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پورموسوی:

فوتبال قهرمانی نوجوانان اروپا

صعود هلند با تحقیر انگلیس قطعی شد

هلند با جش�نواره گل مقابل انگلیس صعودش را به مرحله حذفی
ی�ورو نوجوانان قطعی کرد.دومین هفته از مس�ابقات فوتبال قهرمانی
نوجوان�ان اروپا به میزبانی ایرلند با برگ�زاری  4بازی در دو گروه آغاز
ش�د .در گ�روه  Aرقابت ها ابتدا بلژیک در دی�دار با یونان به پیروزی
سه بر صفر رسید.سپس ایرلند میزبان مسابقات در جدال با جمهوری
چک با تس�اوی یک بر یک متوقف ش�د .در جدول رده بندی با نتایج
به دس�ت آمده ،تیم های بلژیک ،چک ،ایرلند و یونان به ترتیب با ،۴
 ۲ ،۲و  ۱امتی�از در رده ه�ای اول تا چهارم ق�رار دارند.اما در گروه ،B
هلن�د مدافع عنوان قهرمانی در اولین ب�ازی این گروه مقابل انگلیس
جش�نواره گل راه انداخت و به برد  ۵بر  ۲دس�ت یافت.فرانسه هم در
دیدار با س�وئد به پیروزی چهار بر دو رسید.در جدول رده بندی  ،تیم
های هلند ،فرانس�ه ،انگلیس و سوئد به ترتیب با  ۱ ،۴ ،۶و صفر امتیاز
در رده های اول تا چهارم قرار دارند.

باید از تورنمنت روسیه به بهترین شکل،
استفاده کنیم

پایان اردوی تیم ملی فوتبال نونهاالن

یاوری:استعدادیابی بر مبنای سیاست های
کمیته جوانان دنبال می شود

اولین اردوی تیم ملی فوتبال زیر  14سال  ،از یازدهم تا شانزدهم
اردیبهش�ت م�اه در مرکز ملی فوتب�ال ایران و با حض�ور  55بازیکن
برگزار و عملکرد بازیکنان مورد ارزیابی قرار گرفت.
محمد یاوری  ،س�رمربی تیم ملی فوتبال نونهاالن زیر  14س�ال از
برگزاری این اردو اعالم رضایت کرد و گفت:این بازیکنان در فستیوال
12ساله ها در سال  96در مشهد مقدس استعدادیابی شده و یک سال
زیر نظر کادر فنی تیم ملی زیر  13س�ال فعالیت داشته اند .نفراتی که
در این اردو حضور داش�تند از بهترین بازیکنان این رده هس�تند ولی
تمام ظرفیت تیم ملی زیر  14سال محسوب نمی شوند.
وی ادام�ه داد :ب�ا سیاس�ت گ�ذاری ه�ای جدید کمیت�ه جوانان
و اقدام�ات اکب�ر محمدی و هم�کاران ایش�ان  ،اس�تعدادیابی را در
کش�ور دنبال خواهی�م کرد.هدف نهای�ی از برگزاری اردو این اس�ت
که اس�تعدادها و بازیکنان برگزیده را ب�رای حضور در رده های باالتر
تی�م های ملی م�ورد ارزیابی قرار دهیم .این اردوها فرصت مناس�بی
اس�ت برای شناس�ایی بازیکنانی که می توانن�د در آینده به تیم های
مل�ی رده های مختلف س�نی کمک کنند .م�ن و همکارانم لیگ های
فوتبال کش�ور را زیر نظر داشته و پایگاه های استعداد یابی نیز به کار
خود ادامه می دهند.
یاوری در پایان از مسئولین فدراسیون فوتبال ،باشگاه هایی که به
موقع بازیکنان مدنظر کادر فنی را در اختیار تیم ملی قرار می دهند و
کلیه همکارانش در کادر فنی تیم ملی زیر  14سال تشکر کرد.
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س�رمربی تیم ملی فوتب�ال جوانان ب�ا اظهار
رضای�ت از اردوی اخی�ر این تی�م گفت:تالش ما
این اس�ت که بهترین و شایسته ترین جوانان این
رده س�نی را برای ساختن تیمی قدرتمند انتخاب
کنیم.
سیروس پورموسوی در پایان اردوی تیم ملی
فوتبال جوانان اظهار داشت:ما اردوی بسیار خوبی
را پشت سر گذاش�تیم و به بخش قابل توجهی از
اهدافمان که باال بردن آمادگی جسمی نفرات بود
دس�ت یافتیم.خوشبختانه می توانم بگویم تقریبا
ب�ه 70درص�د از ترکیب مورد نظ�ر خودمان برای
حضور در مس�ابقات مس�کو رس�یده ایم .اردوی
بعدی انش�اهلل از  24ت�ا  31اردیبهش�ت در اهواز
برگزار می ش�ود ک�ه دو مس�ابقه تدارکاتی را در
پیش خواهیم داشت.
س�رمربی تیم ملی جوان�ان در خصوص نحوه
انتخ�اب بازیکنان این تیم گفت:م�ی توانم بگویم
تقریب�ا  1000بازیکن را بررس�ی کردی�م که از این

