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 حمان رضایی، سرمربی تیم فوتبال 
برق جدید شیراز شد

 رحمانی رضایی به عنوان سرمربی جدید تیم 
فوتبال آینده س��ازان برق جدید شیراز انتخاب شد. 
به گزارش مهر، آینده س��ازان برق جدید شیراز پس 
از اینکه نی��م فصل موفقی را ب��ا داوود مهابادی در 
لیگ دس��ته یک پشت سرگذاشت در تعطیالت نیم 
فصل مدیران باش��گاه با خروج این مربی به همراه 
چن��د بازیکن کلی��دی موافقت کردند و اس��ماعیل 
 اسماعیلی هدایت این تیم را بر عهده گرفت.با شروع

نیم فصل دوم وضعیت تیم برق جدید مانند قبل نبود 
و امتیازهای زیادی را از دست داد تا اینکه مدیریت 
باشگاه تصمیم به تغییر مربی گرفت و رحمان رضایی 
به عنوان سرمربی جدید نارنجی پوشان شیراز انتخاب 
شد.رحمان رضایی در کارنامه مربیگری خود سابقه 

دستیاری در تراکتورسازی و راه آهن را دارد.

ماجرای پس گرفتن لباس های 
ملی پوشان جوان فوتبال چه بود؟

با توج��ه ب��ه محدودیت های موج��ود در 
فدراسیون فوتبال، پوش��اک تیم های ملی بعد از 
هر اردو برای شس��ت و ش��و و استفاده مجدد از 
بازیکنان پس گرفته می ش��ود.به گزارش ایسنا، 
در روزهای گذشته خبری مبنی بر باز پس گیری 
البس��ه بازیکنان تیم ملی فوتبال جوانان منعکس 
ش��د که باید گفت این موضوع اتفاق تازه ای در 
فدراس��یون فوتبال نیس��ت. حت��ی بازیکنان تیم 
ملی بزرگس��االن هم بعد از ه��ر اردو لباس های 
خ��ود را در اختی��ار ت��دارکات تی��م می گذارند 
تا برای اردوهای بعدی شس��ت و ش��و ش��ود و 
مجددا بازیکنان از این البس��ه اس��تفاده کنند.در 
س��ایر رده های ملی هم لباس ها تا چند اردو در 
اختیار بازیکنان قرار می گیرد و بازیکنان مسئول 
نگهداری از این پوشاک هستند و خودشان وظیفه 
شس��ت و ش��و را بر عهده دارند. بعد از گذشت 
چندین اردو و مس��تهلک شدن لباس ها، پوشاک 

جدیدی در اختیار بازیکنان قرار می گیرد.
با توجه به فس��خ قرارداد جیووا، فدراسیون 
فوتبال اقدام به خرید البس��ه ب��رای تیم های ملی 
می کند و برای کاهش هزینه ها، بعد از چند اردو و 
کاهش کیفیت لباس ها، پوشاک جدیدی به بازیکنان 
داده می شود.حتی چند ماه قبل، فدراسیون فوتبال 
از پوشاک پوما، مربوط به سال ۲۰۰۶ که برای جام 
جهانی آلمان تهیه شده بود، برای انجام تمرینات تیم 
ملی زیر ۱۷ سال اس��تفاده کرده بود.بعد از حذف 
تیم ملی جوانان از دور نهایی مس��ابقات قهرمانی 
آس��یا، این تیم منحل شد و پس گرفتن لباس ها از 
بازیکنان به خاطر نامشخص بودن وضعیت برنامه 

و اردوهای این تیم بوده است.

