» گوناگون

جهانگيري به نقره رسيد

روز نخست ازرقابتهاي بين المللي جودوي ازبکستان دررده
جوانان با کسب يک نشان نقره براي تيم بانوان ايران توسط شيوا
جهانگيري همراه بود.

»

تبريز ،ميزبان ليگ جهاني

سرمربي تيم فوتبال ذوب آهن با تکذيب خبر مذاکرهاش با سپاهان ،به رويارويي
احتمالي با استقالل درليگ قهرمانان آسيا واکنش نشان داد .قلعه نويي درآستانه
بازي با لوکوموتيوگفت :براي اين بازي دو ديدگاه داريم .ديدگاه اول اين است که گل
نخوريم و بعد به پيروزي برسيم .براي مساوي به ازبکستان نمي رويم .وي تاکيد کرد:
تيم ما شرايط خوبي دارد .مقابل الدحيل هم بازي خوبي انجام داديم .امسال ذوب آهن
مظلوم است؛ هم بهخاطر اشتباهات داوري ليگ برتر و هم به خاطر اشتباهات داوري
درآسيا .خوشحالم که داوراين مسابقه از شرق آسياست .لوکوموتيورا هم آناليزکرده ايم.
تيم بسيار خوبي است ولي اميدوارم دست پر برگرديم.سرمربي ذوب آهن تصريح کرد:
درهرصورت بايد ورزش و فوتبال را فرصت بدانيم .در يکسال گذشته اين اتفاق افتاده
است .درآمدزايي براي استقالل و پرسپوليس و تراکتورسازي به اين تيم ها کمک کرده

نخستين دوره ليگ جهاني واليبال نشسته از ۳۰فروردين به
ميزباني تبريزبرگزارميشود و تيم ايران دراولين ديدار خود به
مصاف تيم روسيه خواهد رفت.اين رقابتها با حضور تيمهاي
ايران ،اوکراين ،آلمان ،روسيه ،آمريکا و بوسني به ميزباني تبريز
برگزار ميشود.

است .پول نه فقط در فوتبال بلکه روي کل زندگي افراد تاثيرمي گذارد.وي خاطرنشان
کرد :وجدانا هيچ تيمي با من صحبت نکرده است .من هم با هيچ تيمي صحبت نکرده ام.
تمام فکروذکرم اين است که چند بازي به خير بگذرد .ولي هر مربي آرزو دارد مربي
سپاهان باشد .من آنجا دو سال کار کرده ام .من که مربي کوچکي هستم ولي مربيان
بزرگ هم آرزو دارند درسپاهان کارکنند.قلعه نويي گفت :تيم هاي شهرستاني مظلوم
هستند .اگر يک تيم شهرستاني سه امتياز مي گيرد معادل  ۶امتياز برايش زحمت
ميکشد .بايد بهاي بيشتري به تيم هاي شهرستاني داده شود .قلعه نويي درباره احتمال
تقابل با استقالل درمرحله حذفي ليگ قهرمانان آسيا گفت :دوست نداريم دو تيم ايراني
با هم بازي کنند .اگرهم بخوريم که مجبوريم و نمي شود کاري کرد اما خوب است
به استقالل نخوريم.

برانکو:

شمشيربازي در جام جهاني

آينده سازان کشتي در اردو

سپيدرود سقوط نميکند
محمد غالمي مهاجم تيم فوتبال سپيدرود اطمينان دارد که اين
تيم دردو هفته پاياني ليگ برتر به نحوي کسب امتياز خواهد کرد
که ليگ برتري بماند.

در انتظار هواداران سرخ
هافبک تيم فوتبال پرسپوليس ازهواداران اين تيم خواست
با حضور در ورزشگاه به حمايت از سرخپوشان بپردازند.
کاميابي نيا درنشست خبري پيش از ديدار برابرالسد گفت:
مي خواهيم با پيروزي مقابل السد به صدرجدول برسيم و مردم
ايران ازاين بازي لذت ببرند.

