» گوناگون

يزداني:

ميخواهم کشتي بگيرم
آزادکار وزن  ۹۷کيلو کشورمان از روند مثبت درمانش پس از
مصدوميت خبرداد .رضا يزداني ادامه داد :ميخواهم با پايان
دوران نقاهت ،تمريناتم را ازسر بگيرم و خودم را آماده کنم .و
ميخواهم کشتي بگيرم.

»

سرمربي تيم ملي فوتبال اميد گفت :ظاهرا به طور رسمي گفتند اميد نورافکن و مجيد
حسيني را نميتوانند به ما بدهند .اين در شرايطي است که نياز اصلي ما به اين دو
بازيکن است .پيرواني در مورد اقدام باشگاه استقالل به عدم اعزام بازيکنان خود به اردوي
تيم ملي اميد ،گفت :درحال حاضر با  19بازيکن به مسابقات اعزام شديم .نورافکن،
قائدي و حسيني از استقالل از روز اول کنار تيم نبودند .طاهران را از تراکتورسازي
دعوت کرديم اما با ما همکاري نكرد و همراه تيم نيامد .وي افزود :درتهران رايزني
ميکنند تا اين بازيکنان به اردو اضافه شوند اما از ظاهر امر پيداست که اين اتفاق
نميافتد .اي کاش اين مسئله را زودتر ميگفتند تا تمهيدات الزم را ميانديشيدم.
دراين شرايط  19بازيکن داريم که  3تن از آنها را گلر و  16نفر ديگر در پستهاي
ديگر بازي ميکنند .در اين بين دو بازيکن هم مصدوم هستند و بايد در اين شرايط به

رابسون جانواريو که فصل گذشته در 33بازي براي تيم فوتبال
استقالل به ميدان رفت با قراردادي سه ساله به تيم بوآويستا از
ليگ برتر پرتغال پيوست.

شيرازي:

در رقابتهاي کاراته قهرماني آسيا در قزاقستان تيم هاي کاتاي
مردان و زنان کشورمان با شکست برابر ژاپن به نشان نقره دست
پيدا کردند.

بشار:

بعد از بازي به تهران مي آيم
پيگيري هاي مديران باشگاه پرسپوليس براي حضور بشار رسن در
تمرينات اين تيم باالخره با پاسخ از سوي اين هافبک عراقي همراه
شد .اين بازيکن طبق قول و قرار قبلي خود با مديران پرسپوليس
عنوان کرد پس از اتمام ليگ عراق به تهران خواهد آمد .

کرانچار با سپاهان ثبت کرد
کرانچار ،سرمربي زردپوشان به همراه اعضاي کادرفني و
چند نفر از بازيکنان با حضور در هيئت فوتبال استان اصفهان
قراردادشان را با اين تيم رسمي کردند.قرارداد کرانچار با
سپاهان دوساله است .

بازگشت استقالليها از اردو
تيم فوتبال استقالل که جهت اردوي آمادهسازي خود راهي
ارمنستان شده بود ،ديروز به تهران بازگشت .استقالليها در
ارمنستان با تيمهاي پارس جم و آرارات ايروان بازي کردند و
موفق شدند اين دو تيم را شکست دهند.

گلزن تراکتور با فجر مي آيد
علي اصغرشيردل مهاجم فصل گذشته تراکتورسازي به عنوان
بازيکن آزاد با عقد قراردادي يک ساله به تيم دسته اولي فجر
سپاسي شيراز پيوست.

آغاز بليت فروشي دربي ۸۵
بليت فروشي دربي  ۸۵از امروز در سايت باشگاه بيله فيلد
آلمان آغازمي شود .دو تيم استقالل و پرسپوليس ساعت 22
روز شنبه در ورزشگاه شوکوآرهناي شهر بيله فيلد به مصاف
يکديگر ميروند.

يدانيد تيمهاي بزرگ
اسپانسرسرخابيها گفت :همه م 
دنيا مثل بارسا ،رئال و منچستر سالهاست قبل از
شروع بازيها تورهاي پيش فصل را برگزارميکنند
که از برگزاري چنين ديدارهايي چند هدف دارند
که مورد اصلي آن درآمدزايي است .شيرازي نماينده
اسپانسر دو تيم استقالل و پرسپوليس اظهارداشت:
ازآنجا که قرار است دو تيم در آلمان بازي کنند و
اخبار ضد و نقيض در رسانهها پيرامون اين مسابقه زياد