خبرنامه

کی روش، مربی بزرگی است
مدافع برزیلی سابق منچستریونایتد به تمجید 
از کارلوس کی روش پرداخت و او را مربی بزرگی 
برای خود دانس��ت. به  گزارش  ایس��نا    به نقل از 
رادیو اینترنت��ی GolBezan، رافائل داس��یلوا، 
مدافع برزیلی س��ابق منچس��تریونایتد سال ها با 
کارلوس کی روش کار کرده اس��ت و توانس��ت از 
منچس��تریونایتد افتخارات زیادی از جمله س��ه 
قهرمان��ی در لیگ برتر را به دس��ت بی��اورد. این 
مدافع برزیلی در حال  حاضر در لیون فرانسه بازی 
می کند. رافائل داسیلوا در گفت وگویی اظهار کرد: 
کارلوس کی روش، مربی بسیار خوبی بود و تمامی 
جلس��ات تمرینی را برای ما س��ازمان دهی کرد. 
او خیل��ی روی نظم تاکتیکی و جنبه های مختلف 
بازی از جمله کارهای دفاعی تاکید داش��ت. من 
روزی که به منچستریونایتد آمدم فقط پرتغالی بلد 
بودم و نمی توانس��تم انگلیسی صحبت کنم. او به 
من خیلی کمک کرد و در این زمینه راه گشای من 
بود.وی ادامه داد: تجربه باالی کارلوس کی روش 
چیزی بود که خیلی در موارد مختلف به س��ود ما 
 بود و همه ما در منچس��تریونایتد از آن اس��تفاده 
می کردی��م. من بعد از کی روش ب��ا مایک فیالن 
هم در منچس��تریونایتد کار کرده ام،  ولی باید این 
را بگوی��م که کارلوس کی روش تمرینات بس��یار 
س��طح باال و پیش��رفته ای داش��ت و خصوصا در 
کارهای دفاع��ی و نحوه قرار گرفتن بازیکنان در 
زمین خیلی به بازیکنان کمک کرد.مدافع برزیلی 
همچنین درباره پارک جی سونگ، بازیکن آسیایی 
منچستریونایتد نیز به اظهار نظر پرداخت و گفت : 
پارک از اس��تعداد زیادی برخ��وردار بود چه در 
داخل زمین و چه در خارج از زمین. من چیزهای 
زیادی از او دیدم که برایم جالب توجه بود. او یکی 

از بازیکنان خوب ما در آن سال ها بود.

 حسن یزدانی و حسین نوری 
برترین کشتی گیران سال شدند

 حسن یزدانی و حسین نوری با رأی مردم به 
عنوان برتری کشتی گیران آزاد و فرنگی کار سال 
فنی ۹۶-۹۵ انتخاب ش��دند. ب��ه گزارش تفاهم، 
در نظر س��نجی فدراسیون کشتی، در کشتی آزاد 
حس��ن یزدانی و مجتبی گلیج به عنوان قهرمانان 
رقابت های جهانی فرانس��ه و پیکارهای زیر ۲۳ 
س��ال جهان و در کش��تی فرنگی سعید عبدولی، 
حسین نوری و محمدعلی گرایی دارندگان مدال 
برنز مس��ابقات جهانی فرانسه حضور داشتند.بر 
این اساس در پایان این نظر سنجی حسن یزدانی 
در رش��ته کشتی آزاد و حس��ین نوری در رشته 
کش��تی فرنگی ب��ا رأی مردم، به عن��وان برترین 

کشتی گیران سال فنی ۹۶-۹۵ انتخاب شدند.

خبرنامه

یک متخصص پزشکی ورزشی گفت: ورزش 
در هوای آلوده سبب تشدید اثرات منفی آلودگی بر 
انسان می شود و میزان رسوب ذرات معلق کمتر از 
۲.۵ میکرون در ریه انسان چند برابر بیشتر از حالت 
معمول است.ش��اهین صالحی در گفت وگو با ایسنا، 
افزود: ورزش در هوای آلوده سبب می شود تا مواد 
آالینده بیش��تری وارد بدن شود. بویژه ورزش هایی 
همانند دویدن، دوچرخه س��واری و پیاده روی که 
این روزها بیش��تر مورد توجه مردم قرار دارند و در 
فضای باز انجام می شوند، بیش از سایر ورزش ها 

در شرایط آلودگی هوا خطرناکند.
وی گفت: ورزش در هوای آلوده س��بب تشدید 
اثرات منفی آلودگی بر انس��ان می شود، چون زمینه 
ورود حج��م باالیی از ذرات معل��ق و گازهای آلوده 
را به ب��دن فراهم می کند. هنگام ورزش کردن میزان 
رسوب ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در ریه انسان 
چند برابر بیش��تر از حالت عادی است.این متخصص 
پزشکی ورزشی تصریح کرد: بهتر است از ماسک های 
فیلتردار استاندارد استفاده کنید و با نوشیدن آب زیاد 
به کلیه ها کمک کنید ت��ا امالح اضافی از بدن خارج 

