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بررسی عملکرد کشتی در سال 97

اعالم اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم
فوتسال زیر  ۲۰سال

 80مدال طال 37 ،نقره و  56برنز

اس�امی بازیکنان دعوت ش�ده به اردوی تیم فوتسال زیر  ۲۰سال

کشورمان مشخص و اعالم شد.

اردوی آمادهسازی تیم فوتسال زیر  20سال کشورمان از  22تا 25

اس�فند ماه در مرکز ملی فوتبال برگزار میش�ود که حمید شاندیزی،

سرمربی این تیم اس�امی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیمش را به

شرح زیر اعالم کرد:

احسان سلیمانی از آذربایجان شرقی

بالل اسماعیلی و ساالر آقاپور از آذربایجان غربی

مسعود یوسف از اصفهان
هاشم سجادیان از تهران

فرهاد ابراهیمی از خوزستان

سجاد س�رباز ،سجاد عادلیپور ،مهدی دهقانینژاد ،علی اکرمی و

محمدعلی نیکنام از خراسان رضوی

سهند رضاپور و مسلم حیدری از قزوین

رضا طهماسبی از لرستان
میرعمید مدنی از گیالن

بازیکنان فوق باید ساعت  13روز چهارشنبه  22اسفند ماه خود را

به کادر فنی معرفی کنند.

مرحل�ه نهایی مس�ابقات انتخاب�ی تیم ملی تکواندو در س�ه وزن

 -80 ،-58و  -87کیلوگرم روز دوشنبه 27 ،اسفندماه برگزار میشود
تا تکلیف نفرات اعزامی مشخص شود.

با پایان مسابقات جام باش�گاههای آسیا ،جام ریاست فدراسیون

جهانی و جام فجر عملکرد هوگوپوش�ان کشورمان در این سه رویداد
مهم توسط کادرفنی تیم ملی مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت و ترکیب

تیمملی تکواندوی مردان ایران برای شرکت در مسابقات جهانی در 5
وزن ( -74 ،-68 ،-63 ،-54و  +87کیلوگرم) مشخص شد.

بر همین اس�اس مرحله نهایی مس�ابقات انتخابی هوگوپوشان در

س�ه وزن  -80 ،-58و  -87کیلوگرم روز دوش�نبه 27،اس�فندماه با
حضور فرزان عاش�ورزاده ،محمد کاظمی و محمد حس�ن پلنگ افکن

(وزن  -58کیلوگ�رم) ،عرفان ناظم�ی و مهران برخورداری (وزن -80

کیلوگ�رم) و س�عیدرجبی و علی نجف�ی (وزن  -87کیلوگرم) برگزار

میش�ود تا نف�رات اعزامی ب�ه رقابتهای جهانی مش�خص و معرفی
شود.

پیش از این نیز نفرات اعزامی در  5وزن به ش�رح زیر مش�خص و

معرفی شدند:

وزن اول ( -54کیلوگرم) :آرمین هادیپور

وزن سوم ( -63کیلوگرم) :سروش احمدی

وزن چهارم ( -68کیلوگرم) :میرهاشم حسینی

وزن پنجم ( -74کیلوگرم) :امیرمحمدبخشی
وزن هشتم ( +87کیلوگرم) :سجاد مردانی

هدایت این نفرات برعهده فریبرز عس�کری به عنوان س�رمربی و

علی محمد بسحاق و وحید عبداللهی به عنوان مربی است.

بیس�ت و چهارمی�ن دوره مس�ابقات قهرمان�ی جه�ان  25تا 29

اردیبهش�تماه س�ال آینده به میزبان�ی "منچس�تر" انگلیس برگزار

میشود.

اردیبهشت ماه سال 98؛

رقابت های بین المللی کشتی جام یادگار
امام (ره) برگزار می شود
رقاب�ت های بی�ن المللی جام ی�ادگار امام (ره) روزه�ای  11تا 13

اردیبهشت ماه سال  98برگزار می شود.

پنجمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جوانان

ج�ام یادگار ام�ام (ره) ،به عن�وان یکی از معتبرتری�ن تورنمنت های

کش�تی دنیا روزهای  11تا  13اردیبهشت ماه س�ال  1398به میزبانی
ایران برگزار خواهد شد.