عضو فراکسيون ورزش گفت :با غرورواقتداربه
جام جهاني فوتبال صعود کرديم .حشمت اهلل
فالحت پيشه عضو فراکسيون ورزش  ،پيرامون
صعود تيم ملي کشور مان به جام جهاني اظهار
داشت :با غرور و اقتدار به جام جهاني صعود
کرديم ،بدون حتي يک گل خورده ،افتخاري
بي سابقه در تاريخ آسيا و نادردر تاريخ فوتبال
جهان که همه مردم از آن خوشحال شدند .در
چند دهه اخير براي نخستين بار بود که بدون
هيچ استرسي و بدون اما و اگر به مرحله نهايي
صعود کرديم و اين صعود مقتدرانه بازتاب جهاني
مثبتي داشت و از االن بايد به فکر برنامه ريزي و
مقدمات حضور پر قدرت در جام جهاني باشيم
تا با صعود به مرحله بعد رشد فوتبالمان را به
تمام دنيا نشان دهيم .جوانان ما با اتکا به توان
خود و با توجه به تجربيات کادر فني به ويژه
سرمربي تيم که براي دومين بار پياپي با ايران
در جام جهاني شرکت مي کند ،پتانسيل انجام
اين کار را دارند.
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي

تلفن 665 665 52-4

فروش يا شراكت مجتمع توليد قارچ
خ ت96/3/31-89
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قيمت  2ميليارد تومان همراه با وام

است ،تصميم گرفتيم نشست خبري برگزار کنيم واين
دربي يک بازي جدي خواهد بود .وي گفت :ازامروزدر
سايت باشگاه بيله فيلد بليتفروشي آغاز ميشود و
پيشبيني ميکنيم بين  ۵الي  ۱۰هزارتماشاگر به
ورزشگاه بيايند اما چون بازي عقب افتاده و سر و
صداي اين بازي در ايران و در کل دنيا پيچيده احتمال
ميدهيم که تعداد تماشاگران بيشترباشد.وي درپاسخ
به اين سوال که اگر استقالل يا پرسپوليس در اين
بازي حضور پيدا نکنند جريمه خواهند شد ،اظهار
داشت :اص ًال چنين چيزي نيست .ما اسپانسر اين دو
باشگاه نيستيم بلکه به عنوان همکار تجاري با آنها
همکاري ميکنيم همچنين از طرق مختلف به دنبال
درآمدزايي هستيم اما اين موضوع را تکذيب ميکنم
که اگر تيمها به اين بازي نيايند جريمه ميشوند،
بلکه اگربيايند که پول خوبي گيرشان ميآيد و اگرهم
نيايند ازاين درآمد محروم ميشوند .

لوازم يدكي ساميار

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي فوقالعاده
شركت كه در ساعت  10صبح مورخ  1396/05/08و مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
كه در ساعت  12همان روز و همان تاريخ در آدرس زنجان كيلومتر  65جاده ميانه جنب پست
برق سلطانآباد كد پستي  4546185372تشكيل ميگردد حضور به همراه رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومي فوقالعاده:
 -1الحاق مواردي به موضوع شركت
 -2تغيير مكان شركت
 -3و ساير مواردي كه در قابل طرح در مجمع باشد.
دستورجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه:
 -1انتخاب اعضاي هيات مديره
 -2انتخاب بازرسين اصلي و عليالبدل
 -3تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي
 -4انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
 -5و ساير مواردي كه قابل طرح در مجمع باشد.
تاريخ انتشار96/4/26 :
خ ش96/4/26 :
هيات مديره شركت

مجتمع فني ملي پايتخت

اولين و قويترين مركز آموزش و تعميرات موبايل

خت 96/4/26-142

تبلت ،لپتاپ ،مادربرد ،هارد،پاور ،پرينتر
فكس ،كپي ،مانيتور ،تلويزيون ،نصب و تعمير دوربين مداربسته،
دستگاههاي جوش اينورتر و  ECUخودرو
در ايران تخفيف ويژه براي كارمندان دولت و فرزندان محترمشان

021-88959107-09191080287
www. iran-tamir. ir
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يك باب سوله به مساحت تقريبي
 1800متر با آب و برق  3000آمپر
واقع در كيلومتر  17جاده قديم
كرج اجاره داده ميشود

88845182-3

دانشگاه الزهرا رشته فيزيك
مفقود گرديده و از درجه اعتبار

ساقط ميباشد.

