» گوناگون

اهداي جايزه جهاني به نعمتي
سيد رضا صالحي اميري رئيس کميته ملي المپيک ،جايزه فدراسيون
جهاني تيراندازي با کمان را به زهرا نعمتي بهترين کماندار معلول
دنيا اهدا کرد.

معلوالن به آلمان ميروند

»

سرمربي تيم تکواندو نوجوانان گفت :تا آنجايي که اطالع دارم فکر نميکنم درهيچ رشته
ورزشي شاهد چنين قهرماني مقتدرانهاي درجهان بوديم.وحيد عبداللهي درخصوص
قهرماني تيم نوجوانان درجهان اظهار داشت :در دنياي تکواندو نيز هيچ تيمي موفق به
کسب  7مدال طال از مسابقات جهاني نشده است وفقط کرهجنوبي در دوره گذشته با 4
طال در اين زمينه رکورددار بود .وي درخصوص اينکه قبل ازمسابقات پيشبيني کسب
چنين نتايجي را داشته است ،عنوان کرد :من خيلي به اين تيم ايمان داشتم اما پيشبيني
کسب اين تعداد مدال و مرغوبيت رنگ آن را نميکردم .با توجه به اردوهاي خوبي که
پشت سر گذاشتيم و هر چيزي ،اعم ازحضور دررويدادهاي تدارکاتي و امکانات از سوي
فدراسيون براي ما مهيا بود به موفقيت خيلي اميدوار بودم .عبداللهي درخصوص سطح
کيفي رقبا گفت :تکواندو يک ورزش المپيکي است ودر سال  2018نيز المپيک اين رده

سه شناگر معلول کشورمان براي انجام کالسبندي جديد جهت
حضور در بازيهاي پاراآسيايي جاکارتا ،خردادماه راهي آلمان
ميشوند.شاهين ايزديار ،مصطفي جليلي و پژمان عطايي شناگران
اعزامي به اين مسابقات هستند .

سانتوس:

اعزام مربيان سازنده کشتي

ل نخوردن است
هدف اول گ 
سرمربي ذوبآهن هدف نخست تيمش در بازي با لکوموتيو را
ل نخوردن عنوان کرد .قلعهنويي گفت :اين توانايي را داريم
گ
که در بازي با لکوموتيو راهي مرحله بعدي ليگ قهرمانان آسيا
شويم .و اگر اشتباهات داوري نبود شايد االن تيم ذوبآهن هم
صعودکرده بود.

خادم :

نگذاريد کشتي تعليق شود
رسول خادم رئيس فدراسيون کشتي با ارسال نامه اي به اعضاي
شوراي امنيت ملي ازآن ها خواست با ورود تيم ديپلماسي کشور
در برابر مناسبات آمريکايي و صهيونيستي کميته بين المللي
المپيک ،مانع از محروميت کشتي گيران ،تعليق کشتي و ورزش
ايران شوند.

ساغالم :

تيم تراکتوربدشانس است
سرمربي تيم تراکتورسازي گفت :تيم بدشانسي هستيم و با وجود
بازي هاي خوب نتوانسته ايم نتيجه بگيريم .ساغالم درنشست
خبري پيش ازبازي تراکتورسازي و الغرافه گفت :سعي مي کنيم
درآخرين بازي خانگي پيروز شويم.وي ياد آورشد :درليگ برترهم
 6امتياز با تيمي که سقوط کرده است ،فاصله داريم و بايد براي
بازي هاي بعدي تمام تالش خود را انجام دهيم تا امتياز کامل
را کسب کنيم.

قهرماني
با  7طال
بي سابقه است

ورزش 11

ابراهي مزاده:

درجام جهاني به نقش رونالدو اميد دارم

سرمربي تيم فوتبال نساجي گفت :امروز يک بازي سخت درانتظار ماست.
با تيمي بازي داريم که هفتهها صدرنشين ليگ دسته يک بوده وبيشترين
امتيازات را جمعآوري کرده وتيم نفت ازهر حيث قابل احترام است اما
من هم به بازيکنانم اطمينان و ايمان کامل دارم .

قلع هنويي:

عبداللهي:
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بازي سخت درانتظار نساجي

مربيان سازنده مازندران و خوزستان به رقابت هاي کشتي نوجوانان
قهرماني آسيا درازبکستان اعزام مي شوند.رقابت هاي کشتي
نوجوانان قهرماني آسيا و گزينشي المپيک نوجوانان آرژانتين،
 ۲۰ارديبهشت درتاشکند برگزارمي شود.