سفر مربي ايراني به ايتاليا
با توجه به همکاري مشترک فدراسيون هاي کشتي ايران و ايتاليا
و درخواست فدراسيون اين کشور ،حسن يوسفي افشار از مربيان
مطرح و باتجربه کشتي فرنگي ايران ،به عنوان مربي و مدرس
راهي ايتاليا شده است.

بيرانوند به المپيک رسيد
سبحان بيرانوند ،قايقران ايران موفق به کسب اولين سهميه
درالمپيک جوانان دررقابتهاي انتخابي اسپانيا شد.همچنين
نمايندگان ايران در بخش بانوان نيز اميد زيادي به کسب دومين
سهميه المپيک جوانان را دارند.

سرمربي تيم پرسپوليس درآستانه ديدار مقابل السد
گفت :قصد داريم با پيروزي دراين ديداروصدرنشيني
در گروه خود نشان دهيم پرسپوليس قدرتمندترين
تيم ايران است .برانکو درنشست خبري پيش از
ديدار مقابل السد گفت :بازي بسيار دشواري را در
پيش داريم؛ زيرا هردو تيم به دنبال صعود به عنوان
صدرنشين هستند.وي ادامه داد :براي پرسپوليس
فرقي نمي کند درمرحله بعد با الجزيره بازي کند

اصال در جام جهاني نااميد نيستيم
بازيکن تيم ملي گفت :همگروهي با مراکش ،اسپانيا
و پرتغال دشوارترين قرعه تاريخ فوتبال ايران است و
بايد با باالترين آمادگي وارد مسابقات شويم .روزبه
چشمي گفت :با وجود رقبايي که داريم اصال نااميد
نيستيم .تمام تالشمان را مي کنيم تا بتوانيم نتيجه
شايسته اي کسب کنيم و بتوانيم اين شانس را داشته
باشيم تا براي نخستين بار در تاريخ فوتبال ايران به
مرحله دوم رقابتهاي جام جهاني برسيم.وي افزود:
رسيدن به اين هدف هم مستلزم اين است که بيشتر
کار کنيم و تمام تمرکزمان در تمرينات روي اين
موضوع باشد که بتوانيم روياي صعود ازمرحله گروهي
را تحقق بخشيم .چشمي به روياي بازيکنان فوتبال
براي حضور در جام جهاني اشاره کرد و گفت :دراين
چهارسال هر چه به جام جهاني نزديکتر شديم ،تالش
من و ساير بازيکنان براي رسيدن به پيراهن تيم ملي
بيشتر شد .ما براي حضور در جام جهاني تالشمان

را کرده ايم و هر کدام از ما اميدواريم که اين افتخار
نصيبمان شود تا بتوانيم درجام جهاني پيراهن
تيم ملي را بر تن کنيم.بازيکن تيم ملي اظهارکرد:
بازيهايي که انجام داده ايم و ديدارهايي که پيش
روداريم با توجه به درنظر گرفتن محدوديتهاي
موجود بهترين بازيهايي بوده که کادر فني براي
تيم ملي درنظر گرفته است وقطعا هر کدام ازآنها
مي تواند به تيم ملي کمک کند.