خ ت96/4/1-93

خ ت96/4/25-127

هيات مديره شركت صنعتي سنگستان بيجين ري

دانشجويي  901352012از

خت 96/4/26-141

جناب آقاي
بدينوسيله از جنابعالي دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه
كه در تاريخ  96/4/31در روز شنبه از ساعت  16:30در محل شركت واقع در جاده
سوم شهرري (خيابان شهرزاد) نرسيده به ميدان دولتآباد روبروي پمپبنزين كيا
پالك  41برگزار ميگردد حضور به هم رسانيد.
دستورجلسه:
 -1گزارش هيات مديره در مورد كارهاي انجام شده
 -2تصويب صورتهاي مالي سال 1395
 -3انتخاب بازرسين شركت براي سال مالي 1396
 -4تعيين خط مشي آينده شركت
تاريخ انتشار96/4/26 :
با تشكر
خ ت96/4/26 :

نام پدر سيدمحمد با شماره

اجاره سوله

اينچه:

خبر »

براي سهميه المپيک مي جنگيم

به صورت يک ويرانه به ما باز گرداننده مي شد اما با
قانوني شدن واگذاري اماکن ورزشي به مدت سه سال
به بهره بردار ،موجب مي شود بخش خصوصي درکنار
استفاده ،وظيفه نگهداري را نيز انجام دهد.مدبرادامه
داد :اکنون شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي
در بخش خصوصي سازي قرارگرفته است و سازمان
خصوصي سازي تعدادي ازاين اماکن که قابليت واگذاري
نداشت را ازليست اجاره خارج کند.

مردم اسالم آباد غرب درمجلس درباره عملکرد
دولت يازدهم در ورزش و همچنين عملکرد
وزير ورزش تصريح کرد :عملکرد دکترسلطاني
فروزير ورزش را خوب ارزيابي مي کنم و معتقدم
کارنامه کاري ايشان قابل دفاع است .وقتي از
کارنامه وزير مي شود دفاع کرد آن را مي توان
به عملکرد دولت بسط و گسترش داد اما بنده
به دوستان گفته ام که بايد عدالت ورزشي در
تمامي شهرستان ها محقق شود تا تمام ايرانيان
بتوانند از امکانات مناسبي در ورزش به ويژه ورزش
همگاني برخوردار شوند ،چرا که اين موضوع
مي تواند سالمت جامعه را تا حد قابل قبولي
ارتقا دهد.وي خاطرنشان کرد :هر چه به ورزش
بپردازيم ،به نشاط و سالمت جامعه کمک کرديم
و از طرفي ورزش قهرماني زبان نرم ايراني ها
براي کاهش دشمنان و افزايش دوستان است.
اميدوارم دولت با توجه به افزايش بودجه در
اليحه ششم توسعه به گونه اي عمل کند تا ما
در بودجه سال آينده بتوانيم با ارزيابي عملکرد،
بودجه بهتري براي ورزش مصوب کنيم.

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده  -نوبت اول

جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده شركت تعاوني آببران سد
زنوز به شماره ثبت  559و به شناسه ملي ( 10200044714نوبت اول) در
ساعت  6روز پنجشنبه مورخ  96/5/19در محل دفتر شركت واقع در خيابان
امام  -روبروي مركز هالل احمر از كليه اعضاي شركت تعاوني دعوت ميشود
در ساعت مقرردر مسجد جامع زنوز حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1گزارش هيات مديره و بازرس
 -2رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره تراز (بيالن) و حساب سود و زيان و
گزارشهاي مالي هيات مديره و بازرسان مربوطه به سالهاي 1396-1393
 -3تعيين خط مشي پيشنهادي هيات مديره براي سال
 -4انتخابات هيات مديره و بازرسان براي مدت قانوني
 -5اتخاذ تصميم نسبت به تغييرات اعضا و سرمايه
تذكر  :1افرادي كه عالقمند به ثبتنامه داوطلبي در سمتهاي هيات
مديره و بازرسي ميباشند ميتوانند حداكثر تا  7روز بعد از نشر آگهي
فرمهاي مربوطه را تكميل و مدارك خود را به تعاوني تحويل و رسيد
دريافت نمايند.
تذكر  :2افرادي كه قصد دارند براي حضور در مجمع عمومي وكيل خود را
اعزام نمايند ميبايست از ساعت  8تا  18مورخه  96/5/17با حضور توام
وكيل در دفتر تعاوني حضور يافته و ورقه حضور در مجمع را به نام وكيل در
حضور هيات مديره و بازرس دريافت دارند .توضيح اينكه به وكالتنامههاي
غيررسمي ترتيب اثر داده نخواهد شد.
رئيس هيات مديره :محمدحسين نوراني زنوز
نايبرئيس :حميداهلل امين طاهري  -منشي :احمد آهنگري
عضو هيات مديره :منوچهر رسولزاده  -صمد ياوري
مديرعامل :جعفر مرداني زنوز
هيات مديره اتحاديه تعاوني
تاريخ انتشار96/4/26 :
خ ش96/4/26 :
خت 96/4/26-140

