8

سال سیزدهم ـ شماره 3155

فدراسیون تیراندازی  16میلیارد بدهی دارد

خبرنامه
اقدامات اساسی در اصالح ساختار
وزارت ورزش و جوانان انجام دادیم

وزی��ر ورزش و جوان��ان با اش��اره به این
ک��ه وزارت ورزش و جوان��ان ی��ک وزارتخانه
جدیدالتاس��یس اس��ت ،گفت :اقدامات اساس��ی
دراص�لاح س��اختار وزارت ورزش و جوان��ان
انجام دادیم .به گ��زارش تفاهم به نقل از پایگاه
خبری وزارت ورزش و جوانان ،سلطانیفر وزیر
پیشنهادی ورزش و جوانان دولت دوازدهم دیروز
باحضور در مجلس ش��ورای اسالمی ،در مجمع
نمایندگان استان های خراسان شمالی ،رضوی و
جنوبی حضور پیدا کرد .سلطانی فر در این دیدار
که با حضور اکثریت اعضای کمیسیون اصل نود
مجلس برگزار ش��د ،با اش��اره به این که وزارت
ورزشو جوانان یک وزارتخانه جدیدالتاسیس
است ،گفت :اقدامات اساسی در اصالح ساختار
وزارت ورزش و جوان��ان انج��ام دادی��م .وی با
تاکید بر این که اصالح اساسنامه فدراسیونهای
ورزش��ی یکی از معضالت فدراسیون ها بود که
در این مدت انجام ش��د،اف��زود :الیحه اهداف،
وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان را
به تایید دولت رس��اندیم و همچنین سند توسعه
ملی ورزشتهیه ش��ده اس��ت .دکتر سلطانی فر
با اش��اره به اهمیت اقتصاد ورزش ،تصریح کرد:
اقتص��اد ورزش در دنیا یک موض��وع بزرگ و
پ��ر اهمیت اس��تول��ی در ایران آنچن��ان مورد
توجه ق��رار نگرفته و بخش خصوصی ما رغبتی
جهت س��رمایه گ��ذاری در ورزش ندارد در این
خصوص ما دنبال این هستیم که ساز و کار الزم
را فراه��م کنیم تا بخ��ش خصوصی وارد ورزش
ش��ود و رغبت سرمایه گذاریداشته باشد .وزیر
ورزش و جوانان با بیان این که چهار هزار پروژه
ورزشی نیمه تمام در کش��ور وجود دارد ،اظهار
داشت :برای تکمیل اینپروژه ها به بیش از 10
ه��زار میلیارد تومان اعتبار نیازمندیم .س��لطانی
فر اختص��اص  27صدم درصد مالیات بر ارزش
اف��زوده را ی��ک اتفاق بزرگ در ح��وزه ورزش
دانس��ت و ادامه داد :بااین قان��ون اعتبار خوبی
به حوزه ورزش افزوده می ش��ود که ما آن را در
جهت توسعه زیرساختهای ورزشی در استانها
و دیگربخشها استفاده خواهیم کرد.