سني برگزارخواهد شد .همچنين برگزاري مسابقات کسب سهميه المپيک جوانان چند
روز قبل از مسابقات جهاني باعث شده بود وتمام تيمها با نفرات اصلي و بهترينهاي خود
درمسابقات حاضر شوند .همه تيمها در اين رويداد با بهترين شرايط خود حاضر شده
بودند اما واقعا ما خوب بوديم .وي درخصوص لذت کسب عنوان بهترين مربي مسابقات
درکنارعنوان قهرماني قاطعانه تيم ملي گفت :با نتايج درخشان تيم نوجوانان کميته فني
مسابقات بنده را به عنوان بهترين مربي معرفي کرد و قطعا کسب اين عنوان لذت بخش
بود .اما من عنوان بهترين مربي را به تنهايي براي خود نميدانم و پشت اين موفقيت نقش
خيلي افراد ديگر را نيز موثر ميدانم.عبداللهي درپايان تاکيد کرد :يکي ديگرازعواملي
که باعث شد ما با خيال راحت دراردوها تمرين کنيم ودغدغهاي نداشته باشيم سازمان
تيمهاي ملي بود که قطعا درموفقيت ما نقش برجستهاي داشتند.

سرمربي تيم ملي فوتبال پرتغال پنج مدعي قهرماني
در جام جهاني را معرفي کرد ،اما از نظر او تيمش
با وجود قهرماني اروپا ودراختيار داشتن رونالدو مرد
سال فوتبال جهان ،جزء اين مدعيان نيست .سانتوس
گفت :برزيل ،آلمان ،اسپانيا ،آرژانتين و فرانسه با
توجه به تجربه ،قدرت و ويژگيهاي خارق العاده
اي که دارند درعرصه هاي بزرگ مدعي قهرماني
هستند.وي افزود :مي دانيم که مدعي قهرماني

نكته »

سقوط سپاهان به فوتبال ضربه ميزند
سرمربي تيم سپاهان اين حق را براي مسئوالن سپاهان
قائل است که ازحاال به دنبال سرمربي موردنظرشان
براي فصل آينده باشند .ابراهيمزاده درباره وضعيت تيم
سپاهان و اينکه هنوزاين تيم در خطر سقوط به ليگ
دسته اول قراردارد اظهار داشت :با توجه به امتيازاتي که
تاکنون جمع کردهايم هدفمان اين است که بازيهاي
ليگ برتر به خوبي تمام شود و درفصل آينده شرايط
خوب و مناسبي داشته باشيم .وي راج ع به بازي اين
تيم مقابل استقالل خوزستان عنوان کرد :شرايط هر
دو تي م يکسان است و به نظر من استقالل نسبت به
ديگر تيمهاي انتهاي جدول وضعيت بهتري دارد.
ازلحاظ امتيازي شرايط نفت خطرناکترازديگرتيمهاست.
ت هواداران
ابراهيمزاده افزود :در دو سال گذشته توقعا 
برآورده نشده و براي همين ممکن است آنها کلماتي
را به زبان بياورند ،اما اين مهم است که هواداران
ميخواهند به تيم کمک کنند .آنها بايد به اين موضوع

نيستيم و بخت قهرماني ساير تيم ها را مي پذيريم
اما به اين معني نيست که جاه طلب نباشيم ،بلکه
با هدف پيروزي درهر مسابقه شرکت مي کنيم.وي
گفت :ما يک تيم بسيار قوي ،منسجم و متواضع
هستيم .به توانايي هاي خود باور داريم و مي دانيم
شکست ما دشوار است.سانتوس که با تيم يونان
درجام جهاني  2014به مرحله يک هشتم نهايي
صعود کرد ،گفت :رونالدو درهر تيمي نقشي اساسي
دارد .اودرمنچستريونايتد و حاال در رئال مادريد
که ازبهترين تيم هاي جهان هستند ،اين نقش را
ايفا مي کند.وي افزود :بهترين بازيکن جهان نقشي
اساسي درراهبرد تيم دارد .اما همه مي دانند براي
پيروزي بايد يک تيم داشته باشيم و همچون يک
تيم بازي کرد .رونالدواين تعهد و روحيه فداکاري
را نشان داد وهم تيمي هايش با سرمشق قراردادن
او انگيزه بيشتري پيدا کرده اند.