آگهي دعوت سهامداران شركت مجتمع
صنعتي سنگستان بيجين ري سهامي خاص
كارت دانشجويي اينجانب
به شماره ثبت  423323جهت تشكيل مجمع
عمومي عادي ساليانه
طهورا سادات حسيني سعادت

خ ت96/4/19-118

اگر تويوتا ،هيوندا يا كياي مدل باالي شما
تصادف شديد دارد تهيه لوازم آن را به
گروه مجرب ما بسپاريد
با  25سال سابقه واردات هوايي و زميني
اگر نياز به تعمير اساسي موتور خود داريد
لوازم فابريك موجود است
با ما مشورت كنيد 33942513
چراغ برق  -ميرزايي 09122186559

در ادامه افزود :من معتقدم دو ديدار آينده در
مسابقات مقدماتي را ما به رسم جوانمردي و
براي حفظ اقتدار فعلي بايد با تمام توان مقابل
حريفان ظاهر شويم و من مخالف اين نظر هستم
که برخي مي گويند به اين بازي ها بايد به چشم
ديدار تدرکاتي نگاه کرد .من فکر مي کنم به لحاظ

رواني تيم مي تواند بدون استرس برنامه هاي
تاکتيکي خود را پيدا کند و جام جهاني از همين
ديدارها براي ما شروع خواهد شد ،حتي در مقابل
سوريه که ما به لحاظ سياسي دوستي نزديکي
داريم اما اينجا ميدان ورزش است و بايد بدون
کوچکترين اغماضي با آنها رقابت کنيم.نماينده

آگهي دعوت سهامداران به تشكيل مجمع عمومي فوقالعاده و مجمع
عمومي عادي بطور فوق العاده در شركت فوكاصنعت صبا (سهاميخاص)
ثبت شده به شماره  10248شناسه ملي 10460137294

خ ت96/4/12-103

(مشاوره رايگان)
مشاوره و وكالت در دعاوي :حقوقي،
كيفري ،خانواده ،طالق ،مطالبه چك و
سفته وثبت شركت و تغييرات
(با مجربترين وكالي پايه يك دادگستري)
مشاوره :شنبه تا چهارشنبه ساعت  10الي  19عصر

 5400مترمربع زمين و پروانه بهرهبرداري

بخش ورزشي :مديرعامل شرکت توسعه و نگهداري
اماکن ورزشي گفت :تفاهم نامه اي بين تيمهاي استقالل
و پرسپوليس ،سازمان ليگ و شرکت توسعه با هدف
واگذاري بليت فروشي الکترونيکي ورزشگاه آزادي به
اين شرکت امضا شده که اين کار بعد ازانجام مناقصه
عمومي انجام خواهد شد .مدبرديروزدرنشست خبري
افزود :براساس آيين نامه فدراسيون فوتبال درصدي
از درآمدد بليت فروشي به شرکت مجري و مابقي به
تيم هاي مختلف ليگ برتر تخصيص داده خواهد
شد البته اين کار به منظور بازسازي سريعتر ورزشگاه
آزادي و قسمت هاي مختلفي که نياز به بازسازي
دارد انجام مي شود.وي درباره اجاره اماکن ورزشي به
بخش خصوصي به مدت سه سال ،افزود :درگذشته
اماکن ورزشي به صورت کوتاه مدت به بخش خصوصي
واگذارمي شد که با اين اقدام بهره برداري ها بدون توجه
به بازسازي اماکن انجام مي شد و در نهايت مجموعه

بايد درجام جهاني ،رشد فوتبال ايران را نشان دهيم

موسسه حقوق بينالمللي دادرسان عدالتبحق

با توليد روزانه  800كيلوگرم داراي گاز ،آب ،برق

بليت فروشي ورزشگاه آزادي واگذار مي شود

فالحت پيشه:

دفتر وكالي دادگستري


 270تن در سال تازه تاسيس

همکاري با
تيم اميد
درحد حرف بود

مدب ر:

دربي آلمان براي سرخابي ها سودآور است

تيم کاتا به مدال نقره رسيد

با موقعيت جغرافيايي عالي داراي  11سالن

پيرواني:

دو شنبه  26تير 1396
 22شوال  17-1438جوالي- 2017سال سي و دوم-شماره 8985

رابسون به بوآويستا پيوست

واقع در شهركرد

ميدان برويم .پيرواني در مورد اينکه استقالليها گفته بودند با تيم ملي اميد همکاري
ميکنيم اما اين اتفاق رخ نداد ،گفت :هميشه در ايران صحبت اينکه بايد با تيم ملي
همکاري کنيم مطرح ميشود اما درعمل رفتار ديگري انجام ميشود .متاسفانه با تيم
اميد همکاري نشد .وي درادامه تأکيد کرد :ديگر نميتوانم کار خاصي انجام دهم چرا
که به قرقيزستان آمدم و دسترسي خاصي ندارم .اميدوارم بازيکنان با تمام وجود تالش
کنند تا بتوانيم نماينده شايسته اي براي فوتبال ايران باشيم .اميدوارم تصميماتي اتخاذ
شود تا همکاري بهتري با تيم ملي صورت بگيرد .در اين دوره چنين اتفاقي رخ نداد.
تيمما در اول راه است.پيرواني گفت :متاسفانه بازيکنان اصلي را نداريم و حتي نفرات
جوانان هم دراختيارمان نيست .ديگربنده کاري نميتوانم بکنم وراهکاري براي ارائه
ندارم .اميدوارم فدراسيون کاري کند تا اين مشکل حل شود.

ثبت آينده

قيمت و زمان را با ما مقايسه كنيد
باتجربهترين كادر ثبتي
پيك رايگان در سراسر تهران ،مشاوره رايگان و  24ساعته
ثبت شركت و تغييرات ثبت برند و لوگوكارت بازرگاني
و كد اقتصادي رتبهبندي تخصصي خدمات مالي حسابداري حقوقي

86084808-88786835
09122257056-09198172557

رئيس جديد فدراسيون ژيمناستيک گفت :هرچند زمان کمي تا المپيک
باقيمانده اما تمام توانمان را براي کسب سهميه به کارمي بنديم.زهرا اينچه
درگاهي در نشست خبري خود عنوان کرد :تمام توان و تالشمان را به کار
مي بريم تا سهميه المپيک را متصورکنيم اما با توجه به اينکه براي المپيک
 ٢٠٢٤زمان بيشتري داريم و تيم هاي ملي جايگزين مي شوند مي توان با
اطمينان بيشتري دراين خصوص صحبت کرد.وي درخصوص تمهيدات براي
حضور بانوان در رقابتهاي بين المللي گفت :به خاطر نوع پوشش حضور بانوان
شرايط حضوردر المپيک را نداريم .تمهيداتي براي دختران مي انديشيم تا در
مسابقات کشورهاي اسالمي و کشورهاي همجوار شرکت کنند.

ترابيان:

به رشد فوتسال ادامه مي دهيم
رئيس کميته فني و توسعه فوتسال معتقد است براي گرفتن ميزباني مسابقات جام
جهاني بايد يک اراده ملي و عزم قوي وجود داشته باشد .ترابيان ،گفت :قصد داريم
تا شاهد روند رو به رشد بيشتراين رشته باشيم .بدون شک اين موفقيتها اتفاقي
نبوده و با برنامهريزي مدون به دست آمده است.وي گفت :اميدوارم با حمايتهاي
بيش از پيش مسئولين شاهد گرفتن ميزباني باشيم وميزباني جام جهاني کاربزرگي
است که اين اتفاق مهم نيازمند عزم ملي و اراده قوي است.

مورينيو:

جذب رونالدو غيرممکن است
سرمربي تيم فوتبال منچستريونايتد گفت :کهکشاني ها هرگز به اين مسئله
که درتابستان امسال با رونالدو قرارداد ببندند ،فکرنکرده اند واين کار ماموريتي
غيرممکن است .مورينيودرمورد شايعات مربوط به احتمال بازگشت رونالدو به
منچستر يونايتد گفت:هرگز به اين مسئله فکر نکرديم؛ زيرا او بازيکن مهم و با قدرت
اقتصادي باال براي باشگاهش است .دليلي وجود ندارد که بر اساس آن بتوانيم
فکر کنيم رونالدو تيم خود را ترک مي کند.

بازگشت نهرودي به بوکس
حسين نهرودي ازچهره هاي باتجربه جامعه بوکس ايران به عنوان مدير تيم هاي
ملي بوکس ايران منصوب شد .حسيني نايب رئيس فدراسيون بوکس که پيش
از اين به عنوان مدير تيم هاي ملي بوکس نيز فعاليت مي کرد ،اظهار داشت:
شخصا نهرودي را براي مديريت تيم هاي ملي به رئيس فدراسيون پيشنهاد
دادم که با موافقت احمد ناطق نوري حکم وي صادرشد.

