری و رضا احمدی 
)مربیان تیم ملی( بر عهده دارند.پیش از این تیم پاراتیراندازی موفق به کسب ۴ 
سهمیه توسط ساره جوانمردی )تپانچه بادی ۱۰متر(، سمیرا ارم )تپانچه خفیف 
۵۰ متر(، مهدی زمانی )تپانچه خفیف ۵۰ متر( و محمدرضا میرشفیعی )تپانچه 
بادی ۱۰ متر( شده است و در این دوره از مسابقات به دنبال کسب یک سهمیه 
دیگر توسط رقیه شجاعی در تفنگ ایستاده و درازکش و ۳ سهمیه در تپانچه 
بادی ۱۰ متر و خفیف ۵۰ متر است.مســابقات پاراتیراندازی قهرمانی جهان از 

امروز در سیدنی استرالیا آغاز می شود و تا ۲۷ مهر ادامه خواهد داشت.

خواندنی از ورزش ایران

تقابل ایران و آمریکا در گام ششم جام جهانی والیبال

گرامیداشت شهید مدافع حرم حسین همدانی
پایان زیبای زندگی مجاهدانه یک سردار

قطع امید کالدرون از مهاجم برزیلی و پولی که هدر رفت
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس از مهاجم برزیلی تیمش قطع امید کرده و 

به دنبال مهاجمی است که کیفیت باالتری داشته باشد.
 پرســپولیس برای جذب مهاجم خارجی در فصل نقل و انتقاالت نزدیک 
به دو ماه وقت گذاشــت و در نهایت در آســتانه شروع بازی های لیگ، جونیور 
براندائــو را با قرارداد تقریبا ۳۵۰ هزار یورویی بــه خدمت گرفت. بازیکنی که 
قبــل از آمدنش به ایران کالدرون از وی به نیکی یاد کرده و تاکید داشــت که 
می تواند خواســته هایش را برآورده کند. او حتی مدعی شــد جونیور به خاطر 
اینکه در شــرایط بدنی خوبی قرار دارد خیلی زود خودش را با تیم وفق خواهد 
داد.کالــدرون یک هفته بعد از حضور جونیور در تمرینات متوجه شــد که این 
بازیکن نه از نظر بدنی آماده اســت و نه کیفیت فنی دارد و به همین خاطر در 
مصاحبه  هایش بــه تعریف و تمجید ها از جونیور پایان داد و از باشــگاه خرده 
گرفــت که چرا در جذب بازیکن خارجی دیر عمل کرد و گزینه  های مدنظرش 
را به خدمت نگرفت. کالدرون در نشســت خبری پیش از دربی پایتخت با بیان 
اینکه جونیور گزینه نهم او برای پرســپولیس بود به نوعی نسخه این بازیکن را 
در تیمش پیچید.بازی پرسپولیس و ماشین  سازی در جام حذفی آخرین فرصت 
کالدرون به جونیور بود تا خودش را نشــان دهد کــه او در این امر ناکام بود و 
در بازی با شــهر خودرو فرصت بازی پیدا نکرد. از این پس هم شــرایط برای 
جونیور در پرســپولیس بسیار ســخت خواهد بود و شاید با او رفتاری شود که 
خودش چمدان هایش را جمع کرده و راهی کشــورش شود.پرسپولیس به فکر 
جذب مهاجم خارجی خوب اســت و از آنجا که بازیکنان با کیفیت هم اکنون 
در تیم های دیگر مشــغول بازی هستند، این باشــگاه برای نیم فصل بازیکن 
مدنظرش را جذب خواهد کرد.ضمن اینکه ممکن اســت قرارداد جونیور زودتر 
از نیم فصل توافقی فسخ و وی راهی کشورش شود. ایرج عرب قبل از رفتن از 
پرســپولیس ۱۵۰ هزار یورو به این بازیکن پرداختی داشته که این کار در نوع 

خودش بسیار عجیب است.
دعوت ویلموتس از نورافکن 

امید نورافکن به اردوی تیم ملی فوتبال بزرگساالن دعوت شد. با نظر مارک 
ویلموتس، سرمربی تیم ملی فوتبال و هماهنگی صورت گرفته با سرمربی تیم 
فوتبال امید، امید نورافکن برا ی دیدار مقابل کامبوج به اردوی تیم ملی فوتبال 
بزرگساالن دعوت شد.او از دیروز در تمرین تیم فوتبال بزرگساالن حضور پیدا 
کرد.نورافکن روز دوشنبه در تمرین تیم امید حضور داشت و از دیروز به جمع 
یاران ویلموتس اضافه  شد. گفتنی است تمرینات تیم فوتبال امید صبح دیروز 
از ســاعت ۱۰ در زمین مرکز ملی فوتبال ایران پیگیری شــد. در این تمرین 
وحید هاشــمیان مربی تیم ملی فوتبال ایران و مرتضی پورعلی گنجی دقایقی 
در کنار اعضای تیم امید حضور یافتند و با مربیان و بازیکنان گفت و گو کردند.
باشگاه استقالل در آستانه توافق نهایی با مهاجم انگلیسی

مذاکرات باشگاه استقالل با گزینه انگلیسی خط حمله روند خوبی داشته و 
احتمال اینکه وی به زودی با آنها به توافق نهایی برسد زیاد است.

بعــد از ناکامی مهاجمان اســتقالل در گل زدن، نام »گری هوپر« مهاجم 
سرشناس و ۳۱ ساله انگلیسی برای پیوستن به این تیم مطرح شد تا مذاکرات 
با این بازیکن آغاز شــود.مذاکرات باشــگاه اســتقالل با مهاجم سابق تیم های 
»ســلتیک«، »نورویچ سیتی« و »شفیلد ونزدی« روند مثبتی داشته و احتمال 

اینکه این بازیکن به زودی با آبی ها به توافق نهایی برسد وجود دارد.
دادخواست برانکو علیه پرسپولیس در فیفا

سرمربی سابق پرسپولیس با پرداخت حق دادرسی به فیفا، پیگیر شکایتش 
از این باشــگاه شــد. پس از جدایی برانکو ایوانکوویچ از باشــگاه پرســپولیس، 
مسئوالن وقت این باشگاه، مطالبات فصل گذشته سرمربی شان که چیزی حدود 
یک میلیون یورو بود را پرداخت نکردند تا برانکو در نهایت به فیفا شکایت کند. 
پس از این موضوع با حضور محمدحسن انصاری فرد تالش های زیادی انجام شد 
تا با ســرمربی سابق قرمزها برای پرداخت مطالباتش با پرسپولیس توافق برسد 
و حتی در این زمینه دیروز )دوشــنبه( جلسه ای میان وکیل برانکو و مدیرعامل 
شابگاه پرسپولیس برگزار شــد و طرفین اعالم کردند با بررسی پیشنهادات دو 
طرف در ادامه درباره توافق تصمیم گیری شــود. این جلسه در حالی برگزار شد 
که طبق پیگیری های انجام شــده، برانکو ایوانکوویچ دو هفته قبل حدود ۵ هزار 
فرانک ســوییس بابت هزینه دادرسی و الصاق تمبر به فیفا پرداخت کرده است 
و از آن روز، دادرســی او علیه باشــگاه پرســپولیس به جریان افتاده و االن هم 
در جریان اســت. با این شرایط حاال اگر قرار باشــد میان باشگاه پرسپولیس و 
برانکو ایوانکوویچ توافقی حاصل شود قاعدتا پرسپولیسی ها باید عالوه بر پرداخت 

مطالبات سرمربی  سابق شان هزینه دادرسی فیفا را نیز به او پرداخت کنند.
۲۴ بازیکن به اردوی تیم فوتبال جوانان دعوت شدند

کادر فنــی تیم فوتبال جوانان ۲۴ بازیکن را بــه اردوی این تیم دعوت کرد.
اردوی تیم فوتبال جوانان ایران از ۱۹ مهر در مرکز ملی فوتبال ایران آغاز خواهد 
شــد و نفرات دعوت شده می بایست ســاعت ۱۴ روز جمعه ۱۹ مهر با حضور در 
مرکــز ملی خود را به کادر فنی این تیم معرفی کنند.بر اســاس اعالم ســیروس 
پورموسوی این اردو به انجام برنامه های بدن سازی ، تمرینات تاکتیکی و تکنیکی 
اختصاص خواهد داشت تا تیم فوتبال جوانان جهت حضور در مسابقات مقدماتی 
قهرمانی جوانان آســیا که از ۱۵ آبان آغاز می شــود آماده شود.اسامی ۲٦ بازیکن 
دعوت شده به اردوی مهرماه به این شرح است:امیر محمد بهره مند ، سید محمد 
جاللی، فردین رابط، حســین زواری ، علی خدایی ، علی بابایی ، حسین نخودکار و 
امیر رضا رفیعی )تهران( ، مهران حیدری)کرمان( امیر حســین نیک پور ، محمد 
عسگری ، یاسین سلمانی ، علیرضا منظمی )اصفهان( علیرضا اسدآبادی و احمد رضا 
جاللی)خراســان رضوی( حسین شاوردی ، محمدرضا ملحانی، احمد رضا جنادله 
)خوزستان( مهدی احمدی و علی سبحانی )همدان( محمدرضا شکیب خو )بوشهر( 

محمدرضا محرمی و مهدی هاشمی نژاد)گیالن( آریا برزگر)فارس(

تیم ملی والیبال ایران در گام ششم مسابقات جام جهانی به مصاف آمریکا می رود و به دنبال سومین پیروزی 
است.

چهاردهمین دوره رقابت های جام جهانی والیبال از روز سه شنبه ۹ مهرماه با حضور تیم های برزیل، آمریکا، ژاپن، لهستان، 
مصر، آرژانتین، روسیه، ایران، استرالیا، ایتالیا، کانادا و تونس به میزبانی ناگانو ژاپن آغاز شده است.

تیم ملی والیبال ایران در مرحله نخســت رقابت ها از ۵ بازی خود با ۲ پیروزی، ۳ شکســت و ٦ امتیاز در جایگاه هشــتم 
جدول رده بندی قرار گرفت.

در مرحله دوم مســابقات که به میزبانی هیروشــیما برگزار می شود ملی پوشان والیبال ایران ظهر امروز به وقت ایران و از 
ســاعت ۱۲:۳۰ مقابل تیم ملی آمریکا صف آرایی خواهند کرد. آمریکا از ۵ بازی خود با کســب ۴ پیروزی، یک شکست و ۱۳ 

امتیاز پس از برزیل در رده دوم جدول قرار دارد.
ایگور کوالکوویچ سرمربی ایران پس از شکست تیم ملی در دومین بازی مقابل مصر، در سومین دیدار جام جهانی تیم ملی 
را با ترکیب جوان متحول کرد که نتیجه داد و ۲ پیروزی مقابل تیم های کانادا و استرالیا برای ایران به دست آمد. ملی پوشان 
جوان در بازی برابر تیم بدون شکســت و صدرنشــین برزیل نیز عملکرد قابل قبولی داشتند و درصورت بروز اشتباهات کم تر 
امکان غلبه بر برزیل هم وجود داشت. حال باید در بازی با آمریکا دید آیا سرمربی تیم ملی باز هم به جوانان اعتماد و آنها را 
روانه میدان خواهد کرد یا خیر. تیم ملی در این مسابقات با ۱۳ بازیکن اعزام شد که فرهاد قائمی در بازی مقابل کانادا دچار 
آسیب دیدگی شد و جام جهانی را از دست داد. کاپیتان سعید معروف نیز دچار اسپاسم عضالنی شده است تا کوالکوویچ در 

ادامه با ۱۱ بازیکن مسابقات را ادامه دهد.

محرومیت پالتینی از فوتبال تمام شد
محرومیت ۴ ساله میشائیل پالتینی از فوتبال به پایان رسید.

به گزارش دیلی میل، پالتینی در ســال ۲۰۱٦ قصد داشت جانشین بالتر 
در فیفا شــود ولی برمال شدن تخلفات زیادی که او انجام داده بود باعث شد که 
او همراه بالتر با محرومیت ســنگینی رو به رو شود. پالتینی چند ساعت توسط 
پلیس فرانسه دستگیر و در ادامه آزاد شد. او که به دلیل تخلفات صورت گرفته 
به چهار ســال محرومیت از هرگونه فعالیت فوتبال محروم شــده بود، از امروز 
می تواند دوباره فعالیت های فوتبالی خود را از سر بگیرد. او در اواخر سال ۲۰۱۵ 
به دلیل دریافت رشوه به هشت سال محرومیت از فوتبال محروم شد که در ادامه 
محرومیت او کاهش یافت و به چهار ســال رسید. پالتینی ٦۴ ساله که یکی از 
بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال جهان محسوب می شود و سه توپ طالی فوتبال 
جهان را در کارنامه خود دارد، عنوان کرده است قطعا به فوتبال بازمی گردد ولی 

نمی داند در چه پست و مقامی.
منچستریونایتد- لیورپول؛ ایستگاه پایانی سولسشایر؟

تقابل شیاطین سرخ با لیورپول ممکن است آخرین شانس اولگنار سولسشایر 
برای حفظ جایگاهش در منچستریونایتد باشد.

با نتایج ضعیفی که منچستریونایتد در فصل جاری کسب کرده که بدترین 
شــروع  این تیم در ۳۰ ســال اخیر رقابت های لیگ برتر بــوده، جایگاه اولگنار 
سولسشــایر در اولدترافورد به شدت در خطر است. شیاطین سرخ که در آخرین 
بازی خود با نتیجه یک بر صفر مغلوب نیوکاسل شدند، در حال حاضر با ۹ امتیاز 

در رده دوازدهم جدول رده بندی لیگ برتر انگلیس هستند.
نشریه »دیل میل« انگلیس مدعی شد بازی با لیورپول می تواند حکم ایستگاه 
پایانی را برای سولسشایر داشته باشد و در صورت شکست شیاطین سرخ مقابل 
تیــم تحت هدایــت یورگن کلوپ، احتمال اخراج وی از ســمت ســرمربیگری 
منچستریونایتد وجود دارد. این سناریو دسامبر سال گذشته برای ژوزه مورینیو 
رخ داد و مدیران این باشــگاه پس از شکســت ۳ بر یک منچستریونایتد مقابل 
لیورپول اقدام به اخراج آقای خاص کردند.سولسشــایر در اواخر آذر ماه ســال 
گذشته بود که جانشین مورینیو در منچستریونایتد شد و تا پایان فصل گذشته 
به طور موقت هدایت شــیاطین سرخ به وی سپرده شد. نتایج خوب اولگنار در 
چهار ماه اول کاری اش در منچســتریونایتد، منجر به این شد که مدیران باشگاه 
با او قراردادی ســه ساله منعقد کنند. در ادامه اما منچستریونایتد روندی پرفراز 
و نشــیبی را در پیش گرفت و همین باعث شــد تا جایگاه این سرمربی نروژی 
در این تیم به خطر بیفتد. از ماســیمیلیانو آلگری، سرمربی پیشین تیم فوتبال 
یوونتوس به عنوان اصلی ترین گزینه ســرمربیگری منچســتریونایتد در صورت 
اخراج سولسشایر یاد شده است.تیم های منچستریونایتد و لیورپول در تاریخ ۲۸ 

مهر در ورزشگاه اولدترافورد مقابل هم صف آرایی خواهند کرد.

آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای نسیم 
صنعت عصر سهامی خاص  به شماره  
ثبت 9۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸6۰۴96۴۳۰

به استناد نامه شماره ۹۸/۳۳۴۰٦۹ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ اداره امور نمایندگی های 
حقوقی بیمــه اردبیل و  صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: * صورتهای مالی ســال ۱۳۹۷ 
به تصویب رســید. ** آقای میکائیل رزم جو به شماره ملی ٦۰۱۹۳۷۲۷۸۲ 
تا تاریــخ  ۱۴۰۰/۰۴/۳۰، ۲- آقای عبادت اژدری جلودارلو به شــماره ملی 
٦۰۱۹۹۴٦٦۳۰  تــا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰  ۳- خانم زهرا رزم آذر به شــماره 
ملــی ۱٦۷۰۱۰۰۱۸۹ اعضای هیئت مدیره تــا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ انتخاب 
شــدند و آقای فیاض هژبری به شماره ملی ۱۴٦۱۵۹٦٦۰۲ به عنوان بازرس 
اصلی و آقای کریم مراحمی به شــماره ملی ٦۰۱۹۴۴۹۴۴۰ به عنوان بازرس 

علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.* 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

شناسه آگهی: )٦۲۰۴۱۰(

آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای نسیم 
صنعت عصر شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 9۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸6۰۴96۴۳۰
به اســتناد نامه شــماره 98/334069 - 1398/04/19 اداره امــور نمایندگی های حقوقی بیمه 
اردبیل و صورت جلســه هیئت مدیره مورخ 1398/03/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- خانم 
زهرا رزم آذر به شماره ملی 1670100189 به سمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1400/04/30  
2- آقای عبادت اژدری جلودارلو به شــماره ملی 6019946630 به ســمت نائب رئیس هیئت 
مدیره تا تاریخ  1400/04/30 3- آقای میکائیل رزم جو به شماره ملی 6019372782 به سمت 
عضــو هیئت مدیره و مدیر عامل تا تاریخ 1400/04/30  4- آقای میکائیل رزم جو به شــماره 
ملی 6019372782 به ســمت مدیر عامل تا تاریخ 1400/04/30 انتخاب شدند و کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت به امضاء مشــترک مدیر عامل به همراه رئیس هیئت مدیره یا 
نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ج: نامه های عادی اداری با 

امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل 

شناسه آگهی: )620411(

آگهی تغییرات شرکت بهینه گستر فراتاب 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5۳۲ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴6۳۸56
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/6/10 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: 1- آقای علیرضا فالح با کــد ملی 0068970870، 
2- آقــای محمدرضــا منظم کیا با کد ملــی 0057368104، 3- آقای حســین 
رســتگار عموقین با کد ملی 0049041975، 4- آقای پیمان شــرافتی با کد ملی 
0061511757 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.- 
موسسه حسابرسی آتیه ارقام با شماره ثبت 3081 و شناسه ملی: 10320134517 
به ســمت بازرس اصلی و آقای مسعود عدل پرور به شــماره ملی: 060245551 
به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. - ترازنامه و حساب 

سود و زیان شرکت منتهی به سال 97 مورد تصویب قرار گرفت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد 
شناسه آگهی: )615571(

سند مالکیت )برگ ســبز( کامیون کشنده اسکانیا 113 به شماره انتظامی 
242ع 66 ایران 33 مدل 1992 موتور 5325883 شاســی 1185002 به 

نام میثاق موسس مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
ــــــــــــــــــــــــــ

ســند کمپانی و ســند مالکیت )برگ ســبز( سواری دوو ســی یلو شماره 
انتظامی 413 د 52 ایران 96 رنگ سبز سیر متالیک مدل 1376 به شماره 
موتور626093 و شماره شاسی  IR76165002605 به نام شیدا صمدی 

سیه دوالن مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

پروانه تردد خودرو سواری هاچ بک هیوندای I30 به شماره پالک 45364-اروند 
شخصی به رنگ سفید مدل 2014 و شــماره موتور G4NBDU660694 و 
شماره شاســیKMHD35IE3EU096427 مفقود شــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_____________________________

آگهی مفقودی کارت دانشجویی
کارت دانشــجویی اینجانب محمد مسعود نیسی دانشــجوی مقطع کارشناسی 
رشــته معماری به شماره دانشجویی 93139343 از موسسه آموزش عالی جهاد 

دانشگاهی خوزستان مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط است.

بدینوســیله اعــالم می گردد ســند و فاکتــور فروش 
tiggo5- خودروی سواری هاچ بک سیستم چری تیپ
cvt بــه شــماره انتظامی 12-829 ص 16 به شــماره 
شاســی  mvm484ftaf000619 شــماره  موتــور 
natgbatl7f1000558 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

آگهی تغییرات شرکت عمرانی آریا 
پی گستر البرز سهامی خاص به شماره ثبت 

۱۲۲۸ و شناسه ملی۱۴۰۰۰۰۷6۷5۴
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/2/30 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: ـ ســلیمان حسینیان به شماره 2248891539 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و مرضیه حسینیان شماره ملی 2240090758 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و رضا فتاحی به شماره ملی 2161760807 به سمت 
عضو هیئت مدیره و ســلیمان حسینیان به شماره ملی 2248891539 به 
ســمت مدیرعامل برای مدت دو ســال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها با امضاء 
منفرد آقای ســلیمان حسینیان )رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل( همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
مرجع ثبت  شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرگز

 شناسه آگهی: )618040(

شناسنامه مالکیت )برگ سبز( خودروی سواری سمند 
 EF7 مدل 1390 به رنگ ســفید به شــماره انتظامی
 485 ج 37 - ایران - 62 به شماره موتور 14790036291 
و شماره شاسی NAACJ1JC9BF050609 مربوط 
به خانم مریم ابراهیم زاده ســروندانی مفقود گردیده از 

درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز یکدستگاه پراید 111 سفید رنگ مدل 1393 به شماره 
 NAS431100E5805473 موتور 5268402 و شماره شاسی
و شــماره انتظامــی 629 س 48 ایران 85 بنــام خانم طیبه 
ســرگلزایی فرزند حسن دارای کد ملی 3610143428 مفقود 

گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بهینه گستر فراتاب شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 5۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴6۳۸56

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/6/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد - کلیه 
سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. سرمایه شرکت از مبلغ 2000000000 
ریال منقســم به 20000 ســهم با نام100000 ریالی به مبلغ 50000000000 ریال منقسم به 500000 
ســهم با نام 100000 ریالی از محل مطالبات حال سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

به شرح فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد

شناسه آگهی )615556(

کشــنده  کامیــون  ســبز(  )بــرگ  مالکیــت  ســند   
انتظامــی بشــماره   1382 مــدل  اچ  اف   ولــوو 
886ع33- ایران 98 شــماره موتور 314231 و شــماره 
شاسی YV2A4CEA93T834336 بنام خانم پری ناز 

سرجویی مفقود گردیده از درجه اعتبارساقط است.

آگهی تغییرات شرکت خدمات حسابداری نیکان محاسب شاخص 
موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۳۷۲9 و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۸۸۰۴۰

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1398/3/20 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: - موسسه منحل شــده- آقای ناصر مهرشــاد)با کد ملی 0044028210( بعنوان مدیر 
تصفیه تعیین گردید- محل قانونی دفتر موسســه و محل تصفیه به نشــانی: فردیس خیابان 
سیزدهم)شــهید امانی( بلوار شــهدا پالک 978 ســاختمان پرنس طبقه ســوم )کد پســتی 

3175755395( اعالم گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج  شناسه آگهی: )615528(

فدراسیون جهانی وزنه برداری با درخواست ایران 
مبنی بر حضور کیانوش رستمی و سعید علی حسینی 

در مسابقات گزینشی سوئیس موافقت نکرد.
 کیانوش رستمی و سعید علی حسینی به دنبال حضور 
در مسابقات گزینشی المپیک سوئیس بودند اما به این دلیل 
که مهلت ثبت نام به پایان رســیده بود امکان حضور این دو 
وزنه بردار در مســابقات سوئیس وجود نداشت. کمیته ملی 
المپیک با ارســال نامه ای به فدراسیون جهانی وزنه برداری 
خواستار حضور ســعید علی حسینی و کیانوش رستمی در 
مسابقات گزینشی المپیک سوئیس شد که تاماش آیان پاسخ 

ایران را داد و البته درخواست ایران را نپذیرفت.
 تامــاش آیــان اعالم کرده اســت فرصــت ثبت نام در 
مســابقات به پایان رسیده است و ورزشــکاران کشورهای 
دیگری هم هســتند که خواســتار حضور در این مسابقات 
بوده اند و اگر فدراســیون جهانی با درخواست ایران موافقت 
کند، باید پاسخگوی ورزشــکاران دیگر هم که این تقاضا را 
داشته اند، باشد. البته کیانوش رستمی می تواند در مسابقات 

پرو شرکت کند.
به این ترتیب ســعید علی حســینی حضور در المپیک 
۲۰۲۰ را از دســت داد چــرا که او در دوره دوم مســابقات 
گزینشــی المپیک در هیچ مسابقه ای شرکت نکرده و طبق 
قوانین فدراسیون جهانی شانس حضور در المپیک را از دست 