ورزشی

یکشنبه  22مرداد 1396

نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور

رئیس فدراسیون تیراندازی در نشست خبری و
در پاسخ به این سوال که شرایط فدراسیون را با توجه
ب��ه بدهی ها و حکم دیوان چطور میبیند ،اظهار کرد:
حکم دیوان اداری هیچ ارتباطی به انتخابات اخیر ندارد.
وزارت ورزش و جوان��ان صحت انتخابات را اعالم
کرده است و هیچ خللی در انتخابات جدید نیست .اگر
در آینده رایی صادر ش��ود تابع قانون هستیم و هرگز
قان��ون گریز نخواهیم بود .ب ه گزارشایس��نا ،وی در
ادامه درباره بدهیهای فدراسیون گفت :در اصل بیش
از  16میلیارد در این فدراس��یون بدهی وجود دارد و
یکی از بدهکارترین فدراسیونهای جمهوری اسالمی
اس��ت .ما درصدد هس��تیم نه تنها در این فدراسیون
بدهی به بار نیاوریم بلکه با ش��یب مالیم بدهیها را
پرداخت کنیم .بدهیهای مربوط به افراد حقیقی و غیر
حقیقی ،خصوصی و غیر خصوصی باید برطرف شود
تا ش��رمنده کسی نباشیم .رییس فدراسیون تیراندازی
در مورد رفع مش��کل تفنگ و س��اچمه نیز گفت :ما
باید مشکل فشنگ یا ساچمه را یا از منابع داخلی یا
خارجی برطرف کنیم .برای تامین فش��نگ و ساچمه
از منابع داخلی که مش��کلی نداریم و به نظر میرسد
ارتباطات با تولید کنندگان کمی ضعیف بوده اس��ت.
من امیدوارم که در کوتاهترین زمان ممکن این مشکل
برطرف ش��ود .در هر صورت وظیفه فدراسیون تامین
فشنگ و تجهیزات برای مخاطبان این فدراسیون است.
امیدوارم ظرف سه ماه آینده این مشکالت برطرف شود
و امکانات الزم در اختیار ورزشکاران و قهرمانان قرار
گیرد ،تا از این بابت مش��کلی وجود نداشته باشد .او
در مورد الزلو س��رمربی سابق تیراندازی نیز گفت :به
ه��ر حال او طلبکار اس��ت .هر طلبی که رییس قبلی
ایجاد کرده باشد ،ما باید رضایت بگیریم و مشکالت را
برطرف کنیم .ما سعی میکنیم با پرداخت حداقلی ،این

در پاریس بهترین
کشتیها را به
نمایشمیگذارم
دارن��ده مدال طالی المپیک ب��ا بیان اینکه
از آمادگ��ی خوبی برای حض��ور در رقابتهای
جهان��ی پاریس برخوردار اس��ت ،گفت :س��عی
میکنم بهترین کش��تیها را به نمایش بگذارم تا
مردم از دیدن آنها لذت ببرند .به گزارش ایس��نا،
حس��ن یزدانی درباره آخرین وضعیت خود در
آستانه حضور در مسابقات جهانی  2017پاریس
و مصاف مقابل بهترینهای جهان در وزن جدید،

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقا/خانم مرادبخش رحمانی دارای ش��ماره شناس��نامه  48م بشرح دادخواست
بکالس��ه  142/96از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که ش��ادروان کریم رحمانی بشناسنامه  57م در تاریخ  96/4/22اقامتگاه دائمی
خود را بدرود زندگی گفته ورثه هنگام فوت آن مرحوم منحصر است به :
 -1عمر رحمانی ش.ش  3641854563صادره چابهار پسر متوفا
 -2سما رحمانی ش.ش  3641480299صادره چابهار
 -3سنا رحمانی ش.ش  3641643627صادره از چابهار دختران متوفا
 -4سلمه صابری فرزند علی رضا ش.ش  7434صادره چابهار همسر متوفا
 -5فاطمه دامی فرزند عبدالکریم ش.ش  168صادره چابهار مادر متوفا
 -6مراد بخش رحمانی فرزندخدابخش ش.ش  48م صادره از چابهار پدر متوفا
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی
طی مدت یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
شعبه  2شورای حل اختالف کنارک
شرکت تعاونی مصرف کارکنان دولت در کرج
شماره ثبت  180تاسیس 1351
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول
بدینوس��یله از کلیه اعضای محترم این ش��رکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی بطور
فوق العاده نوبت اول که راس ساعت  6بعد از ظهر روز پنجشنبه مورخ  1396/6/23در محل سالن اجتماعات
دبیرستان دهخدا واقع در کرج چهار راه دانشکده کشاورزی برگزار می گردد با در دست داشتن دفترچه عضویت
حضور بهم رسانند.
درصورتیکه هر یک از اعضا نتوانند بهر دلیلی در مجمع یادش��ده حضور داشته باشند می توانند استفاده
از ح��ق خ��ود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام اختیار واگذار نماید تعداد آراء
وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود.
در این صورت تایید نمایندگی تام اختیار با امضای بازرس ،تایید هیئت مدیره تعاونی خواهد بود بدین
منظ��ور عض��ور متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر طی  7روز از انتش��ار این آگهی به همراه نماینده خود و
با در دس��ت داش��تن مدارک موید عضویت در تعاونی و کارت شناس��ایی معتبر در ساعات کاری در محل دفتر
شرکت تعانی به آدرس شاه عباسی نرسیده به شیرینی فروشی سادات حسینی پالک  ،46حاضر تا پس از احراز
هوی��ت طرفین عضویت متقاضی و اهلیت نماینده برگ��ه نمایندگی مربوطه تایید و ورقه ورود به مجمع عمومی
برای نماینده صادر گردد ضمنا اعضائی که درخواست کاندیداتوری سمت بازرس (اصلی و علی البدل) را دارند
موظفند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر به مدت یک هفته ( 7روز) فرم درخواست مربوطه را تکمیل و مدارک
مورد نیاز ش��امل (کپی شناس��نامه  +کپی کارت ملی  +کپی کارت پایان خدمت  +مدرک تحصیلی  +سه قطعه
عکس  )3*4را آماده و جهت ثبت نام در مهلت مقرر به دفتر تعاونی به آدرس بیانشده باال مراجعه نمایند ،این
مجمع عمومی با حضور حداقل نصف  1 +کل اعضاء رسمیت خواهد داشت.
دستور جلسه:
 -1شنیدن گزارش هیئت مدیره و بازرس
 -2طرح و تصویب صورتهای مالی سال 95
 -3طرح و تصویب بودجه سال 1396
 4انتخاب یک نفر عضو بازرس اصلی و یک نفر علی البدل بازرس
هیات مدیره