بین نام  833بازیکن را رسما ثبت و اعالم کردیم.
من و دستیارانم تالش کردیم همه این بازیکنان را
در مس�ابقات مختلف از نزدیک ببینیم و ارزیابی
کاملی داشته باشیم.
در واق�ع ه�دف این ب�ود که شایس�ته ترین
نفرات این رده س�نی را در کل کش�ور ببینیم و به
واقع بهترین ها را انتخاب کنیم .فکر می کنم بعید
اس�ت بازیکنی باشد که در این مقطع دیده نشده
باشد؛ هرچند ممکن است برخی نفرات مصدوم یا
مح�روم بودند یا اینکه ش�رایط بازیکن در مقاطع
مختلف ممکن اس�ت تغییر کند .با این وجود فکر
می کنم تیم فعلی متش�کل از بهترین های کشور
است و از ظرفیت باالیی برخوردار است.
همچن�ان به روند شناس�ایی نفرات ادامه می
دهی�م و در اردوه�ای بعدی هم تلاش می کنیم
ش�رایط تمامی بازیکنان شایسته را مورد ارزیابی
قرار دهیم.
پورموسوی پیرامون انتخاب نفرات نهایی برای

حضور در مس�ابقات روسیه اظهار داشت:ما تمایل
داشتیم حداقل با  23بازیکن وارد رقابت ها شویم
چرا که این مس�ابقات از اهمی�ت باالیی برخوردار
اس�ت .بازیکنان تیم ما هم به تجربه بیشتری نیاز
دارن�د و این تجربه بین المللی می تواند برای آنها
اهمیت زیادی داشته باشد .از سوی دیگر با توجه
به فشردگی مسابقات به نفرات بیشتری نیاز داریم
ب�ا این وجود طبق قوانین بازی ها تنها ثبت نام 20
بازیکن ممکن اس�ت و بر همین اساس نمی توانیم
نفراتی بیشتری به همراه داشته باشیم.
س�رمربی تی�م مل�ی جوان�ان در پای�ان
گفت:امی�دوارم اردوی بعدی ه�م به خوبی برگزار
ش�ود و بتوانیم ب�ا آمادگی کامل ب�رای حضور در
مس�ابقات روس�یه آماده ش�ویم .این تورنمنت از
اهمیت وی�ژه ای برخوردار اس�ت و م�ی تواند به
تیم ما برای کس�ب تجربه بی�ن المللی کمک کند
به همین دلیل می خواهیم به بهترین شکل از این
تورنمنت استفاده کنیم.

گالیه های علیزاده به دلیل غیبت کشتی گیران در
تورنمنت رومانی

س�رمربی تی�م کش�تی فرنگی
نوجوانان گفت :بعد از لغو جام یادگار
امام میخواس�تیم در یک تورنمنت
بینالملل�ی ش�رکت کنیم ک�ه این
موضوع با جابهجاییهای فدراسیون
همزمان شد و حضور در جام رومانی
را از دست دادیم.
فرش�اد علی�زاده در گفتوگو با
تسنیم درمورد غیبتش در جلسه با
سرپرس�ت جدید فدراسیون کشتی
اظهار داش�ت :حوالی ظهر بود که از
فدراس�یون با من تم�اس گرفتند و
اطالع دادند عصر روز شنبه با بهروز
نعمتی جلس�ه داریم .خارج از شهر
بودم و در مس�یر بازگشت خودرویم
دچار مش�کل ش�د و نتوانس�تم در
این نشس�ت حاضر شوم اما میدانم
خوش�بختانه زمان برگ�زاری اردوها

مشخص شده است.
وی در م�ورد زمان آغ�از اردوی
تیم�ش تصری�ح ک�رد :قرار اس�ت
تمرین�ات را از روز پنجش�نبه 19
اردیبهشت در خانه کشتی استارت
بزنیم .این چهارمین مرحله اردوی ما
محسوب میشود چون خودمان هم
ی�ک اردو در ارومیه برگ�زار کردیم.
ای�ن اردو ت�ا  28اردیبهش�ت ادامه
خواهد داشت.
س�رمربی تی�م کش�تی فرنگی
نوجوان�ان در مورد انتخ�اب تیمش
برای شرکت در مس�ابقات قهرمانی
آس�یا گفت :نفراتمان را براس�اس
مسابقات انتخابی که در رشت برگزار
ش�د انتخاب میکنیم .درخواس�ت
داده بودی�م به دلیل برگزار نش�دن
ج�ام ی�ادگار ام�ام ،ی�ک تورنمنت

آغاز اردوی تیم ملی وزنه برداری نوجوانان

بینالملل�ی جایگزین ش�ود که این
موضوع با جابهجاییهای فدراسیون
کش�تی تداخل پیدا کرد و ما حضور
در جام بینالملل�ی رومانی را هم از
دست دادیم .این رقابتها یک هفته
دیگر برگزار میشود و گرفتن ویزای
رومانی هم کار دشواری است.
علی�زاده ادام�ه داد :باید جلوتر
برویم تا ببینیم در چه شرایطی قرار
میگیریم .اگر بتوانیم همراه با جوانان
تمرین کنیم ای�ن بهنفعمان خواهد
بود .چیزهایی در تورنمنت ترکیه به
دس�ت آوردیم و در نهایت اگر الزم
باشد مسابقه دروناردویی در برخی
اوزان برگزار میکنی�م .بهدنبال این
هس�تیم ک�ه بهترین تصمی�م را که
هم عدالت در آن رعایت شده باشد
و هم منتج به نتیجه ش�ود در مورد

انتخاب تیم بگیریم.
عضو س�ابق تی�م ملی کش�تی
فرنگی تصریح کرد :برنامههای ما از
اول مشخص بود که بهدلیل مسائلی
ک�ه وجود داش�ت یک�ی دو تای آن
انجام نش�د .امس�ال کارمان خیلی
سخت است چون س�ال گذشته هر
جا رفتی�م قهرمان ش�دیم و نتیجه
گرفتیم اما امس�ال تیم کام ً
ال تغییر
ک�رده و م�ا فقط ی�ک نفر (س�جاد
عباسپور) را از س�ال گذشته داریم
ک�ه او ه�م دو وزن باالت�ر رفت�ه و
در انتخاب�ی ه�م دوم ش�ده اس�ت.
بهعنوان مث�ال دانیال س�هرابی که
در  60کیلوگرم اول شده ،کشتیگیر
نونهال اس�ت یا دهبزرگ�ی که هنوز
یک سال دیگر میتواند در نونهاالن
کشتی بگیرد.

رسوایی در تیم فوتبال نوجوانان عراق

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(456177

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﺁﺭﻳﺎ
ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  1408ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ
14006617102
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ 1397/08/29
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷـﺪ  :ﺭﻗﻴـﻪ ﺍﻗﺒـﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷـﻴﺰ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 0493458247ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ  3/400/000ﺭﻳﺎﻝ ﺳـﻬﻢ ﺍﻟﺸـﺮﻛﻪ ﺧـﻮﺩ ﺍﺯ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷـﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠـﻎ
 13/400/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 10/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ .ﻭ ﻣـﺎﺩﻩ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﻟﻴﺴـﺖ ﺟﺪﻳـﺪ ﺷـﺮﻛﺎء ﭘـﺲ ﺍﺯ
ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ - :ﻣﻬـﺮﺩﺍﺩ ﺻـﻔﺮﻱ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ 0067708994
ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺒﻠﻎ  3/300/000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻱ ﻧﻴﺎ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0056975171ﺩﺍﺭﻧـﺪﻩ ﻣﺒﻠـﻎ  3/300/000ﺭﻳـﺎﻝ .ﺳـﻬﻢ
ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻭ ﻳﺤﻴـﻲ ﻗﺒـﺎﺩﭘﻮﺭ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  2218558688ﺩﺍﺭﻧـﺪﻩ
ﻣﺒﻠﻎ 3/400/000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻪ ﻗﻠـﻲ ﺗﺒـﺎﺭ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣـﻼﻙ ﻛﺸـﻮﺭ
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ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻗﺪﺱ )(456179