در پنجمین دوره این مس�ابقات که شهریورماه امسال برگزار شد

تیم های ایران به عنوان قهرمانی رسیدند.

پهلوانی اعزامی به رقابت ه�ای بازی های جهانی
تیم های ملی کشتی در سال  97و در مجموع کاروان ورزشی ایران در این مسابقات داشتند.
همچنین برای اولین بار تیم های ملی کش�تی عشایر در کشور قرقیزستان نیز به عنوان بهترین
حض�ور در رقابت ه�ای جهان�ی ،ق�اره ای و بین
المللی ،به  80مدال طال 37 ،مدال نقره و  56مدال آزاد و فرنگ�ی نوجوان�ان ب�ه ص�ورت همزمان در رش�ته شرکت کننده صاحب  3مدال طال و عنوان
رقابت های جهانی این رشته در کشور کرواسی به قهرمانی شد.
برنز دست یافتند.
امس�ال برای اولین بار رقابت های کشتی آزاد
امس�ال تیم ه�ای کش�ورمان ب�ه  34رقابت عنوان قهرمانی رسیدند که این قهرمانی در کشتی
برون مرزی ش�امل مس�ابقات جهانی ،ق�اره ای و فرنگی برای سومین بار تکرار شد و آزادکاران نیز و فرنگی نونهاالن قهرمانی آس�یا به میزبانی ایران
برای اولین بار در خارج از خانه به عنوان قهرمانی برگزار شد و تیم های ایران با کسب  12مدال طال،
بین المللی اعزام شدند.
یک نق�ره و  7برنز عنوان قهرمان�ی را از آن خود
همچنی�ن  60مس�ابقه داخل�ی و داخل�ی رسیدند.
هر  4نماینده نوجوانان کش�تی فرنگی وآزاد کردند.
بی�ن المللی ش�امل  47رقابت داخل�ی (قهرمانی
همچنین برای اولین بار رقابت های بین المللی
کش�ور ،انتخابی تیم ملی ،لی�گ و  )...و  13رقابت کش�ورمان اعزام�ی به المپیک جوانان در کش�ور
داخل�ی بین المللی ش�امل رقابت ه�ای نونهاالن آرژانتین صاحب مدال ش�دند و رش�ته کشتی در کش�تی کالسیک بانوان در کش�ور لبنان برگزار و
قهرمانی آسیا ،جام های کودک ،یادگار امام (ره) ،این مس�ابقات عملکرد بس�یار خوبی با کس�ب  2رقابت های لیگ فصلی این رش�ته نیز در  4نوبت
برگزار شد.
ش�اهد ،سیدجعفر موسوی ،باش�گاه های جهان و مدال طال و  2مدال نقره داشت.
برگزاری اردوهای تیم ه�ای ملی طبق تقویم
تی�م کش�تی فرنگی جوان�ان کش�ورمان نیز
جهان پهلوان تختی توسط فدراسیون کشتی انجام
در رقاب�ت های جهانی در کش�ور اس�لواکی برای فن�ی در تمام�ی رده های س�نی در رش�ته های
شد.
تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگساالن دومین س�ال پیاپی عن�وان قهرمانی را از آن خود مختل�ف از جمله کش�تی آزاد ،فرنگ�ی ،پهلوانی،
س�احلی ،کالس�یک بان�وان و  ...و همچنی�ن
کردند.
حض�ور قدرتمندی در ب�ازی ه�ای  2018جاکارتا
مربیگری
و
داوری
متعدد
های
کارگاه
و
های
کالس
نونهاالن،
فرنگی
و
آزاد
کش�تی
ملی
های
تیم
اندونزی داشتند و تیم های ایران با کسب  5مدال
ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﻤﺪﻥ ﺭﺍﻩ ﺍﺑﺮﻳﺸﻢ
ﻣﻠﻲ ق�رار
س�ال 97
فدراس�یونﻭ در
ﺛﺒﺖکار
دس�تور
ﺧﺎﺹ ﺑﻪ در
آسیایی ،همگی
ﺷﻨﺎﺳﻪ
385076
ﺷﻤﺎﺭﻩ
طال و  3مدال برنز ،ضمن کس�ب عنوان قهرمانی ،نوجوانان و جوانان در رقابت هایﺳﻬﺎﻣﻲ
گرفت.
بهتری�ن عملکرد را در بین رش�ته ه�ای اعزامی صاح�ب عن�وان قهرمان�ی ش�دند و تیم کش�تی
10320351117
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ 1396/09/28
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘـﻲ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﺑـﻪ
ﺁﺩﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -ﺑﺨـﺶ ﻣﺮﻛـﺰﻱ  -ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮﺍﻥ-
ﻓﺮﺷﺘﻪ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﻬﻠﻮﺍﻥ ﺗﺨﺘﻲ -ﺑﻦ ﺑﺴـﺖ ﭘـﻨﺠﻢ -ﭘـﻼﻙ -13
ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ -ﻭﺍﺣﺪ  -4ﺑﻪ ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ  1965713955 :ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌـﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺯ 4ﻧﻔﺮ ﺑﻪ  3ﻧﻔﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓـﺖ ﻭ ﻣـﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ
ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷـﺮﻛﺖ
ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻚ ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫـﺎ ﻭ ﻋﻘـﻮﺩ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ
ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺭﺍﻱ
ﮔﺮﺩﻳﺪ.
فر(پرتابﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
رحمانی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻲ
آزاده موس�وی
ﺍﺻﻼﺡزارع،
صمیمی ،بهنام
محمدرض�ا
دومیدان�ی کاران نوجوان ایران ،متر با مانع 1500 ،متر) ،سیده فاطمه متر)،
ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ
ب�هﺛﺒﺖ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
1545
ورزش�کاران
مربی�ان
عن�وان
دیس�ک)-ﺩاز اس�تان فارس،امیررضا
ب�ه مس�ابقات آس�یایی هنگ کنگ س�یما ش�ادکام( 2هزار متر بامانع)،
بود .ﺗﻬﺮﺍﻥ )(408832
ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ
ﺛﺒﺖ
ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ خواهند
محدثهﻭابراهیم
مت�ر)،
ثمودی(1500
مهلا محروقی(پرت�اب دیس�ک)،
اعزام می شوند.
سومین دوره مسابقات قهرمانی
تی�م ملی دوومیدان�ی نوجوانان امیرحس�ین ماماقانی(پرت�اب وزنه) پور( 400مت�ر با مان�ع) ،امیر مهدی
ط�ی ﺍﺑﺮﻳﺸﻢ
آس�یا ﺭﺍﻩ
نوجوان�انﺗﻤﺪﻥ
اس�تانﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ
ﺷﺮﻛﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
روزه�ای 24
مت�ر) از
ﺁﮔﻬﻲ ه�زار
ای�ران با ه�دف حضور در س�ومین از اس�تان خراس�ان رضوی ،مرتضی س�هرابی (3
ﻣﻠﻲ
ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﻭ
385076
ﺛﺒﺖ
ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺑﻪ
ﺧﺎﺹ
ﺳﻬﺎﻣﻲس�هند ن�وری (پرت�اب ت�ا  26اس�فندماه در هنگکن�گ
دوره مس�ابقات قهرمان�ی نوجوانان عباس�پور( 110مت�ر بامان�ع و پرش اصفه�ان و
10320351117میش�ود .در دومی�ن دوره
آس�یا با ترکیبی  20نفره عصر امروز ط�ول) از اس�تان خوزس�تان ،زانیار چکش) از اس�تان آذربایجان غربی ،برگ�زار
ﺑﻄـﻮﺭ درﻓـﻮﻕ
این ﻋﺎﺩﻱ
ﻣﺠﻤﻊب�هﻋﻤﻮﻣﻲ
تهران را ب�ه مقصد هنگکنگ ترک رحمان�ی( 2هزار متر بامان�ع) ،دلنیا 20ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ
ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩبه
س�ال 2017
مس�ابقات که
ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ک�ه
ورزش�کاری هس�تند
ﻣــﻮﺭﺥ  1396/09/28ﺗﺼــﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳــﻞ ﺍﺗﺨــﺎﺫ ﺷــﺪ  :ﺁﺭﺵ
بیگ�م جان�ی( 100مت�ر) از اس�تان سومین دوره مسابقات دو و میدانی میزبان�ی تایلن�د برگزار ش�د ،بهاره
خواهد کرد.
ﻓﻮﻻﺩﻳﺎﻧﭙﻮﺭ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ  0063244462ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ
براب�ر اعلام نهای�ی س�ازمان کردس�تان ،س�اناز امیری پ�ور( 100قهرمان�ی نوجوان�ان آس�یا اع�زام جهان تیغ در ماده  800متر به مدال
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪﻱ ﺟﻬﺎﻧﺴﻮﺯ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ  3255450764ﺑـﻪ
نقره رس�ید و ریحان�ه آرانی(پرتاب
تیمه�ای مل�ی فدراس�یون دو و متر) ،فاطمه محیطی زاده(هفتگانه) می شوند.
ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﺭﻣﻴﻦ ﺍﻃﻬﺮﻱ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ 0074786040
همچنی�ن کادر فن�ی تی�م ملی چکش) ،مریم محبی( 400متر) ،رضا
میدانی ،حسین بیزار(پرش ارتفاع) ،از استان یزد ،صادق صمیمی(پرتاب
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳـﺎﻝ ﺑﺴـﻤﺖ
ارسالن قشقایی(پرتاب وزنه) ،زهرا دیس�ک) از اس�تان چهارمح�ال و نوجوان�ان اعزامی به این مس�ابقات کفایتی (دهگانه) و س�یدامیر زمان
ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ  .ﻟﻴﻼ ﺍﻭﺣﺪﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ
عربرس�تمی(پرتاب چک�ش) از بختیاری ،علی قاسم بابایی( 100متر) علی رضایی(سرپرس�ت) و جمشید پ�ور( 3000مت�ر) به مدال ه�ای برنز
 0068242506ﺑﺴﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺳﻴﺪ ﺷﻬﺎﺏ ﺷﺎﻝ ﭘـﻮﺵ
اس�تان تهران ،حدیثه رئوف( 2هزار از اس�تان قم ،بنیامین یوسفی( 400بختیاری ،جعف�ر ابراهیمی ،داریوش دست یافتند.