خواهان س��جاد قلی زاده دادخواستی بطرفیت خوانده یوسف علی پور به
خواس��ته اعسار ازپرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی تقدیم دادگاههای عمومی
شهرس��تان بهارس��تان نموده که برای رسیدگی به ش��عبه  7دادگاه عمومی حقوقی
شهرس��تان بهارستان واقع در جاده ساوه -کیلومتر  25نسیم شهر ،میدان هفت تیر،
ابتدای بلوار خیرآباد ،خیابان دادگستری -دادگستری شهرستان بهارستان ارجاع و
بکالس��ه  9509982988700930ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  96/7/1و
ساعت  11تعیین شده است .بعلت مجهول مکان بودن خوانده و درخواست خواهان
و بتجویز ماده  73قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی انقالب در امور مدنی
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های با چاپ گسترده آگهی
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر
باال برای رسیدگی حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه  7دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان

مفقودی
کارت گواهینامه مهارت به کد شناسایی  930761972بنام اینجانب علی
امینی ش.ش  19کد ملی  3933798582فرزند محمد کاظم مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط است.
مفقودی
فرم  5گاز با کد پیگیری  21386316مربوط به اداره گاز شهرستان مالرد
بنام اینجانب علی کریمی کد ملی  0322597722فرزند اسد مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط است.

مشکل را برطرف کنیم .دادگر در مورد فشنگهایی که
در گمرک مانده است ،گفت :مقداری فشنگ و ساچمه
در گمرک وجود دارد .ما از چهارش��نبه آغاز به کار
کردهای��م .مانع جدی برای ترخیص این فش��نگ و
ساچمه وجود ندارد .رییس فدراسیون تیراندازی در
پاس��خ به این س��وال که آیا قصد تعامل با هاشمی
رئیس قبلی فدراسیون وجود دارد یا خیر گفت :ما
هیچ عناد و دش��منی با کسی نداریم .از وجود تمام
کس��انی که چه در داخل و خارج از گود هس��تند
اس��تفاده خواهیم کرد .هاشمی برای این فدراسیون
زحمت زیادی کشیده است .البته او کرسی بینالمللی
ندارد .من معتقدم این کرس��ی متعلق به فرد نیس��ت
بلکه برای ایران است .چه قبل از انتخابات و اکنون
بعد از انتخابات بر این باور هستم که باید این کرسی
بینالمللی حفظ شود چون به نفع ایران خواهد بود.
دادگر در پاسخ این پرسش که هاشمی معتقد است
که هنوز فدراس��یون جهان��ی او را به عنوان رییس
فدراس��یون معرف��ی میکند ،نظر ش��ما در این باره
چیست پاسخ داد :تا جایی که من اطالع دارم یکی
از خبرگزاریه��ا ایمیلی به فدراس��یون جهانی زده
بودند و پاس��خ گرفته بودند که ما در مسائل داخلی
کش��ورها ورود نمیکنیم .مشکالت داخلی آنها باید
در داخل کشورشان حل شود .من هم معتقدم که باید
این مشکل در داخل فدراسیون در چارچوب قوانین
داخلی ایران و وزارت ورزش حل ش��ود .او در مورد
اهداف این فدراسیون در آینده گفت :ما دو هدف داریم.
هدف داخلی در بخش نیروی انسانی است و برطرف
کردن کمی و کاستیها ،درست کردن امکانات و وسایل
خواهد بود و در بخش خارجی هم اهداف ما موفقیت
در بازیهای آس��یایی و المپی��ک  2020خواهد بود.
ما در گذش��ته در المپیک هیچ مدالی از هیچ رنگی به