داد.
البته رســتمی هم با توجه به اینکه امتیازهای زیادی را 

این روزها با چهارمین ســالگرد شهادت 
شــهید مدافع حرم، ســردار حاج حســین 
همدانی همزمان است. سردار حسین همدانی 
تا قبل از شــهادت، یکی از قهرمانان گمنام 
سرزمین ما بود که پس از رحلت از جهان بر 

همه شناخته شد. 
وی متولد ۱۳۳۳ بود و در همان ابتدای 
جوانی بــا حضور در محضر آیت اهلل شــهید 
مدنی در صف مبارزان انقالبی درآمد. همدانی 
در سال ۱۳۵۹ به همراه خانم مرضیه دباغ از 

پایه گذاران سپاه استان همدان و بعدها کردستان بود. در دوران دفاع مقدس نیز 
به طور کامل در میدان جهاد حضور داشــت و از جمله فرماندهی عملیات های 
مطلع الفجر را با پیروزی کامل تجربه کرد. وی به همراه حاج احمد متوســلیان 
و شــهید همت و شهید شهبازی در تشــکیل و سازمان دهی لشکر ۲۷ محمد 
رســول اهلل)ص( نقش بسزایی داشت.همدانی نیز ازجمله فاتحان خرمشهر بود. 
ســوابق و خدمــات او در دفاع مقدس به قدری زیاد اســت که در این مجمل 
نمی گنجد. سردار شهید سرلشکر حسین همدانی، مفتخر به دریافت دو نشان 
فتح از دســت مقام معظم رهبری و فرمانده کل قواست که به خاطر هدایت و 

فرماندهی موفق لشکرهای تحت امر در دوران دفاع مقدس بوده است.
ســردار حســین همدانی آخرین مأموریتش، دفاع از حریم مطهر حضرت 
زینب و کمک به مردم ســوریه برای رهایی از دســت گروهک صهیونیســتی 
تکفیری داعش بود که در همین راه شــهد شــهادت را نوشــید و در سن ٦۱ 
سالگی پس از سال ها مجاهدت و نبرد در جبهه اسالم، ندای حق را لبیک گفت 

و در تاریخ ۱٦ مهرماه ۱۳۹۴ به فیض شهادت نائل گردید.

امتیازباختبردتیم هاردیف
۱۵-۵برزیل۱
۴۱۱۳آمریکا۲
۴۱۱۲لهستان۳
۳۲۹ژاپن۴
۳۲۹روسیه۵
۲۳۷مصر٦
۲۳٦آرژانتین۷
۲۳٦ایران۸
۲۳٦کانادا۹
۲۳۵ایتالیا۱۰
۱۴۲استرالیا۱۱
-۵-تونس۱۲

آگهی مزایده اموال غیر منقول
پرونده اجرایی کالسه 9700089 به استناد سند رهنی شماره 5215-93/05/28 دفتر اسناد رسمی شماره 31 اراک له بانک مهر 
اقتصاد شعبه اراک علیه بدهکار 1- بنیان موالیی فرزند محمدرحیم ش ش2648 متولد 1333/04/03 کد ملی 4500419993 
و راهن 2- طال موالیی اصل فرزند نامدار متولد 1338/01/01 ش ش13649 کد ملی 0060023953 هر دو به نشانی: اراک، 
سایر  و  طلب  اصل  ریال   7/770/206/474 مبلغ  قبال  در  پستی)3819953111(  کد  پامچال،  خیابان  انتهای  صنعتی،  شهر 
هزینه ها و مبلغ 387/010/324 ریال نیم عشر اجرائی در اجرای ثبت اراک تشکیل و اجرائیه در مورخه 97/03/30 ابالغ و 
رعایت ماده 111 آئین نامه اجرا نیز گردیده است مورد وثیقه سند رهنی مورد اشاره عبارت است از: همگی و تمامت ششدانگ 
یکباب عمارت به مساحت 1128/6 مترمربع پالک 5671 فرعی از پالک 14 اصلی مفروز و مجزی از اصلی مذکور و مفروزه 
و مجزی شده از فرعی 14/141 قطعه 66 حومه بخش دو اراک ملکی طال موالیی صادر و تسلیم شده که: شماال: به طول 
25/80 به پیاده رو شرقا: به طول 47/50 به قطعه 67 تفکیکی جنوبا: به طول 25/57 به فضای سبز غربا به طول 42/5 به 
قطعه 65 تفکیکی مشخصات سازه ای و تقسیمات داخلی ملک دارای اسکلت بتن در سه طبقه به صورت تریبلکس شامل 
زیرزمین و دوطبقه مسکونی با سیستم سقف بتنی و سقف آخر)بام( به صورت شیروانی با پوشش سفالی)سفال طبرستان( احداث 
گردیده است. مجموع مساحت کل اعیان طبق پروانه شماره 12987 مورخ 1388/10/21 صادره از شهرداری منطقه یک اراک 
655 )ششصد و پنجاه و پنج( مترمربع مسکونی شامل الف- طبقه زیرزمین 270 )دویست و هفتاد( متر مربع با کاربری انباری 
که توسط مالک تبدیل به واحد مسکونی گردیده و تقسیمات داخلی: در حال حاضر به صورت پذیرایی، اتاق خواب، آشپزخانه 
اوپن با کابینت چوبی از نوع ترک و سنگ کرین، سرویس مستر، اتاق رختشویی، انباری آشپزخانه، انباری رختخواب، حمام و 
توالت شرقی در مجاورت اتاق خواب، حمام و سرویس بهداشتی در مجاورت رختشوی خانه و اتاق تاسیسات ب- طبقه همکف 
با کاربری مسکونی 236)دویست و سی وشش( متر مربع و تقسیمات داخلی: پذیرایی دو اتاق خواب با سرویس مستر)یکی از 
مسترها دارای جکوزی می باشد(.ج-طبقه اول 149)یکصد و چهل و نه( مترمربع با کاربری مسکونی شامل 3)سه( اتاق خواب 
هریک با سرویس مستر مستقل )یکی از مسترها دارای جکوزی می باشد( اتاق پذیرایی و آشپزخانه با کابینت از نوع چوب 
مرغوب و روی کابینت و قسمتی از دیوار کرین می باشد. پوشش کف کلیه اتاق های خواب، پذیرایی و آشپزخانه در طبقات از 
نوع سنگ پالک، دیوارها رنگ آمیزی و پوشش زیرین سقف دارای سقف کاذب با گچ و رابیتس و نورپردازی و پوشش کف و 
دیوار سرویس ها و رختشوی خانه سرامیک می باشد. درب ورودی اصلی به ساختمان از جنس فلزآهن و درب های داخلی از نوع 
چوبی طرح دار بوده و پنجره های پیرامونی از نوع دو جداره لمینت با شیشه سکوریت اجرا گردیده است. ملک مورد اشاره دارای 
محوطه سازی و دیوار محیطی بتنی و کف محوطه سنگ فرش و چمن کاری شده و دارای آالچیق با چوب روسی و سقف برزنتی 
ضد آب، باربی کیو و آب نما و ساختمان نگهبانی با مساحت تقریبی سی متر مربع می باشد. ملک مورد نظر دارای انشعابات آب، 
برق سه فاز و گاز، سیستم گرمایشی موتورخانه و گرمایش از کف، سیستم سرمایش کولر آبی و گازی و قدمت ساخت ملک 

براساس گواهی اتمام بنای شماره 10832 تاریخ 90/05/30 صادره از شهرداری منطقه یک اراک، حدود هفت سال می باشد.
نظریه: با عنایت به موارد مورد اشاره، موقعیت محلی و منطقه ای ملک، قدمت و کیفیت ساخت، وضعیت دسترسی به شارع 
اصلی و سایر عوامل موثر و دخیل در قضیه، ارزش شش دانگ عرصه و اعیان ملک فوق الذکر به شماره ثبت 116981 با کلیه 
متعلقات، انشعابات و محوطه سازی جمعا به مبلغ 63/000/000/000 ریال معادل شش میلیارد و سیصد میلیون تومان بدون 
احتساب هرگونه دیون احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی در تاریخ 98/04/16 توسط هیات کارشناسان رسمی ارزیابی و 
تمامت  ملک فوق در قبال کل طلب بانک و نیم عشر اجرایی در روز چهارشنبه مورخ 98/08/08 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر 
در محل اجرای ثبت اراک از طریق مزایده به فروش می رسد و مزایده از مبلغ 63/000/000/000 ریال )معادل شش میلیارد و 
سیصد میلیون تومان( شروع و به باالترین قیمت  پیشنهادی از طرف خریدار فروخته خواهد شد شرکت در جلسه مزایده برای 
عموم آزاد است، فروش کال نقدی می باشد خریداران می توانند جهت شرکت در مزایده با ارائه  چک رمزدار بانک ملی به مبلغ 
پایه مزایده در وقت مقرر در جلسه مزایده شرکت کنند. خریداران می توانند قبل از برگزاری مزایده از ملک مورد رهن واقع در 
اراک کوی صنعتی انتهای خیابان پامچال کد پستی )3819953111( دیدن نمائید و کلیه هزینه های متعلق تا روز برگزاری 
مزایده به عهده بدهکار است همچنین بدهی های مالیاتی و سایر هزینه های انتقال به عهده خریدار می باشد و میزان بدهی های 
مذکور مشخص نیست و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حساب دارائی و شهرداری است و چنانچه روز مزایده مصادف 
با تعطیل رسمی غیرمترقبه باشد روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مزایده برگزار می گردد و طبق اعالم بانک 

بستانکار ملک مورد اشاره تحت پوشش بیمه نمی باشد./
1- ضمنا برابر نامه شماره 44129-96/08/27 اجرای احکام شعبه پنجم دادگاه عمومی بازداشت می باشد./

تاریخ انتشار: 98/07/17
رئیس اجرای اسناد رسمی اراک- منصوری م الف 999

سهراب مرادی از آلمان به مسابقات گزینشی سوئیس می رود

مخالفت فدراسیون جهانی وزنه برداری با درخواست ایران
 سعید علی حسینی المپیک ۲۰۲۰ را از دست داد

از دســت داده کار بسیار ســختی برای رسیدن به المپیک 
۲۰۲۰ دارد.

بعد از انتشــار خبر از دست رفتن شانس حضور سعید 
علی حســینی در المپیک و وضعیت مبهم کیانوش رستمی 
برای کسب سهمیه، علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه برداری 

گفت: بعد از اینکه کیانوش رســتمی در رقابت های جهانی 
نتوانست امتیازات الزم را کسب کند و با نتایج ضعیفی همراه 
شد، ما در حاشیه همان رقابتها مذاکرات و اقدامات الزم برای 

حضور وی در رقابت های گزینشی سوئیس را آغاز کردیم.
وی تصریح کرد: متاسفانه با توجه به اتمام مهلت ثبت نام 

وی بــرای حضور در رقابت های گزینشــی، این مهلت از او 
گرفته شــد اما کیانوش می تواند بــا توجه به مکاتبات اخیر 
کمیته ملی المپیک با فدراســیون جهانــی، در رقابت های 

گزینشی پرو به روی تخته برود.
مرادی گفت: کیانوش کار بسیار سختی را پیش رو دارد 
چرا کــه امتیازات زیادی را در رقابت های جهانی از دســت 
داده است. البته سعید علی حسینی وضعیت متفاوتی دارد و 
فدراسیون جهانی طبق نامه مشابهی که برای ما فرستاد، به 
کمیته ملی المپیک هم اعالم کرد که او دیگر فرصت حضور 

در گزینشی المپیک را از دست داده است.
رئیس فدراسیون وزنه برداری ادامه داد: به رغم تمام این 
مسایل و مشکالت ما همچنان به رایزنی و مکاتبه ادامه دادیم 
اما متاسفانه هر بار به ما اعالم کردند که طبق قوانین نمی توان 
این موضوع را قبول کرد، چراکه مقررات جهانی برای تمامی 
کشــورها یکسان اســت. وی ادامه داد: وزنه برداری ایران دو 
سهمیه در بازی های المپیک خواهد داشت و تالش ما بر این 
است تا بتوانیم با ۷ وزنه برداری که برای حضور در رقابت های 

گزینشی در نظر داریم به این سهمیه ها دست یابیم.
مرادی در پایان به وضعیت ســهراب مرادی هم اشــاره 
کــرد و گفت: او در ادامه روند درمانی خود باید با هماهنگی 
کمیتــه ملی المپیــک دوباره به آلمان اعزام شــود و بعد از 
انجام اقدامات پزشــکی ودرمانی الزم از همان کشور راهی 
رقابت های گزینشی سوئیس شود. امیدواریم او بتواند در این 

مسابقه به سهمیه المپیک دست یابد.

با لحاظ شدن حضور قطعی ۱۴ تیم، رقابت های لیگ برتر بسکتبال در سال جاری قرعه کشی و برنامه هفته نخست 
آن مشخص شد.

مراســم قرعه کشی رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشــگاه های کشور دیروز در محل سالن اجتماعات مجموعه ورزشی آزادی 
برگزار شد. نفت آبادان، شهرداری گرگان، شیمیدر تهران، پتروشیمی بندرامام، ذوب آهن اصفهان، توفارقان آذر شهر، رعدپدافند، مس 
کرمان، آویژه صنعت مشهد، مهرام تهران، نیروی زمینی تهران، شورای شهر قزوین، شهرداری بندرعباس و اکسون تهران ۱۴ تیمی 

هستند که در نشست امروز حضورشان برای فصل جدید مسابقات قطعی اعالم شد.
البته احتمال دارد یک تیم دیگر به عنوان نماینده فدراسیون به فهرست شرکت کنندگان در لیگ برتر اضافه شود. در این زمینه 
طی ۴۸ ساعت آینده تصمیم گیری می شود. فصل جدید لیگ برتر بسکتبال از ۹ آبان ماه آغاز شده و حداکثر تا ۱۸ اردیبهشت ماه 

سال آینده ادامه خواهد داشت.

برگزاری قرعه کشی لیگ برتر بسکتبال باحضور قطعی ۱۴ تیم

برنامه هفته نخست
* نفت آبادان................................................................ اکسون تهران
* پتروشیمی بندرامام................................... نیروی زمینی تهران
* ذوب آهن اصفهان.................................................... مهرام تهران

 *شهرداری گرگان..................................... شهرداری بندر عباس
* شیمیدر تهران.............................................. شورای شهر قزوین
* رعد پدافند.................................................................. مس کرمان
* توفارقان آذر شهر....................................... آویژه صنعت مشهد

جدول رده بندی جام جهانی والیبال- ژاپن

در این رقابت ها رده بندی تیم  ها ابتدا براســاس بردها و 
باخت ها، ســپس امتیازات و پس از آن با توجه به ست های 

برده و باخته مشخص می شود.