اعزام تیم دوومیدانی ایران به مسابقات
نوجوانان آسیا

ملحق شدن شكارى به اردوى تيم ملی اميد

تیم ملی ژیمناستیک هنری عازم باکو می شود

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﺎﺭﮔﺎﻥ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﺳﺘﺎﻭﻧﺪ
ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  449570ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ
14003877864

تیم ملی ژیمناس�تیک هنری کشورمان ،برای حضور در رقابتهای

جام جهانی و کسب س�همیه المپیک توکیو ،امروز تهران را به مقصد
باکو ،پایتخت جمهوری آذربایجان ترک خواهد کرد .

س�عیدرضا کیخا  ،محمدرضا خس�رونژاد ،مه�دی الفتی و مهدی

برترین های جهان رقابت خواهند کرد.

محمدرض�ا خیرخ�واه ب�ه عن�وان س�رمربی هدایت ای�ن تیم را

ب�ر عه�ده دارد .طب�ق برنام�ه ،مس�ابقات دور مقدمات�ی روزه�ای
پنجش�نبه و جمع�ه و فینال ه�م روزهای ش�نبه و یکش�نبه برگزار
خواه�د ش�د .در دور قبل�ی این مس�ابقات ک�ه در کوتب�وس آلمان

برگزار ش�د ،س�عیدرضا کیخا در وس�یله خرک حلقه نفر سوم جهان

شد.

ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3258825211ﺑﺴﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒـﺪﻝ ﺑـﺮﺍﻱ
ﻣﺪﺕ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ.
شاگردان بهنامفر در نور اردو میزنند
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
-1546ﺩ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(408833