دست نیاوردهایم .میخواهیم برای اولین بار در المپیک
مدال کسب کنیم .البته در بازیهای آسیایی مدالهایی
داش��تهایم و اکن��ون میخواهیم رنگ آنه��ا را بهبود
بخشیم .امیدواریم در افقی سه ساله به انتظارات جامعه
تیراندازی جامه عمل بپوش��انیم .رییس فدراس��یون
تیراندازی در پاس��خ به این س��وال که در مورد ماده
اهداف پ��روازی چه کارهایی صورت خواهد گرفت
گفت :ما ورزش��کارانی را در قهرمانی آس��یا به ماده
اهداف پروازی اعزام کردیم آنها درخش��ش خوبی
داشتند و بین  18تیم حاضر چهارم شدند .این نشان
میدهد که ما میتوانیم در آینده با تمرینهای مستمر
در این ماده نیز مدال داشته باشیم .ما تاکنون در ماده
اهداف پروازی هیچ نمایندهای در المپیک نداش��تیم
اما برنامه ما این اس��ت که سهمیه المپیک در اهداف
پروازی داشته باش��یم .ما در ردههای پایه نسبت به
گذشته ضعیف عمل کردیم که باید آن را ترمیم کنیم.
تنها سه چهار خانم عضو تیم ملی هستند که ما باید
به دنبال پشتوانهسازی باشیم تا هم سهمیه بگیریم و

اظهار کرد :همه تمرکزم معطوف به این است که
در این وزن نیز بهترین نتایج را کسب کنم و مقابل
حریفان جهانی بهترین نمایش را داش��ته باشم.
امی��دوارم با دعای خیر مردم بتوانم کش��تیهای
خوبی بگیرم و دل آنها را ش��اد کنم .دارنده مدال
ط�لای المپیک با بیان اینک��ه از آمادگی خوبی
برای حضور در این رقابتها برخوردار اس��ت،
گفت :انتظار از من باالس��ت و انش��اءا ...بتوانم
این انتظارات را برآورده کنم .بعد از جام جهانی
تمرین��ات خوبی را برای حض��ور در بازیهای
کشورهای اسالمی پشت سر گذاشتم و توانستم
در این رقابتها مقابل کش��تیگیران صاحب نام
دنیا کش��تیهای خوبی را به نمایش بگذارم .در
رقابتهای انتخاب��ی تیم ملی نیز مقابل حریفان
داخلی نمایش خوبی داشتم و انشاءا ...در ادامه

این روند بتوانم در مس��ابقات جهانی پاریس نیز
عملکرد قابل قبولی داش��ته باش��م .وی درباره
س��ختترین رقیب خود در مس��ابقات جهانی،
گفت :همه رقبایم خوب هستند و نباید هیچ کدام
از آنها را دس��ت کم گرفت چرا که همه برای برد
به میدان می آیند و من نیز س��عی میکنم بهترین
کشتیها را ارائه دهم تا مردم از دیدن کشتیهایم
لذت ببرند .یزدانی ک��ه مهمان برنامه تلویزیونی
«کش��تی ایرانی» در شبکه سوم س��یما بود ،در
پایان با قدردانی از رس��ول خادم و کادرفنی تیم
ملی به خاطر زحماتشان در جهت آماده سازی
ملیپوشان ،گفت :امیدوارم هم کشتی آزاد و هم
کشتی فرنگی بهترین عملکرد را در رقابتهای
جهانی فرانس��ه به نمایش بگذارند و بتوانند بار
دیگر مردم را دلشاد کنند.