وزنهبرداران ايران ،چشم انتظار يک معجز ه

دوپينگ سالهاي گذشته گريبان وزنه برداري را
گرفت تا ورزش ايران از االن ضربه بزرگي را متحمل
شده باشد .زماني که در بررسي مجدد نمونه هاي
دوپينگ وزنه برداري در دو المپيک  ۲۰۰۸و ۲۰۱۲
تست هاي زيادي مثبت شد ،کميته بين المللي المپيک
هم به فدراسيون جهاني هشدار داد در صورتي که به
فکر چارهاي نباشد شاهد حذف اين رشته از المپيک
خواهد بود .اين اولتيماتوم باعث شد فدراسيون جهاني
وزنه برداري سفت و سخت تر به مبارزه با دوپينگ
بپردازد و حتي سيستم کسب سهميه المپيک را تغيير
داد تا وزنه برداراني که به دنبال حضور در المپيک
هستند دائما در حال دادن تست دوپينگ باشند.اما
فدراسيون جهاني درتازه ترين تصميم خود اعالم کرد
کشورهايي که تعداد دوپينگي هاي آنها بيشتر از ۱۰
نمونه باشد با کاهش سهميه المپيک روبهرو خواهند
شد.اما ايران که نمونه مثبتي در المپيکها نداشته و
دراين سه سال اخير هم تالش کرده در رويدادهاي
مهم دوپينگ مثبتي نداشته باشد ،تصورش را هم نمي
کرد ،دوپينگ هاي قديمي کار دستش دهد و سهميه
اش از االن در المپيک توکيو کاهش يابد .اين اتفاق
خ ت97/1/14-3

665   665   54

مـغـازه بـا وام

خت 96/12/16-260

موسسه حقوق بينالمللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE
مشاوره ،شنبه تا چهارشنبه
مشاوره و وكالت در دعاوي :حقوقي ،كيفري
طالق ،طالق توافقي ،مهريه ،نفقه ،چك و سفته
ساعت  10صبح الي  19عصر
مطالبه طلب ،مواد مخدر ،ملكي
تخليه مغازه و آپارتمان
تهران  ،ميدان انقالب ،خيابان كارگر جنوبي
و اعسار به تقسيط مهريه و بدهي
(با مجربترين وكالي پايه يك دادگستري)
ساختمان مهستان ،طبقه  ،  5واحد 504
ضمنا در صورت عدم موفقيت وكال نسبت به احقاق حق شما
665   665   52-665   665  53
در دادگاه حقالوكاله دريافتي مسترد خواهد شد.

نه تنها شوک بزرگي براي وزنه برداري بلکه براي کل
ورزش ايران محسوب ميشود چراکه تعداد رشته هايي
که ايران را درالمپيک صاحب مدال مي کنند به تعداد
انگشتان يک دست هم نميرسند و حاال وزنهبرداري هم
بخواهد تعداد سهميه هايش کاهش يابد عمال شانس
کسب مدال ايران کم ميشود.دراين ماجرا نداشتن

محدوده افسريه

با اقساط  30ماهه بدون سود و ضامن
فقط با  40ميليونپرداخت در زمان عقد قرارداد
 20متر مغازه  -سند مالكيت  6دانگ

33575350-09129406870
33575745-09127378318

آگهي دعوت مجامع عادي و فوقالعاده شركت
خاوران نيرو نصر (سهامي خاص) به شماره ثبت
24891

خ ت97/1/20-13

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت فوق دعوت ميشود در جلسه مجمع عمومي فوقالعاده مورخه
 1397/02/08در ساعت  17در محل مشهد ،بلوار وكيلآباد ،بلوار دانشجو ،دانشجو  ،6پالك  ،55واحد
يك حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1تعيين اعضاي هيات مديره
 -2تعيين بازرسان اصلي و عليالبدل
 -3انتخاب روزنامه محلي
همچنين مجمع عمومي فوقالعاده شركت نيز در همان تاريخ در ساعت  18برگزار خواهد گرديد.
 .1افزايش سرمايه
 .2اضافه شدن يك بند به ماده  40اساسنامه
تاريخ انتشار97/01/27 :
خ ش97/01/27 :

هيات مديره شركت

اصالحيه آگهي

خت 97/1/21-16

شركت حمل و نقل اعتماد جنوب (سهامي خاص)