برای حضور در رقابتهای جام جهانی؛

احمدکهن�ی ،ژیمناس�ت های حاضر در این مس�ابقات هس�تند که با

پایان مسابقات کیک بوکسینگ بانوان گیالن

رقابت های کیک بوکسینگ  wkaقهرمانی بانوان استان گیالن
با قهرمانب تیم لنگرود به پایان رسید.به گزارش ایرنا ،در این دوره
از رقاب�ت ها  94 ،بانوی رزمی کار این رش�ته از ش�هرها و بخش های
مختلف اس�تان گیالن در مجموعه ورزشی عقاب المپیک رشت با هم
ب�ه رقابت پرداختند.بانوان رزمی کار ش�رکت کنن�ده در این دوره از
مسابقات ،در رده های سنی نونهاالن  ،نوجوانان  ،جوانان و بزرگساالن
در بخ�ش ه�ای هنره�ا فردی  ،الی�ت و ف�ول کنتاکت با ه�م رقابت
کردند.در پایان این دوره از رقابت ها و در مجموع چهار رده س�نی و
فرم های مختلف ،تیم کیک بوکس�ینگ  wkaبانوان لنگرود با کسب
بیش�ترین امتیاز و م�دال ،عنوان قهرمانی اس�تان گیلان را به خود
اختصاص داد.همچنی�ن تیم کیک بوکس�ینگ  wkaرودبار در مکان
دوم ای�ن دوره از رقابت ها قرار گرفت و تیم کیک بوکس�ینگ بانوان
عقاب المپیک رشت مقام سوم مسابقات قهرمانی بانوان استان گیالن
را تصاحب کرد.

پسران اصفهان بر سکوی قهرمانی ایستادند

رضا تمیزی و علیرضا صدیق از مرکزی

ترکیب کامل تیم ملی تکواندو ،مشخص می شود

ورزش جوان و نوجوان

رقابت های هندبال ساحلی نوجوانان کشور

رضا قنبری ،عرفان حسینزاده و متین محمدی از مازندران

روز  27اسفندماه؛

w w w . s h a p a r a k d a i l y . i r

پي�رو مذاك�رات مدي�ر تي�م مل�ى امي�د ب�ا باش�گاه روبي�ن كازان
روس�يه و هم�كارى اين باش�گاه ،رضا ش�كارى ب�ه اردوى اميدها ملحق
شد.
حمي�د اس�تيلى ،مديرتيم ملی فوتب�ال اميد در مذاكره با مس�ئولين
باش�گاه روبين كازان درخواست كرد تا لژيونر ايرانى اين باشگاه يك هفته
زودتر در اختيار تيم اميد قرار بگيرد.
بر همين اس�اس رضا ش�كارى در فاصله  ٨روز به فيفا دى وارد تهران
ش�د و صبح دیروز در كنار ساير ملى پوشان نخستين تمرين خودش را با
تيم اميد پشت سر گذاشت.

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ 1395/11/16
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺣـﻴﻢ ﻛﺮﻣـﻲ ﻣﻨﺸـﻮﺭ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 0014223848ﺑﺎ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﺒﻠﻎ  500000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺻـﻨﺪﻭﻕ ﺷـﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺯﻣـﺮﻩ
ﺷﺮﻛﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ  .ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﻛﺮﻣﻲ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ 0490668216
ﺑﺎ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﺒﻠﻎ  500000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﺷﺮﻛﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ .
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ  1000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  2000000ﺭﻳـﺎﻝ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ
مرحله س�وم اردوهای تیم ملی جوانان و امید کاراته ایران برای حضور
ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺁﺩﺭﺱ ﺷـﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺤـﻞ
نور
شهرستان
اسفندماه
روز 22
آسیا از
مس�ابقات
ﻳﻜـﻢ-
میزبانی ﻣﻴﺜـﺎﻕ
ﺁﻫﻦبه-ﺧﻴﺎﺑـﺎﻥ
ﺷﻬﺮﻙ ﺭﺍﻩ
ﺗﻬﺮﺍﻥ-
قهرمانیﺷﻬﺮ
ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ-
درﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ
شود.ـﻼﻙ -109ﻃﺒﻘــﻪ ﺍﻭﻝ-ﻭﺍﺣــﺪ -1ﻛــﺪ ﭘﺴــﺘﻲ
ـﺎﺭﻡ-ﭘـ
مازندرانـﻴﻼﺩ
ﺧﻴﺎﺑــﺎﻥ ﻣـ
ﭼﻬـی
برگزار م
در
 1493834543ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺩﺭﺍﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻـﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳـﺪ .
مس�ابقات آس�یایی از  6تا  9اردیبهش�تماه به میزبانی مالزی برگزار
ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻣﻴـﺮ ﻣﺤـﺪﺙ ﺯﺍﺩﻩ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
نوید
حض�ور
کاراتهکا
ﺍﺣﺴـ11
امی�د
جوانان
ﺩﺍﺭﺍﻱتی�م
3051397733اردوی
میش�ود .در
دارند.ﻣﻠــﻲ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ
ـﻮﺭﻱ ﺑــﻪ
ـﺎﻥ ﻧـ
ﺭﻳـوـﺎﻝ
500000
ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻨﺸـﻮﺭ ﺑـﻪ
ﺭﺣﻴﻢ
 500000ﻳﺎﻝ
عل�یﺩﺍﺭﺍﻱ
0941425258
ﻣﻠـﻲو
آرژانتین
جوانان
ﻛﺮﻣﻲالمپی�ک
یهای
آوران باز
کریمی مدال
محمدی و
 0014223848ﺩﺍﺭﺍﻱ  500000ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻠﻲ ﻛﺮﻣﻲ ﻣﻨﺸـﻮﺭ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
مدالآوران مس�ابقات جهانی اس�پانیا نیز در اردوها حضور دارند و همراه
 0490668216ﺩﺍﺭﺍﻱ  500000ﺭﻳﺎﻝ.
مهران
هدایت ﻭاین تیم
کنن�د.
پوش�ان تمرینات خود را پیگیری می
ملی
-1547ﺩ
ﺍﻣﻼﻙراﻛﺸﻮﺭ
ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(408834
ﺛﺒﺖ
ﺩﺍﺭﻩ
ﺍ
عده دارد.
فر بر
بهنام