مرثيهاي براي قهرمانها!

دقت کنند که تيم در چه زمانهايي نيازبه آرامش دارد.
هواداران تا چند وقت پيش نگران اين بودند که تيم
سقوط نکند و االن اين نگراني کمتر شده است .وي
تصريح کرد :اص ً
ال به اين فکر نميکنيم ،اما اين را بايد
بدانيم که اگر تيمهايي مانند سپاهان و تراکتورسازي
در موقعيت خطرناک قرارگرفته باشند .اين موضوع به
کل فوتبال ايران ضربه ميزند و باعث ميشود حساسيت
ِ
رقابتها کمتر شود.

کالني:

پرسپوليس درهيچ دورهاي مديون هيچکس نبوده است

پيشکسوت تيم پرسپوليس گفت :پرسپوليس هيچگاه
مديون کسي نبوده است .در حاضر نيز يک مديريت
و مربي خوب دارد ،بيشترين هواداررا هم دارد .من
فکر ميکنم بازيکنان براي افزايش افتخاراتشان
وخشنودي هواداران درکنار پرسپوليس خواهند
ماند .حسين کالني اظهار داشت :تا آن جا که اخبار
فوتبال را دنبال ميکنم باشگاه پرسپوليس از معدود
باشگاههايي است که حق و حقوق بازيکنان و مربيانش
را کامل پرداخت کرده است .ازطرف ديگرعظمت و
بزرگي پرسپوليس و خاص بودن آن در ايران نيز،
نيازبه گفتگو ندارد .تشکيالت مديريتي هم سامان
يافته است ويک مربي آگاه و دانا باال سر تيم قرار
دارد .من واقعا دليلي نميبينم که بازيکني بخواهد
ازچنين تيمي جدا شود.وي ادامه داد :البته فوتبال
ما يکسري مشکالت اساسي در بحث حرفهايگري
دارد که به قوانين و نحوه قراردادها مربوط ميشود.
اين قواعد ،قوانين و قراردادها روي رفتار و فرهنگ
باشگاهها و بازيکنان تاثير ميگذارند .به نظر من ،ما
قوانين حرفهاي و قراردادهاي کامل و جامعي نداريم.
به همين دليل بسياري اوقات دچار مشکل ميشويم.

پيشکسوت فوتبال خاطرنشان کرد :با اين کاستيها،
حل مشکالتي که وجود دارد شدني نيست .همين
حاال يک مشکل بزرگ ،قراردادهاي يكي و دو ساله
است که خودش امکان برنامهريزي را گرفته و انرژي
و تمرکز زيادي را از باشگاه و بازيکن ميگيرد .يکي از
داليل شرايط فعلي پرسپوليس در زمان محروميت،
خ ت97/1/14-3

665 665 54

مـغـازه بـا وام

محدوده افسريه

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.

ناشي ازهمين مسئله است .به يکباره با پايان قرارداد
نزديک به  10بازيکن روبه رو ميشويم .البته فوتبال
حرفهاي به اين معني نيست که چون قرارداد ندارم،
هيچ احساس و تعهد اخالقي نسبت به باشگاه ،مردمي
که من را تشويق کردهاند و تيمي که نماينده کشورم
در رقابت بينالمللي است ،ندارم .هر چند بازيکن

مختاراست .کالني اضافه کرد :موضوع ديگراين است
که ازبازيکنان انتظار داريم دراين شرايط براساس اصول
جوانمردي و معرفتي رفتار کنند .البته حرف درستي
است ولي آيا اين موارد به آنها آموزش داده شده يا
اينکه فراگيري اين موارد نيز خودجوش بوده است؟
بحث مربي ومعلم از هم جدا است .يکسري افراد
مثل مرحوم دهداري معلم بودند .بازيکنان بايد هم
در بعد فني و هم درزمينه اخالقي ورفتاري تربيت
بشوند.وي تصريح کرد :پرسپوليس به خودي خود،
جذابيتهاي خاص خودش را دارد .پرسپوليس همه
چيز به آنها داده است .اين درست که آنها قهرماني را
رقم زدند اما پرسپوليس اين امکان را فراهم کرد .اين
مديريت واين مربي چنين امکاني را فراهم کردند.
قهرمانيهاي تيمهاي ديگر را با قهرماني پرسپوليس
ازجهت ابهت وماندگاري آن مقايسه کنند .پرسپوليس
درهيچ دورهاي مديون هيچکس نبوده است .بلکه
هرچه داريم از پرسپوليس است .نميتوانيم بگوييم
چيزي به باشگاه اضافه کردهايم ولي باشگاه خيلي
چيزها را به ما داده است .پس درمواقع سختي بايد
کنارآن باشيم.