بدينوسيله به اطالع ميرساند مجمع عمومي فوقالعاده شركت حمل و نقل اعتماد جنوب مورخ 1396/12/27
واقع در دفتر اصلي شركت (شهرك حمل و نقل كاالي اهواز) تشكيل و با راي اكثريت سهامداران مديرعامل
سابق آقاي محمدرضا نيكنژاد عزل و اعضاي هيات مديره جديد انتخاب و طبق راي هيات مديره آقاي
عبدالحميد حسنيانفرد به عنوان مديرعامل و رئيس هيات مديره معرفي گرديد.
دستورجلسه -1 :عزل مديرعامل  -2انتخاب اعضاي هيات مديره  -3انتقال سهام  -4ساير موارد
تاريخ انتشار97/01/27 :
خ ش97/01/27 :
هيات مديره

آگهي دعوت سهامداران به تشكيل مجمع عمومي عادي به طور
فوقالعاده شركت پزشكان سيناي سمنان (سهامي خاص)
به شماره ثبت 7189
بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
كه راس ساعت  21روز يكشنبه مورخ  1397/2/9در محل سالن اجتماعات بيمارستان سيناي سمنان به آدرس
بلوار شهيد كيومرث نوروزي بيمارستان سينا تشكيل ميگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
بحث و تبادل نظر و اتخاذ تصميم درخصوص چگونگي پرداخت بدهي تسهيالت (ساختمان و تجهيزات)
اخذ شده از بانك ملي
تاريخ انتشار97/01/27 :
خ ش97/01/27 :
هيات مديره شركت

اصالحيه آگهي مناقصه

در آگهي مناقصه مرحله دوم نوبت اول شهرداري بناب مبني بر واگذاري پروژه جدولگذاري سطح شهر كه در
صفحه  12روزنامه رسالت شماره  9189روز سهشنبه مورخه  97/1/21به چاپ رسيده است ،مبلغ  %5سپرده
شركت در مناقصه  750/000/000ريال درج شده كه صحيح آن مبلغ  75/000/000ريال است.
تاريخ انتشار97/01/27 :
خ ش97/01/27 :

شهرداري بناب

ورزش 11

چشمي:

يا االهلي  ،اما براي ما مهم است به عنوان مقتدرترين
تيم گروه صعود کنيم .بايد ثابت کنيم بي دليل
مقتدرانه درليگ قهرمان نشديم ومي توانيم درآسيا
هم موفق باشيم.برانکو گفت :السد تيم بسيار بزرگ و
قابل احترامي است که با دراختيار داشتن بازيکنان با
تجربه کارحريفانش را بسيار سخت کرده است.وي در
مورد تاکتيک پرسپوليس گفت :تاکتيک اين مسابقه با
توجه به سيستم السد مشخص خواهد شد .ازبازيکنانم
خواستم توجه ويژه اي به تک تک نفرات السد داشته
باشند؛ زيرا اين تيم بازيکنان زهرداري دراختيار دارد.
برانکو افزود :ازهواداران خوب پرسپوليس مي خواهم
درديدارامروز ما را تنها نگذارند و با حمايتشان به
بازيکنان روحيه دهند.السد با  12و پرسپوليس با
 10امتياز ،صعود خود را قطعي کرده اند و شاگردان
برانکو مي توانند با کسب برتري دراين ديداربه عنوان
سرگروه راهي مرحله حذفي شوند.

تيم ملي شمشيربازي اسلحه سابردرراستاي آمادهسازي براي حضور
در بازيهاي آسيايي  ،ارديبهشتماه در رقابتهاي جايزه بزرگ
مسکو و جام جهاني مادريد شرکت ميکند.

غالمي:

اميدوارم
به استقالل
نخوريم

دو شنبه  27فروردين 1397
 29رجب  16-1439آوريل - 2018سال سي و سوم-شماره 9193

اقتدارپرسپوليس را نشان مي دهيم

مرحله جديد اردوي تيم کشتي آزاد نوجوانان براي حضور در
رقابتهاي آسيايي ازبکستان به عنوان گزينشي المپيک ،قهرماني
جهان در کرواسي والمپيک نوجوانان درآرژانتين از امروز در محل
خانه کشتي برگزارمي شود.

قلعه نويي:

در آگهي مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت اول شركت تعاوني آببران نهر مهرآباد بناب كه در صفحه 11
روزنامه رسالت شماره  9188روز دوشنبه مورخه  97/1/20به چاپ رسيده است ،تاريخ برگزاري مجمع
 97/2/2درج شده كه صحيح آن  97/2/17است.
تاريخ انتشار97/01/27 :
خ ش 97/01/27 :هيات مديره شركت تعاوني آببران نهر مهرآباد بناب

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه

بدينوسيله از كليه صاحبان سهام و يا قائممقام قانوني آنها اعم از اصالتا ،واليتا ،وراثتا و وكالتا در شركت
كشاورزان استرآباد سهامي خاص ثبت شده به شماره  266گرگان به شناسه ملي  10700029159جهت
حضور در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه دعوت به عمل ميآيد.
دستورجلسه:
 -1تصويب ترازنامه حساب سود و زيان سال مالي  1396شركت
 -2انتخاب بازرسان اصلي و عليالبدل شركت
تاريخ تشكيل جلسه :روز شنبه مورخ  1397/02/08ساعت  8صبح
مكان تشكيل جلسه مركز اصلي شركت واقع در گرگان  -پاساژ شيرنگي طبقه فوقاني كد پستي4916674493
تلفن 01732222991
تاريخ انتشار97/01/27 :
مديرعامل شركت كشاورزان استرآباد
خ ش97/01/27 :
بهروز قدس مفيدي

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده نوبت اول
شركت تعاوني مسكن مهر نسيم فجر اروميه با شماره
ثبت 9693
بنا به تصويب هيات مديره شركت تعاوني مسكن مهر نسيم فجر اروميه جلسه مجمع عمومي فوقالعاده
نوبت اول تعاوني مسكن مهر نسيم فجر اروميه راس ساعت  9روز يكشنبه مورخ  1397/2/9در محل سالن
اجتماعات اداره تعاون شهرستان اروميه تشكيل ميگردد .از عموم سهامداران و اعضاء محترم دعوت ميشود
جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور بهم رسانند با
توجه به مفاد ماده  19آييننامه نحوه تشكيل مجامع عمومي در صورتي كه حضور عضوي در مجمع ميسر
نباشد ،ميتواند حق راي خود را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تاماالختيار از ميان اعضاء يا
غيراعضاء واگذار نمايد در اين صورت هر عضوي ميتواند عالوه بر راي خود حداكثر سه راي باوكالت و
هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوكالت داشته باشد .توضيحا اينكه وكالتنامههاي عادي بايستي يك روز
بعد از انتشار آگهي مذكور تا يك روز قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در محل دفتر شركت تنظيم
شده و توسط هيات مديره قانوني شركت بررسي و تاييد گردد و در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور
در مجمع بايستي به تاييد يكي از دفترخانههاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:
 -1استعفاي دستهجمعي هيات مديره و بازرس
 -2تمديد مدت فعاليت تعاوني
تاريخ انتشار97/01/27 :
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کرسي تاثيرگذاردر هيئت رئيسه يک فدراسيون جهاني
مهم شايد بيشتر از قبل به چشم آمد زيرا زماني که
اين تصميم مهم که سرنوشت ورزش يک کشوررا
درالمپيک رقم مي زند گرفته شد ،ايران نماينده اي
نه در هيئت رئيسه و نه درکميسيون ورزش پاک
فدراسيون جهاني نداشت تا حداقل تالش کند اين

تصميم به گونه اي گرفته شود که به ضرر ايران نباشد
يا تالش هايي که ايران دراين سالهاي اخير داشته به
چشم بيايد .ايران وزنه برداراني دارد که براي خود در
جهان برند هستند و دراين سالها مسابقات جهاني و
المپيک را پاک پشت سر گذاشته اند و در حالي که
مي شد از اين مسئله به نفع خود استفاده کرد اما
نداشتن کرسي و نماينده تاثيرگذارباعث شده ايران
هم مانند کشورهايي ديده شود که در المپيک لندن،
ريو و مسابقات جهاني سالهاي اخير دوپينگ هاي
زيادي داشته اند.با توجه به اينکه اين تصميم به
تاييد کميته بين المللي المپيک رسيده ،کمي بعيد
به نظر مي رسد که فدراسيون جهاني بخواهد از
تصميم خود برگردد اما بازهم از فدراسيون و کميته
ملي المپيک انتظار مي رود نهايت تالش خود را به
کار برند و رايزنيهايي داشته باشند .علي مرادي که
مدعي داشتن رابطه خوب با فدراسيون جهاني ودرراس
آن تاماش آيان است ،حتي مي تواند به مجارستان
سفرکند و ديداري با رئيس فدراسيون جهاني داشته
باشند .شايد يک معجزه بتواند وزنه برداري و ورزش
ايران را درالمپيک توکيو نجات دهد.

خبر »

درخشش ايرانيها در اروپا

بازيکنان ايراني شاغل در اروپا در سال منتهي به جام جهاني آمار خوبي
از خود به جا گذاشتهاند.درخشش لژيونرهاي ايراني در چند روز اخير
و تداوم گلزنيهاي آنها در سال منتهي به جام جهاني ميتواند خبر
خوبي براي فوتبال ايران باشد ،به خصوص اينکه درخشش برخي از آنها،
بازيکنان ايراني را در صدر جدول بهترين بازيکنان فصل قرار ميدهد.از
بين بازيکنان ايراني شاغل در اروپا جهانبخش ،انصاريفرد و رضايي از
ابتداي فصل عملکرد خوب و روند ثابتي داشتند ،اما قوچاننژاد و آزمون
که در نيمفصل اول کمرنگ بودند ،در نيمفصل دوم آمار خوبي از خود به
جا گذاشته و سير صعودي داشتهاند .ساير بازيکنان نيز اگر امتياز کمتري
دارند ،به اين دليل است که در پستهاي هافبک و دفاع حضور دارند که
کمتر درموقعيت گلزني يا ايجاد موقعيت گل قرارميگيرند.

افشارزاده خبر داد:

سفر نماينده فيفا به کيش
دبيرشوراي ورزش سازمان منطقه آزاد کيش
ازسفر نماينده فيفا به ايران خبر داد وگفت:
اين سفر درراستاي بررسي امکانات جزيره
براي برگزاري چند ديدارجام جهاني۲۰۲۲
انجام ميشود .افشارزاده دراين مورد تاکيد
کرد :قراراست مسئوالن فوتبال قطرطي سفر
به ايران بازديدي ازکيش و امکانات اين
جزيره داشته باشند .درجريان همين بازديد
مذاکرات تکميلي هم انجام خواهد شد تا دقيقا مشخص شود درخواست
قطري ها براي اين همکاري چيست و دقيقا از ما چه کمکي مي خواهند
و اينکه ما درمقابل چه تقاضايي داريم.

حفظ سرمايههاي تکواندو

پيشکسوت تکواندوگفت :درحال حاضر تيم ملي شرايط بهتري نسب به
زماني که من حضور داشتم دارد  ،با آرامش بيشتري تمرينات ومسابقات
را دنبال ميکنند .مهدي بيباک ،سرمربي سابق تيم ملي تکواندو
درخصوص عملکرد نوجوانان ايران در مسابقات قهرماني جهان اظهار
داشت :عملکرد نوجوانان درمسابقات قهرماني جهان قابل تحسين است و
با کسب مدالهاي طال تکواندوکاران ما گل کاشتند .وي افزود :مهمترين
مسئلهاي که بايد به آن توجه داشته باشيم حفظ کردن اين سرمايهها
و استعدادهاست .بايد زندگي حرفهاي را به آنها نشان دهيم و بهترين
مسير را براي اين عزيزان درنظر بگيريم .اگر اين نوجوانان رها شوند ديگر
نميتوانيم در چند سال آينده شاهد تيم ملي پرباري باشيم.