رقابت های هندبال ساحلی نوجوانان پسر کشور که با حضور  6تیم
به میزبانی بندرعباس برگزار شد ،با قهرمانی تیم اصفهان پایان یافت.
پس از  15بازی ودر دیدار پایانی این مس�ابقات ،تیم هندبال س�احلی
اصفهان با نتیجه  2بر صفر مقابل هیات جم بوشهر به پیروزی رسید و با
 5برد و کسب  9امتیاز قهرمان شد.تیم های نایبند بندرعباس نیز با 4
برد و یک شکست و کسب  9امتیاز و مهراب کرمان با  3برد 2 ،شکست و
کسب 8امتیازبهترتیبدوموسومشدند.مهرابکرمان،نایبندبندرعباس،
هیات هندبال اصفهان ،هیات هندبال جم بوشهر و  2تیم زهک و ایرانشهر
از سیستان و بلوچستان از تیم های شرکت کننده در این دوره از مسابقات
بودند.

پایان اردوی تیم ملی فوتبال جوانان

اردوی تی�م مل�ی فوتب�ال جوان�ان در راس�تای بررس�ی
عملک�رد بازیکن�ان برای حض�ور در لیس�ت نهایی ،دیروز ب�ه اتمام
رسید.در این مرحله از اردو حدود  90بازیکن در دو گروه به تمرینات
آمدند .هر گروه س�ه جلسه تمرین کرد و کادرفنی عملکرد آنها را زیر
نظر گرفت.قرار است اردوی بعدی تیم فوتبال جوانان در فروردین 98
برگزار شود .تا کنون بیش از  800بازیکن از سوی کادرفنی تیم جوانان
مورد ارزیابی قرار گرفتند.

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﺎﺭﮔﺎﻥ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﺳﺘﺎﻭﻧﺪ
ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  449570ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﻣﻠﻲ 14003877864

ﺑــﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤــﻊ ﻋﻤــﻮﻣﻲ ﻓــﻮﻕ ﺍﻟﻌــﺎﺩﻩ ﻣــﻮﺭﺥ
 1395/08/01ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺁﻗـﺎﻱ ﺳـﻴﺎﻣﻚ ﺷـﻜﻴﺒﻲ
ﺯﺍﺩﻩ ﻛﻨﺎﺭ ﺳﺮﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  2591700133ﺑـﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻠﻴـﻪ
ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 2500000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﻓـﻮﻕ ﺧـﺎﺭﺝ
ﮔﺮﺩﻳﺪ.ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻬﺎﺭﻩ ﺛﺎﺑﺘﻲ ﺯﺍﺩﻩ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  0063844877ﺑـﺎ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  1000000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺷـﺮﻛﺖ
ﻓــﻮﻕ ﺧــﺎﺭﺝ ﮔﺮﺩﻳــﺪ  .ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠــﻎ
4500000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ1000000ﺭﻳﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺍﺳﺎﻣﻲ ﺷﺮﻛﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ:
ﺍﻣﻴﺮ ﻣﺤﺪﺙ ﺯﺍﺩﻩ ﺵ ﻡ 3051397733ﺩﺍﺭﺍﻱ  500000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺣﺴﺎﻥ
ﻧﻮﺭﻱ ﺵ ﻡ 0941425258ﺩﺍﺭﺍﻱ 500000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
-1548ﺩ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(408835
ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﺎﺭﮔﺎﻥ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﺳﺘﺎﻭﻧﺪ ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  449570ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ
14003877864