ورزش جوان و نوجوان
اعزام تیم کشتی آزاد ایران با ترکیبی جوان به
ایتالیا

رقابته�ای بی�ن المللی کش�تی آزاد جام ساس�اری که جزو
رنکینگ سیستم اتحادیه جهانی محسوب میشود طی روزهای  ۲تا ۴
خردادماه در شهر ساساری کشور ایتالیا برگزار میشود .بر این اساس
قرار اس�ت کادر فنی تیم کشتی آزاد ایران از نفرات جوان اردوی تیم
ملی برای حضور در این مسابقات بهره ببرد.
هادی حبیبی ،سرپرس�ت تیم ملی کشتی آزاد در این باره به مهر
گفت :نفرات اعالم ش�ده برای شرکت در جام ساساری ایتالیا ،فع ً
ال در
لیست اولیه کادر فنی گنجانده شده اند و امکان هر گونه تغییر در آن
وجود دارد .ضمن اینکه ما در نظر داریم بیش�تر از کش�تیگیران رده
جوانان و امید در این مسابقات استفاده کنیم.
به گفته حبیبی لیس�ت اولی�ه آزادکاران اعزامی ب�ه ایتالیا از ۱۲
کش�تیگیر تش�کیل ش�ده اما هنوز میتوان تغییراتی در این لیست
ایجاد کرد.
سرپرس�ت تیم ملی کش�تی آزاد که هم اکنون ب�ا نفرات منتخب
اردوی تیم ملی در ش�هر عشق آباد ترکمنس�تان حضور دارد ،گفت:
اردوی بعدی ما از روز  ۲۳اردیبهشت آغاز خواهد شد و تا زمان اعزام
به رقابتهای جام ساساری ایتالیا ادامه دارد.
گفتنی اس�ت جمعی از آزادکاران منتخب اردوی تیم ملی کشتی
ایران ،هفته گذش�ته برای برگزاری یک اردوی مش�ترک راهی کشور
ترکمنس�تان ش�دند .این تمرینات از روز جمعه با حض�ور آزادکاران
ترکمنس�تان و ایران آغاز ش�د که قرار است تا روز  ۲۰اردیبهشت ماه
پیگیری ش�ود .تمامی هزینههای برگزاری این اردو اعم از هزینه سفر
تیم ایران به ترکمنستان نیز بر عهده مسئوالن کشور میزبان است.
اتفاقات عجیب تیم امید

کرانچار چرا آمد و چرا رفت؟

زالتک�و کرانچار در حال�ی از هدایت تیم ملی امی�د فوتبال ایران
برکنار شده که هنوز دلیل آمدن و جدایی او دقیقا معلوم نیست .پس
از حدود تقریبا یک س�ال سرمربی کروات تیم ملی امید یعنی زالتکو
کرانچار از تیم ملی امید کنار گذاشته شد .او به رغم صعود به دور بعد
مقدماتی المپیک ،نتوانس�ته بود نتایج مد نظر کمیته فنی فدراسیون
فوتب�ال را کس�ب کند و تیمش را با اما و اگر ب�ه مرحله بعد برد .البته
این اخراج نخستین تجربه برکناری این سرمربی کراوات نبود بلکه او
پیش از این از تیمهایی چون پرس�پولیس و سپاهان هم کنار گذاشته
ش�ده بود .چند ماه قبل و در زمان انتخاب وی به عنوان سرمربی تیم
ملی امید ،بس�یاری از کارشناس�ان فوتبالی و فوتب�ال پایه به این امر
انتقاد داش�تند و کارنام�ه کرانچار و بیتجربگ�ی او در فوتبال پایه را
دلی�ل مخالفت خود میدانس�تند .در حالی هدای�ت تیمی که بیش از
 ۴2س�ال اس�ت رویای المپیک را در سر میپروراند به سرمربی سابق
پرس�پولیس و سپاهان س�پردند که به نظر میرسد دلیل این انتخاب
چی�زی بیش�تر از مس�ائل فنی بوده اس�ت .س�وال اصلی این اس�ت
ک�ه س�رمربی اخراجی تیم ملی امی�د که پیش از این ی�ک بار تا پای
امضا قرارداد با فدراس�یون فوتبال آمد و نتوانس�ت هدایت امیدهای
ای�ران را به عهده بگیرد ،چگونه توانس�ت پس از حدود  ۳یا  ۴س�ال
دوب�اره به عنوان گزینه مطرح ش�ود و حتی این ب�ار موفق به امضای
قرارداد ش�ود؟ مربیای که بار اول نیس�ت در ای�ران نتیجه نمیگیرد
و پیش از این هم س�پاهان و پرس�پولیس بابت نتایج ضعیف او را کنار
گذاش�ته بودند .اخراج کرانچار حاال دوباره قرار است هزینهای را روی
دس�ت فدراسیون فوتبال بگذارد که نتیجهای را در پی نداشته و تنها
بدهکاری این فدراس�یون و بدحس�اب کردن فوتبال ای�ران را در پی
خواهد داش�ت .البته به گفته رییس فدراس�یون فوتب�ال این جدایی
توافق�ی خواهد بود اما طبق صحبتهای کرانچار و س�ابقه اخراج وی
در س�ایر تیمهای ایرانی نشان میدهد که او به همین راحتیها حاضر
نیست از پول خود بگذرد .حاال معلوم نیست سرنوشت تیمی که تنها
چند ماه فرصت آمادگی برای حضور در مرحله نهایی مقدماتی المپیک
را دارد ،چه خواهد شد؟ به نظر میرسد این تیم بین تصمیمهای ضد و
نقیض کمیته ملی المپیک ،فدراسیون فوتبال و اسپانسر تیمهای ملی
گرفتار شده است و امیدهای ایران نمیدانند به ساز کدام یک از اینها
برقصند؛ مدیریت چند وجه�ی که میتواند به راحتی رویای المپیکی
ش�دن را بر آب دهد و حسرت آن را به دل فوتبال ایران و فدراسیون
 ۵ستاره بگذارد.