دادنامه
پرونده کالس��ه  9409982662401922شعبه  101دادگاه کیفری دو شهرستان
مالرد ( 101جزایی سابق) تصمیم نهایی شماره 9609972660800285
ش��اکی :خانم مرجان ترابی فرزند محسن به نشانی مارلیک میدان ارغوان کوچه
فرشته غربی پالک  10واحد 9
متهم :آقای حسن بابایی فرزند محمدرضا به نشانی
اتهام :ترک انفاق
رای دادگاه
در خصوص ش��کایت خانم مرجان ترابی فرزند محسن علیه آقای حسن بابایی
فعال مجهول مکان دایر بر ترک انفاق با توجه به ش��کایت ش��اکیه ش��هادت ش��هود که
موض��وع را تصدی��ق نموده اند وجود مدارک دال بر علق��ه زوجیت بین گزارش مرجع
انتظامی مفاد کیفرخاس��ت صادره از سوی دادسرای مالرد به شماره  951520انتساب
بزه به نامبرده محرز است بنابراین به استناد ماده  53قانون حمایت از خانواده نامبرده را
به  6ماه حبس تعزیری محکوم و اعالم میدارد رای صادره غیابی طی  20روز پس از
ابالغ به متهم قابل واخواهی در این دادگاه س��پس طی  20روز پس از ابالغ به طرفین
قابل اعتراض در یکی از محاکم تجدید نظر استان تهران است.
شعبه  101دادگاه کیفری  2دادگستری -حسن امرجی
م الف 1278

شركت داروسازي نانوالوند

احتراما در خصوص اتهام داود گلس��تانی فرزند علی اکبر
مجهول مکان دارای پرونده به بایگانی  960181به وقت رسیدگی
 96/8/20س��اعت  12/30در یک��ی از روزنام��ه های با چاپ
گسترده چاپ نسخه ای از آن به شعبه ارسال گردد.

تحقيق و توسعه و كنترل كيفيت
• مسلط به روش هاي آناليز دستگاه هاي IR، UV
، GC ، HPLC
• آشنايي با معتبر سازي روش هاي آناليز
• تسلط به زبان انگليسي
• حداكثر  30سال
• محل كار  :سيمين دشت كرج
آدرس ايميل  chemist@nanoalvand.com :با
بیان عنوان شغلي در موضوع
 -2كارشناس نت و كاليبراسيون :
• كارشناسي (يكي از رشته هاي برق  ،مكانيك ،
مهندس شيمي )
• تسلط بر مباحث ابزار دقيق و ابزارهاي كنترلي
• آشنايي با آمار و نرم افزارهاي تخصصي
• تسلط كامل به زبان انگليسي
• قدرت تحليل مناسب موقعيت و خالق
• محل كار  :سيمين دشت كرج
آدرس ايميل engineer@nanoalvand.com :

عملکرد حدادی
در مسابقات جهانی قابل قبول بود

هم درالمپیک  2020مدال کس��ب کنیم .او در مورد
همگانی کردن این رش��ته گفت :قهرمانان ما در این
رش��ته از میان آماتورها شناسایی میشوند و بعد از
تمرینها ،به عنوان قهرمان ش��ناخته میشوند .ما نیز
درصدد هستیم که جشنوارهای را بین عشایر برگزار
کنی��م تا بتوانیم دوباره اس��تعدادیابی را از این طریق
انجام دهیم .دادگر گفت :باید تالش کنیم چون برای
بازیهای آسیایی فرصتی نداریم .باید به جای اینکه
مقابل یکدیگر باشیم ،کنار هم قرار بگیریم.او در مورد
مربی تیم ملی تیراندازی نیز گفت :هفته آینده اردوها
تش��کیل خواهد شد .فعال با همان مربیان قبلی کار را
ادام��ه خواهیم داد .برخی معتقدند ک��ه باید از مربیان
داخلی استفاده شود و برخی نیز معتقدند که نیاز به مربی
خارجی داریم .قطعا برای رس��یدن به المپیک باید از
مربی خارجی استفاده کنند .ما باید وارد بحث شویم تا
مواضع فدراسیون برای مربی خارجی مشخص شود و
حتی اگر مربی خارجی هم داشته باشیم مربیان داخلی
در کنار آنها تجربهاندوزی خواهند کرد.

خواهان جمال حسینقلی زاده و عباداله ابوترابی و عبداله ابوترابی دادخواستی
بطرفیت خواندگان س��یده اشرف الس��ادات حسینی و سیدرضا حس��ینی و سیده اکرم
السادات حسینی و سیدمحمد حسینی و سید حسن حسینی و اداره اوقاف امور خیریه
شهرس��تان بهارستان و س��ید علی اصغر حسینی و فاطمه السادات حسینی و سیداحمد
حس��ینی و س��ید علی اکبر حسینی و جمال حس��ینقلی زاده و موقوفه مشیر السلطنه با
تولیت اداره اوقاف بهارستان و طاهره رهگذر و راحله السادات حسینی به خواسته الزام
به تنظیم س��ند رسمی اجاره اوقافی و وارد ثالث و الزام به گرفتن صورتمجلس تفیکی
و الزام به گرفتن پایان کار تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان بهارستان نموده که برای
رس��یدگی به شعبه  6دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان بهارستان واقع در جاده ساوه-
کیلومتر  25نس��یم ش��هر ،میدان هفت تیر ،ابتدای بلوار خیرآباد ،خیابان دادگس��تری-
دادگستری شهرستان بهارستان ارجاع و بکالسه  9309982988600229ثبت گردیده
که وقت رس��یدگی آن  96/7/24و س��اعت  11تعیین شده است .بعلت مجهول مکان
بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و بتجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های
با چاپ گسترده آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و
در وقت مقرر باال برای رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه  6دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان-
بهمن قریشی

این شرکت از دارندگان شرايط زير دعوت به
همكاري مي نمايد.
 -1كارشناس ارشد شيمي تجزيه :
• ترجيحا آقا
• حداقل  2سال سابقه كار در آزمايشگاه هاي

خبرنامه

منشی دادگاه کیفری شعبه  102دادگاه کیفری دو
شهرستان 102( -جزایی سابق)
م الف 1281

شركت آذران پالستيك سهند

سهند واقع در تبريز در راستاي توسعه نيروي
انساني خود از افراد دارای شرايط زير دعوت
به همكاري مي نمايد:
 - ۱خانم ،كارشناس فروش ،حداقل ليسانس
،حداقل  ۲سال
 - ۲خانم  ،امور اداري ،ليسانس ،حداقل ۲
سال
 - ۳خانم  ،منشي حداقل ديپلم فحداقل ۲
سال
درخاستگران ميتوانند برای تكميل فرم به
آدرس درج شده در آگهي مراجعه و يا برای
كسب اطالعات بيشتر با شماره مندرجه تماس
حاصل نمايند.
آدرس :جاده تبريز/تهران  -جاده قديم
باسمنج  -روبروي شركت كلر پارس
تلفن 36300073 :

ملیپوش پیشین دوومیدانی میگوید گرچه
عملکرد احسان حدادی در رقابتهای دوومیدانی
قهرمانی جهان  2017کمی از انتظار فدراس��یون
فاصله داش��ت ،اما به هر ح��ال این قانون ورزش
است و قهرمانان همیشه نمیتوانند عملکرد موفق
خ��ود را تکرار کنن��د .به گزارش تفاه��م ،هادی
س��پهرزاد که مدتی مربی احس��ان ح��دادی بود،
درباره نتایج حدادی در پرتاب دیسک دوومیدانی
قهرمانی جهان اظهار کرد :حدادی نسبت به المپیک
ریو و همین طور مسابقات  2015قهرمانی جهان
در پکن پیش��رفت داشت اما شاید پرتاب او کمی
از برنامه و انتظاری که فدراس��یون داشت فاصله
داشت .به هر حال فکر میکنم در مجموع عملکرد
حدادی در ای��ن رقابتها قابل قبول ب��ود .او در
ادام��ه توضیح داد :امس��ال در رقابتهای پرتاب
دیس��ک دوومیدانی قهرمان جهان تغییراتی ایجاد
ش��د و نفرات اول تا س��وم از کش��ورهایی بودند
ک��ه پیش از این چن��دان در این رش��ته مدالآور
نبودند .به عنوان مثال س��وئد در حدود  20س��ال
گذشته مدالآوری در این رشته نداشت .همچنین
کشور لیتوانی بعد از اینکه الکنا در المپیک پکن
توانست مدال بگیرد دیگر نتوانسته بود ورزشکار
مدالآوری در این رش��ته داشته باشد اما امسال
این اتفاق افتاد .کشور آمریکا هم سالها بود که در
پرتاب دیسک صاحب مدال نشده بود .سپهرزاد
تاکی��د کرد :این نش��ان میدهد که ورزش��کاران
جدیدی وارد پرتاب دیس��ک ش��دهاند و کسانی
مثل هارتینگ ،کانتر ،ماالخوفس��کی و احس��ان
حدادی که ورزش��کاران نامدار این رشته بودند
امس��ال در ردههای ب��اال و در بین م��دالآوران
جایی نداش��تند و البته این روند و قانون ورزش
است .ملیپوش پیش��ین دوومیدانی در پاسخ به
این س��وال که آیا اینکه ح��دادی در حال حاضر
فقط با مربی بدنساز تمرین میکند و مربی پرتاب
ندارد و آیا این موضوع تاثیری بر عملکرد او در
رقابتهای قهرمانی جهان نداشت ،گفت :به نظر
من این موضوع در عملکرد او تاثیر داشته ولی به
ه��ر حال او خودش تصمیم گرفت که بدون مربی
پرتاب تمرین کند و انتخاب خودش بوده است.

آگهی اصالح اساسنامه و تغییر
عنوان انجمن صنفی کارفرمایی
مدیران رسانه استان تهران
به موجب صورتجلس��ه مورخ  96/2/2مجمع عمومی

فوق العاده و س��ایر مدارک ارس��الی ،تغیی��ر حوزه فعالیت

انجمن بیانشده از اس��تان تهران به سراسر کشور ،موضوع

ماده  2اساس��نامه و تغییر عن��وان انجمن به "انجمن صنفی
کارفرمایی مدیران رسانه" مورد تایید این اداره کل میباشد.
فرزاد یوسفی

مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی

آگهی انتخابات بازرسان انجمن
صنفی کارفرمایی مدیران رسانه

به موجب صورتجلس��ه مورخ  96/2/2مجمع عمومی

عادی و س��ایر مدارک تس��لیمی از س��وی انجمن یادشده
انتخاب آقایان جواد نبوتی و محمدرضا بامدادیان به عنوان
بازرس��ان اصلی و آقای فرش��اد قوشچی به عنوان بازرس
علی البدل انجمن مذکور از تاریخ یادشده به مدت یکسال
مورد تایید است.
فرزاد یوسفی

مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی
احتراما در خص��وص اتهام مهدی قانعی فرزند امان اله مجهول
مکان دارای پرونده به بایگانی  960182به وقت رس��یدگی 96/8/20
ساعت  11/30در یکی از روزنامه های با چاپ گسترده چاپ نسخه
ای از آن به شعبه ارسال گردد.
منشی دادگاه کیفری شعبه  102دادگاه کیفری دو شهرستان-
( 102جزایی سابق) -محرم نژاد
م الف 1282
نظر باینکه شکایتی از طرف مریم رافتی علیه علی افشار به اتهام
ضرب و جرح عمدی در کالس��ه پرونده  960357در ش��عبه  101دادگاه
عمومی و جزایی دادگس��تری شهرس��تان مالرد مطرح ش��ده است و وقت
رس��یدگی مورخ  96/8/7س��اعت  10صبح تعیین گردیده اس��ت نظر به
مجهول مکان بودن متشاکی یادشده مراتب احضار نامبردگان برای شرکت
در جلسه رسیدگی برای یک نوبت از طریق این آگهی دعوت میگردد.
رئیس شعبه  101دادگاه کیفری  2دادگستری -حسن امرجی
م الف 1280