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻋـﺎﺩﻱ ﺑﻄـﻮﺭ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ
 1395/08/01ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻧﻮﺭﻱ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ
 0941425258ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀـﻮ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ –ﺁﻗـﺎﻱ ﺍﻣﻴـﺮ
ﻣﺤﺪﺙ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3051397733ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋـﻴﺲ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ
ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
-1549ﺩ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(408836
ﺁﮔﻬﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ
ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻲ

ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻩ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻧﻴﺎ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧـﻮﺍﻫﻲ ﺑـﻪ ﻃﺮﻓﻴـﺖ
ﺗﺠﺪﻳــﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧــﺪﻩ ﺁﻗــﺎﻱ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳــﻢ ﺳــﻌﺎﺩﺕ ﻧﻴــﺎ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
 9709978311100762ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  950307ﺷﻌﺒﻪ  11ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻣﺎﺩﻩ  73ﻭ  346ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧـﺪﻩ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﻳـﻚ ﻧﻮﺑـﺖ ﺩﺭ ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳـﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸـﺎﺭ ﺁﮔﻬـﻲ ﻣـﻲ ﮔـﺮﺩﺩ ﺗـﺎ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿـﻤﻦ
ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓـﺖ ﻭ
ﭼ ﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳـﻦ ﺻـﻮﺭﺕ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀـﺎء
ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
11537ﻡ.ﺍﻟﻒ-4203/ﺵ

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  11ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
ﺁﮔﻬﻲ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ

ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﻃﻮﻻﺑﻲ ﻣﺎﻟﻚ ﻫﺸﺖ ﺩﻫﻢ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻـﻪ ﻭ ﺍﻋﻴـﺎﻥ ﻋﻤـﺎﺭﺕ
ﺗﺤﺖ ﭘﻼﻙ  464ﻓﺮﻋﻲ ﻣﺠﺰﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ  35ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  28ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  3ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﺎ
ﺗﻨﻈــﻴﻢ ﺩﻭ ﺑــﺮگ ﺍﺳﺘﺸــﻬﺎﺩﻳﻪ ﻣﺤﻠــﻲ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  114/1/18648ﻣــﻮﺭﺥ 97/12/08
ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  23ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﻛﻪ ﻫﻮﻳﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺷﻬﻮﺩ ﺭﺳﻤﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﻣﺪﻋﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﺗـﻚ
ﺑﺮگ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻮﻕ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﭼﺎﭘﻲ  838236ﺑﻨﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﻃﻮﻻﺑﻲ ﻓﺮﺯﺗﺪ ﺭﺳﺘﻢ ﺵ ﺵ  352ﻭ
ﺕ ﺕ  1342/1/1ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﭼﮕﻨﻲ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ  6139810061ﺛﺒﺖ ﻭ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳـﺪﻩ ﻭ ﺑﻌﻠـﺖ
ﺳﻬﻞ ﺍﻧﮕﺎﺭﻱ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ
ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻳﻚ ﻣﺎﺩﻩ  120ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒـﺖ ﻭ ﺍﺻـﻼﺣﻲ ﺁﻥ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮﻛﺴﻲ ﻣﺪﻋﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﭽـﻪ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧـﺪ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  10ﺭﻭﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺘﺒﺎ ﺑﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺿـﻤﻦ
ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ ﺗـﺎ
ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳﻴ ﺪﮔﻲ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﻋـﺪﻡ ﻭﺻـﻮﻝ
ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
4155678ﻡ.ﺍﻟﻒ-276/ﺵ
ﺭﻳﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ -

ﻣﻠﻚ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺪﺍﻟﻬﻲ