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻓﻨﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﺭﻳﻠﻲ ﺳﺎﺗﺮﺍپ
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  251862ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10102923097

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396/08/15ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨـﺎﺫ
ﺷﺪ  :ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ :ﺗﻬﺮﺍﻥ  -ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻱ
 ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ-ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ-ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻴﺮ ﻋﻤﺎﺩ-ﻛﻮﭼﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ)ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ(-ﭘﻼﻙ -21ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ-ﻭﺍﺣﺪ  -2ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ  1587748913ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣـﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ
ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳـﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸـﻮﺭ
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ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ  13ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺭﺍﺿﻲ
ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ

وزنه برداران نوجوانان وارد اردوی تمرینی می شوند.
 ۱۶وزن�ه ب�ردار نوج�وان از ام�روز تا  ۲۰اردیبهش�ت تمرین�ات خود
را زی�ر نظ�ر کادر فن�ی ،در کم�پ تیم ه�ای مل�ی وزنه ب�رداری پیگیری
می کنند.
رضا باغی ،نیما فرزنگار ،مس�عود نصرتی ،فره�اد اکبری ،محمدتوفیق
پوزش ،حس�ین رمضانژاد ،علی کشتکار ،حسن عمادی ،مجتبی موسویان،
علیرضا منصوری ،علیرضا اس�فندیاری ،پوریا اس�کندرزاده ،سپنتا حاکم
زاده ،محمدمسعود ممیوند ،کوروش پیری و علیرضا معینی ۱۶ ،وزنه بردار
دعوت شده به این مرحله از اردوی تیم ملی نوجوانان هستند.

فوتبال عراق که در س�ال های گذشته بارها شاهد رسوایی استفاده از
بازیکنان صغر سنی بوده است ،بار دیگر در رده نوجوانان خبرساز شد.
پس از بررس�ی مستندات بازیکنان تیم فوتبال نوجوانان عراق ،جعلی
بودن مدارک شش بازیکن اثبات شده و نفراتی که با مدارک غیرواقعی در
این تیم حاضر شدند ،از اردو اخراج شدند.
فدراس�یون فوتب�ال ع�راق در ای�ن خصوص اعلام ک�رد :کادر فنی
تی�م نوجوان�ان همچن�ان ب�ه دنب�ال بررس�ی مس�تندات و ش�واهد در
خصوص ش�رایط س�نی بازیکنان اس�ت و اقدامات الزم درب�اره آنها انجام
شد.
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ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ  :ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ212ﻭ ﺭﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9026ﻣﻮﺭﺧﻪ 97/11/18ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿـﺎﻱ
ﻋﻠﻲ ﺑﻴﺮﺍﻧﻮﻧﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺮﺑﻌﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﺍﺯ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﻋﻤﺎﺭﺕ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ 116/62
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯ ﺍﺻﻠﻲ  36ﺑﺨﺶ  2ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﺩﺭﻭﻳﺶ ﺷﻴﺨﻲ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻭ
ﺍﻧﺸﺎء ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭ ﺍﺭﺍﺿـﻲ ﻭ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻓﺎﻗـﺪ
ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺻـﺎﺣﺒﺎﻥ ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﺩﺭ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﻣﺤﻠﻲ ﺁﮔﻬﻲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺍﻟﺼـﺎﻕ ﺗـﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ
ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬـﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺳـﺘﺎﻫﺎ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣـﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻥ
ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻇﺮﻑ ﻣـﺪﺕ ﻳﻜﻤـﺎﻩ ﺍﺯ ﺗـﺎﺭﻳﺦ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﮔـﻮﺍﻫﻲ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺛﺒﺘﻲ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀـﺎﻱ
ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺭﺍﻱ ﻭﻓﻖ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﺑـﻪ ﻣﺮﺍﺟـﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
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