شود و ذرات آلودگی مدت زمان کمتری در بدن باقی 
بماند. همچنین از فعالیت بدنی و ورزش در فضاهای 
روزب��ازی که در مح��دوده آلودگی هوا ق��رار دارند، 
خودداری کنید.صالحی خاطرنش��ان کرد: در صورت 
باال بودن میزان دی اکسید کربن در هوا، ممکن است 

با فعالیت بدنی شدید و افزایش تعداد و عمق تنفس، 
زمین��ه ورود هر چه بیش��تر این گاز ب��ه ریه ها و در 
نهایت مسمومیت ناش��ی از آن افزایش یابد. افزایش 
غلظت مونواکسید کربن بویژه در مناطق پرتردد بسیار 
آس��یب زا بوده و به علت تمایل فراوان این گاز برای 

ترکیب با هموگلوبین خون، میزان اکسیژن مورد نیاز 
باف��ت ها کاه��ش یافته و در نتیجه ممکن اس��ت به 
عوارضی نظیر سردرد، سرگیجه و در موارد شدیدتر 

افزایش ضربان قلب دچار شویم.
او ادام��ه داد: یکی دیگر از آالینده ها س��رب 
اس��ت که به س��رعت می توان��د وارد جریان خون 
 ش��ود. وجود سرب در خون س��بب شکسته شدن 
گلبول های قرمز و کاهش عمر طبیعی آنها می شود، 
در نتیج��ه تعداد گلبول های قرمز خون کم ش��ده و 
به کم خونی منجر می ش��ود.این متخصص پزشکی 
ورزشی با بیان این که سالمندان و کودکان به میزان 
بیش��تری در معرض خطر س��رب هس��تند، گفت: 
ورزش و فعالی��ت بدن��ی در هوای آل��وده به هیچ 
عنوان برای س��المندان و کودکان توصیه نمی شود. 
ضمن اینکه کودکان به دلیل حس��اس بودن مخاط 
بینی، حنجره، نای و روده، بیشتر در معرض آسیب 
قرار دارند.وی در پایان اضافه کرد: زمانی که میزان 
آلودگی هوا به هشدار می رسد، از میوه هایی همچون 
پرتغال، توت فرنگی، سبزیجات سبز، شیر، ماست و 

دوغ بیشتر از همیشه استفاده کنید.

 هنگام آلودگی هوا 
از دوچرخه سواری و پیاده روی پرهیز کنید

مفقودی
س��ند صورت حس��اب فروش و صورت مجلس تحویل تراکتور کش��اورزی فرگوسن 4۷۵ 
تک دیفرانسیل  ITM مدل ۱۳۹۲ بشماره موتور  MT4AC۳W۰۰۱۷8 بشماره شاسی

N۳HKTAD۱CDEN۱8۳4۳ بن��ام عباس تینا مفقود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط 
میباشد . پیرانشهر 

تاسیس شرکت سهامی خاص تجهیز درمان سریر پاسارگاد در تاریخ 
۱۳۹۶/۱۱/۱۵ به شماره ثبت ۲۰۹۷۳ به شناسه ملی ۱4۰۰۷۳۹88۵۰ 
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 

اطالع عموم آگهی میگردد.
نام : تجهیز درمان سریر پاسارگاد شرکت سهامي خاص

موضوع فعالیت :تولید و خرید و فروش و پخش و تعمیرات و خدمات 
پ��س از فروش و واردات و صادرات کلی��ه کاالهاي مجاز بازرگاني از 
قبیل تجهیزات پزشکي و مشارکت در برگزاري همایش ها و سمینارهاي 
داخلي و بین المللي و همکاري در برپایي نمایشگاهها و کنفرانس ها و 
سمینارها و مش��اوره در زمینه برنامه ریزي و سازماندهي و بکارگیري 
و ارتقاء منابع انس��اني و ش��رکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتي و 
خصوصي در صورت ضرورت قانوني انجام موضوعات فعالیت پس از 
اخذ مجوز از مراجع ذیصالح .)با قید اینکه ثبت موضوع فعالیت مذکور 
بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمي باشد ( درصورت لزوم پس از اخذ 

مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی : اس��تان گیالن - شهرس��تان رشت - بخش مرکزي - شهر 
رش��ت-بلوار معلم-بلوار معلم-کوچ��ه ۱۰ متري پنجم طالقاني-پالک 
-۱۶-ساختمان پرشین-طبقه چهارم-واحد ۱4 کدپستی 4۱۵۳۷۳4۱۱۳

سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی
منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی 

مبل��غ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توس��ط موسس��ین طی گواهی بانکی ش��ماره 
۳4۷۱۶۹۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰4 نزد بانک رفاه کارگران شعبه آزادگان 
رش��ت با کد ۳4۷ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام 

می باشد.
اعضا هیئت مدیره

آقای حامد عرفاني به شماره ملی ۰۰۷۹۷۶4۳۷۱و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت ۲ سال 

آقای امین عباسي جوکندان به ش��ماره ملی ۲۶۳۱۶۶8۰8۱و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال 

آقای فرخ ظهیري پورچنگریان به شماره ملی ۲۶۳۱۶۷۰۱۳۲و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال  و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال 
آقای عباس جعفري گلرخ خسمخي به شماره ملی ۲۶۶8۲۵4۷۳۶و به 

سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و اوراق عادي 
و اداري شرکت به امضاي مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 

شرکت معتبر مي باشد
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه

بازرسان
خانم هدیه عبدالغفورپور کاشاني به شماره ملی ۲۵8۰۱۲۰۵۵۶ به سمت 
بازرس اصلي به مدت یک س��ال مالی خان��م محبوبه میزبان بوئیني به 
ش��ماره ملی ۲۶۶۹4۷۷۶۱۵ به سمت بازرس علي البدل به مدت یک 

سال مالی 
روزنامه کثیر االنتشار  تفاهم جهت درج آگهی  های شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت

دادنامه
 مرجع رس��یدگی : شورای حل اختالف ش��عبه بیستم خوی به نشانی 

بلوار آصفی 
خواه��ان : نام : بهزاد نام خانوادگی : ارش��اد ف : کریم محل اقامت : 

خوی- شهرک ولیعصر ۱۱گانه نبش کوچه شبنم4 
خوانده : نام : س��عید نام خانوادگی : حس��ن زئی ف : محمدگل محل 

اقامت : مجهول المکان 
موضوع : مطالبه وجه سه فقره چک به مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

رای ش��ورا : در خصوص دعوی خواهان آقای بهزاد ارش��اد بطرفیت 
خوانده آقای س��عید حسن زئی به خواسته تقاضای محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت یک فقره چک به شماره 
های ۲۱۰۱۱8- ۲۱۰۱۱۹- ۲۱۰۱۲۰ به سررسیدهای ۹۶/۲/۲۰- 
۹۶/4/۲۰- ۹۶/۶/۲۰ با احتس��اب کلیه خسارات دادرسی و تاخیر 
تادیه با توجه به وجود چک مس��تندا دع��وی در ید خواهان حکایت 
از بق��ای دین و اش��تغال ذمه خوانده را دارد و خوان��ده علیرغم ابالغ 
اخطاریه دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده اند لذا دعوی 
خواه��ان را مقرون به صحت تش��خیص و به اس��تناد مواد ۳۱۰و۳۱۳ 
قان��ون تج��ارت و تبصره الحاقی به ماده۲ قان��ون صدور چک و مواد 
۱۹8و۵۱۹و۵۲۲ از قان��ون آیی��ن دادرس��ی دادگاهه��ای عموم��ی و 
انق��الب )در امور مدنی( حکم ب��ه محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ری��ال و هزینه ابطال تمبر و خس��ارات تاخیرتادیه از 
تاری��خ سررس��ید چک لغایت اجرای حکم در ح��ق خواهان صادر و 
اعالم میدارد رای صادره غیابی بوده و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین ش��عبه بوده و سپس ظرف بیست روز پس از 

ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگستری خوی میباشد .   
حیدر رحمانی- قاضی شعبه بیستم شورای حل اختالف خوی   

ش پ: ۹۶۰۹۹844488۰۰۵8۲،  ش ب: ۹۶۰۶۱۳ .در خصوص شکایت 
خان��م معصومه دانش علیه آقای نبی حضرت��ی فرزند علی نظر به صدور قرار 
جلب دادرس��ی و کیفرخواس��ت با عنوان اتهامی تخریب ام��وال با دالیل ذکر 
ش��ده در کیفرخواست تقدیم دادگاه  عمومی و انقالب شهرستان نقده نموده و به 
ش��ماره ۹۶۰۶۱۳ ثبت و به ش��عبه ۱۰۲ ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
۱۳۹۶/۱۲/۲۳ساعت ۱۱:۰۰ تعیین گردیده است.  با عنایت به مجهول المکان 
ب��ودن و عدم دسترس��ی متهم و در اجرای مقررات م��واد ۳44 و ۳4۵ و ۱۷4 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامور کیفری مصوب ۱۳۹۲ 
مراتب یک نوبت منتش��ر تا متهم پس از اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم کیفرخواست را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رس��یدگی و استماع شهادت شهود به همراه وکیل دادگستری 
در دادگاه حاضر گردند. بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور مطابق مقررات 

رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. 
رئیس شعبه دوم کیفری دو نقده )102( – علی اکبر سبحانی 

خص��وص  .در   ۹۶۰۵۰۵ ش ب:    ،۹۶۰۹۹84448۶۰۰۱8۰ ش پ: 
ش��کایت خانم پریناز حس��ن زاده علیه آقای بابک پیش��یار نظر به صدور قرار 
جلب دادرس��ی و کیفرخواس��ت با عنوان اتهامی ترک نفقه با دالیل ذکر ش��ده 
در کیفرخواس��ت تقدی��م دادگاه  عمومی و انقالب شهرس��تان نق��ده نموده و به 
ش��ماره ۹۶۰۵۰۵ ثبت و به ش��عبه ۱۰۲ ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
۱۳۹۶/۱۲/۲۳ساعت ۱۲:۰۰ تعیین گردیده است.  با عنایت به مجهول المکان 
ب��ودن و عدم دسترس��ی متهم و در اجرای مقررات م��واد ۳44 و ۳4۵ و ۱۷4 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامور کیفری مصوب ۱۳۹۲ 
مراتب یک نوبت منتش��ر تا متهم پس از اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم کیفرخواست را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رس��یدگی و استماع شهادت شهود به همراه وکیل دادگستری 
در دادگاه حاضر گردند. بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور مطابق مقررات 

رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. 
رئیس شعبه دوم کیفری دو نقده )102( – علی اکبر سبحانی 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

براب��ر راي ش��ماره ۱۳۹۳۶۰۳۱۳۰۱۰۰۰۹۱4۶ و ۱۳۹۳۶۰۳۱۳۰۱۰۰۰۹۱4۵ 
هی��ات اول  موض��وع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي 
فاقد س��ند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی آقای احمد س��لیمی فرد ف قادر ش ش ۱۷۲ صادره از بوکان 
و خانم مرضیه محمدس��رخ ف کریم ش ش ۲ صادره از بوکان هر کدام به نس��بت 
س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ در یک باب خانه به مس��احت ۱۱۱/۵۵ مترمربع 
مفروز و مجزی ش��ده از پ��الک باقیمانده ۱۳۱- اصلی کلتپ��ه واقع در بخش ۱۷ 
شهرس��تان بوکان خریداري از آقایان محمدرسول و ابوبکر و عمر احمدی احادی 
از وراث مرحوم حس��ین احمدی احدی از زارعین صاحب نس��ق در پالک مذکور 
مح��رز گردیده که برای آن پالک ۳44۲ فرعی از ۱۳۱- اصلی تعیین و اختصاص 
یافته است . )توضیح اینکه برابر دادنامه شماره ۱۵۱۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ آقای 
احمد سلیمی فرد فوت نموده و وراث ایشان بنامان محمد و علی و معصومه سلیمی 
فرد و خانم مرضیه محمد س��رخ معرفی گردیده که وراث طی نامه وارده به شماره 
۱۰۹/۱۱4/۹۶/۱۷۹8۲- ۱۳۹۶/۱۱/۰8 تقاضای صدور س��ند مالکیت س��همی 
مرحوم احمد س��لیمی فرد را به نس��بت س��هم االرث خود نموده اند( لذا به منظور 
اط��الع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهي مي ش��ود در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند . بدیهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۶/۱۱/۱8  
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ 

محمود خضرزاده- رئیس ثبت اسناد و امالک بوکان 

آگهي تغییرات موسسه  جامعه مديران کیفیت فراگیر گیالن موسسه غیر 
تجاري به شماره ثبت 584 و شناسه ملي 10720275837 

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ي عادي بط��ور فوق الع��اده مورخ 
۱۳۹۶/۰۹/۲۶  باس��تناد مج��وز ش��ماره ۹۶/8۰/۲۲۱/۱4۶۶  م��ورخ 

۱۳۹۶/۱۰/۱۳ صادره از استانداری گیالن تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
۱-  اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند.

 خان��م ه��ا فاطمه کاردان  به ش��ماره مل��ی ۲۵۹4۱۳۳۷۶۰ و خانم  هاجر 
کاردان به ش��ماره ملی ۲۵۹4۱۷۱۱۷4  وخانم  مریم کاردان به شماره ملی 
۲۵۹4۲۲۷۶4۱ وخانم نس��یم زبده فالحتی به شماره ملی ۲۶۶۹۲۲۶884  
وآق��ای  میث��م جهانیار مقدم ب��ه ش��ماره مل��ی    ۲۵۹۳84۰۲۲۶  بعنوان 
اعض��ای اصلي هیات مدیره و خانم  اش��رف س��ادات ش��مس میر محله به 
ش��ماره ملی۲۵۹4۳۱۰۵۹۱  واقای اسمعیل خس��رو مرادی به شماره ملی  
۲۵۹۳۵۷۲۰۷8  بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال  

انتخاب شد.
۲- خان��م  غزاله طلوع به ش��ماره مل��ی  ۲۵۹۵۷۷4۵۹۱   بعنوان  بازرس 
اصلی وخانم  مریم حسین پور بازار مچی به شماره ملی    ۲۵۹4۲۳۰۲۶۱  

بعنوان  بازرس علی البدل  برای مدت یک سال انتخاب شد. 
۳- ترازنامه منتهی به۲8 /۱۲/ ۱۳۹۵ به تصویب  رسید.

 با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های مالی ، انتخاب 
بازرس انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 

مرقوم ثبت  و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت

آگهي تغییرات موسس��ه  جامعه مديران کیفیت فراگیر گیالن موسس��ه 
غیر تجاري به شماره ثبت 584 و شناسه ملي 10720275837 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۶   و  باستناد مجوز 
ش��ماره ۹۶/8۰/۲۲۱/۱4۶۶  م��ورخ ۹۶/۱۰/۱۳ صادره  از اس��تانداری 

گیالن تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
۱-  اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

خان��م  هاجر کاردان به ش��ماره مل��ی  ۲۵۹4۱۷۱۱۷4 بعنوان رئیس هیات 
مدیره وخانم  مریم کاردان به شماره ملی ۲۵۹4۲۲۷۶4۱       بعنوان نایب 
رئیس هیات مدیره وآقای  میثم جهانیار مقدم به شماره ملی ۲۵۹۳84۰۲۲۶  

بعنوان خزانه دار وعضو اصلی هیئت مدیره 
وخانم نسیم زبده فالحتی به شماره ملی ۲۶۶۹۲۲۶884 بعنوان عضو اصلی 
هیئت مدیره وخانم  فاطمه کاردان  به شماره ملی   ۲۵۹4۱۳۳۷۶۰  بعنوان 

مدیرعامل وعضو اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند .
مطابق با تبصره ۳ ماده ۳۰ اساسنامه حق امضاء  کلیه  اسناد و اوراق بهادار 
و تعهد آور با امضای  مدیر عامل وخزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضاء 
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر  موسس��ه  معتبر خواهد بود . و بر اس��اس 
تبصره۳ ماده ۳4 اساس��نامه مکاتبات رسمی موسس��ه با امضاء مدیر عامل 

صورت می پذیرد.   
ب��ا ثبت این مس��تند تصمیمات تعیین دارندگان حق امض��اء انتخاب مدیران  
انتخاب ش��ده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 

ثبت  و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي ش��ماره ۱۳۹۶۶۰۳۱۳۰۱۰۰۰۱۶۹۳ هی��ات اول  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
ح��وزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عبداله کرمی 
تکانتپه فرزند محمد بشماره شناسنامه 8۶8 صادره از بوکان در ششدانگ یک باب 
خانه به مس��احت ۱۵۱/۵۰ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک باقیمانده ۱۳۳۷ 
فرعی از ۱۳۰- اصلی واقع در بخش ۱۷ شهرس��تان بوکان خریداري از آقای علی 
حیدری و با تجدید سند توسط آقایان امیر و ناصر حیدری احادی از وراث مرحوم 
علی حیدری مع الواس��طه )ابتیاعی توس��ط آقای علی حی��دری از مرحوم ابوبکر 
مهتدی مالک رسمی پالک مذکور( محرز گردیده که برای آن پالک ۱۳۷44 فرعی 
از ۱۳۰- اصلی تعیین و اختصاص یافته است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند 
. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۶/۱۱/۰۳   تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۶/۱۱/۱8  
محمود خضرزاده- رئیس ثبت اسناد و امالک بوکان

دادنامه
مرجع رس��یدگی : شعبه هشتم- شورای حل اختالف به نشانی آ.غ خوی ب شهید 

مطهری تقاطع دادگستری روبروی پمپ بنزین 
خواهان : آقای بهزاد ارش��اد ف کرم محل اقامت : خوی- ش��هرک ولیعصر )عج( 

۱۱گانه کوچه شبنم پ۱  
خوانده : آقای بهزاد رستمی محل اقامت : مجهول المکان 

موضوع : مطالبه وجه سفته بمبلغ 8۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال  
رای شورا : در خصوص دعوی آقای بهزاد ارشاد ف کرم بطرفیت خوانده آقای بهزاد 
رستمی بخواسته مطالبه مبلغ 8۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب خسارات دادرسی و 
تاخیرتادیه از تقدیم دادخواس��ت سفته بشرح متن دادخواست با بررسی محتویات 
پرونده و با توجه به فتوکپی مصدق یکفقره سفته بشماره بعهده خزانه داریکل با نظر 
به اینکه خوانده با اطالع از دعوا در جلس��ه دادرسی حاضر نشده و هیچگونه ایراد 
و دفاع��ی بعمل نی��اورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده 
است لذا شورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد ۳۰۹-۳۰۷ 
قانون تجارت و ماده ۱۹8 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
بپرداخت مبلغ 8۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت اصل خواس��ته و هزینه دادرس��ی بملغ 
۱/۱۶۲/۵۰۰ ریال و خس��ارت تاخیر تادیه از تقدیم دادخواس��ت س��فته در حق 
خواه��ان صادر و اع��الم مینماید . رای صادره غیابی ب��وده و ظرف ۲۰ روز قابل 

واخواهی در همین شعبه شورا میباشد ./ ق 
يعقوب رشتبر– قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف شهرستان خوی

چهارشنبه 18بهمن 1396 سال سیزد               هم ـ شماره 3298             

 هم مربی گری می کنم 
 هم می خواهم در المپیک 

وزنه بزنم
نایب قهرمانی وزنه ب��رداری جهان به عنوان مربی ادواری به 
تیم ملی نوجوانان کمک می کند.بهادر موالیی در گفتگو با ایس��نا 
درباره مربیگری در تیم ملی وزنه برداری نوجوانان ایران بیان کرد: 
درخواس��ت فدراسیون بوده  و به گفته فدراسیون تا گرگان فعال به 
عنوان مربی در کنار تیم ملی وزنه برداری نوجوانان هستم و احتمال 
دارد دوباره حضورم تمدید شود. خودم مشتاق مربیگری بودم و از 
ابتدا هم به مربیگری عالقه داشتم از این رو تالش می کنم تجربیاتی 
که در این 8-۹ سال کسب کرده ام را در کنار آقای امینی در اختیار 
نوجوانان بگذارم.موالیی در پاس��خ به این پرس��ش که به صورت 
جدی به بازگشت به روی تخته فکر می کند، تصریح کرد: در کنار 
مربیگری تمرین هم می کنم. به صورت جدی می خواهم برگردم. 
هدف اصلی من المپیک ۲۰۲۰ است و باید آمادگی بدنی ام باالتر 
 برود و از لحاظ فکری تمام هدفم را روی  المپیک ۲۰۲۰ گذاشته ام. 
 وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که چ��ه تفاوتی بین نس��ل جدید 
وزنه برداری با زمانی که او در رده نوجوانان بوده است وجود دارد، 
تاکید کرد: زمان ما رکوردها ی رده های سنی نوجوانان و جوانان 
بهتر بود. البته انگیزه این وزنه برداران باال است و به مرور زمان و با 

کار کردن رکوردهایشان بهتر می شود. 

 صندوق حمایت از قهرمانان 
 بین المپیکی ها و پارالمپیکی ها 

تبعیض قائل می شود
قهرمان پارالمپیک ریو و دارنده دو مدال طالی بازی های پارالمپیک با انتقاد نسبت 
به یکسان نبودن حقوق ورزشکاران پارالمپیکی از سوی صندوق حمایت از ورزشکاران 
گفت: با وجود اینکه در حال حاضر دارنده دو مدال طالی پارالمپیک هستم اما ۹۰۰ هزار 
تومان حقوق دریافت می کنم.س��یامند رحمان در گفت وگو با ایس��نا در حاشیه برگزاری 
مجمع انتخاباتی فدراسیون جانبازان و معلوالن افزود: با وجود اینکه دارنده دو مدال طالی 
بازی های پارالمپیک هستم و همواره سعی کرده ام در تمام صحنه ها عملکرد قابل توجهی 
داشته باشم اما علی رغم پیگیری هایی که محمود خسروی وفا درباره حقوق ورزشکاران 
پارالمپیکی از سوی صندوق حمایت از ورزشکاران داشت هنوز این مساله به قوت خود 
باقی مانده و من در حال حاضر ۹۰۰ هزار تومان از این صندوق دریافت می کنم. امیدوارم 
صمیمی بتواند این تبعیض را که صندوق حمایت از ورزشکاران بین ورزشکاران المپیکی 
و پارالمپیک قائل اس��ت مرتفع کند و ما بتوانیم حقوقی که ورزش��کاران المپیکی از این 
صندوق دریافت می کنند ورزشکاران پارالمپیکی نیز به همان نسبت حقوق دریافت کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که چه انتظاری از صمیمی به عنوان رییس فدراسیون جانبازان 
و معلوالن دارید گفت: من س��ال 8۵ وارد رش��ته وزنه برداری شدم که با حمایت های محمود 
خس��روی وفا تا به امروز توانسته ام بدون هیچ گونه دغدغه و مشکلی به موفقیت های خوبی 
دست پیدا کنم و هیچ مشکلی نداشتم. امیدوارم در ادامه راه نیز صمیمی بتواند مسیری را ایجاد 
کند که ما بدون هیچ گونه دغدغه فکری این روند و مسیر را ادامه دهیم و بدون هیچ مشکلی 

بتوانیم خود را برای بازی های پاراآسیایی ۲۰۱8 آماده کنیم.

 »نیمار« می تواند 
توپ طال را ببرد

رونال��دوی برزیلی معتقد اس��ت، نیمار با ماندن 
در پاری س��ن ژرمن هم می تواند برنده توپ طال باشد 
و نیازی نیس��ت به تیمی دیگر ب��رود. به گزارش مهر، 
رونالدوی برزیلی معتقد است نیمار برای به دست آوردن 
 توپ طال مجبور نیس��ت تیم فوتبال پاری سن ژرمن 
را ترک کند.او اخیرا در مصاحبه  ای درباره هموطنش 
ک��ه با انگیزه رس��یدن به ت��وپ طال از بارس��ا به تیم 
فرانس��وی رفت گف��ت: او در پاریس همه الزمه های 
رس��یدن به توپ طال را دارد. باش��گاه هایی بودند که 
خود من هم دوس��ت داش��تم در آن ها حضور داشته 
باش��م و یکی از آن ها پاری س��ن ژرمن بود. بارها در 
پاریس بودم و زندگی در آنجا را تجربه کردم، اما هرگز 
فرصت بازی در پاری سن ژرمن را پیدا نکردم.رونالدو 
در ادامه گفت: هرگز پیشنهادی از پی  اس  جی نداشتم. 
در دوران بازی کردن��م برای تیم های اروپایی بزرگی 
بازی کردم، اما سرنوش��ت مرا به ایتالیا، اسپانیا و هلند 
برد. همچنین رئال مادرید باید در لیگ قهرمانان مقابل 
پاری  س��ن ژرمنی بازی کند که نیمار و امباپه را دارد. 

باید بگویم امباپه فرانسوی مرا یاد خودم می اندازد.

    

    