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

33575350-09129406870
33575745-09127378318

بختک انصراف و انحالل تيمهاي پرافتخار فوتسال ايران اينبار روي
تيم تاسيسات دريايي افتاد؛ تيمي که در عمر کوتاه فعاليتش سابقه دو
قهرماني در ليگ برتر و يک قهرماني درآسيا را دارد .ساليان سال است
که فوتسال و ورزش ايران به خبر کناره گيري تيم هاي قهرمان و با
سابقه خود از سطح اول اين رشته عادت کرده است و آتش اين انصراف
و انحالل ،هربار دامن يکي از تيم هاي ليگ برتري را مي گيرد.در تازه
ترين اتفاق ،باشگاه تاسيسات دريايي که از سال گذشته حضورشان در
ليگ برتر با شک و ترديد همراه بود ،سرانجام به صورت قطعي از حضور
در ليگ براي فصل بعد انصراف داد .اين تصميم به گفته کنگاني عضو
هيئت مديره تاسيسات ،به خاطر مشکالت مالي و بعد از جلسه هيئت
مديره گرفته شده است.تاسيسات دريايي درعمر  ۶ساله خود در ليگ
برتر به افتخارات زيادي دست يافت .اين تيم با هدايت شمسايي دو
بار عنوان قهرماني ليگ را ازآن خود کرد و يکسال هم به قهرماني
درجام باشگاه هاي آسيا رسيد .تاسيسات فصل قبل هم با وجود تغييرات
زيادي که داشت ،توانست نايب قهرمان ليگ شود اما سال بعد نامي از
اين تيم در ليگ برتر شنيده نخواهد شد.درواقع تاسيسات راه ديگر تيم
هاي بزرگ و قهرمان فوتسال ايران را طي کرده است .پيمان  ،استقالل،
پاس ،ايران خودرو ،شن سا  ،شهيد منصوري  ،فوالد و دبيري که سابقه
قهرماني در ليگ فوتسال ايران را دارند ،در سالهاي گذشته به داليل
مختلف ازمشکالت مالي گرفته تا بي توجهي فدراسيون به درخواستها و
مانع تراشي هاي مختلف قيد تيمداري در ليگ را زده بودند.

خبر »

آرزوي لژيونرفوتبال

مهدي طارمي درنشست خبري پيش از ديدار
تيمهاي تراکتورسازي والغرافه اظهارداشت:
خيلي خوشحالم که به تبريز آمدهام براي يک
بازي تقريباً دوستانه که براي هر دو تيم زياد
مهم نيست .وي افزود :اميدوارم امروز يک
بازي خوب و زيبا داشته باشيم تا هواداران
تراکتورسازي يک بازي خوب ببينند و شاد
به خانههايشان برگردند.مهاجم ايراني تيم
الغرافه عنوان کرد :دو تيم انگيزه خاصي براي اين بازي ندارند و بازي
حساسي هم نيست .اين يک ديدار معمولي است که دو تيم  90دقيقه
درآن تالش خواهند کرد .ضمن اينکه شرايط تراکتورسازي به گونهاي
است که به اين بردها درليگ نيازدارد تا به آرامش برسد .واميدوارم به
روند خوب گذشته خود برگردد.

آگهي

خ ت97/1/20-13

در اجراي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي بنياد
مسكن انقالب اسالمي استان تهران در نظر دارد از تاريخ
 1397/02/10نسبت به پالك اصلي شماره  76/5بخش
ثبتي شهرري شهرستان ري بخش  12تهران روستاي
جهانآباد پايين عمليات نقشهبرداري به منظور تهيه
نقشه ثبتي وضع موجود امالك روستا را شروع نمايد.
لذا به موجب ماده  2آييننامه اجرايي قانون فوقالذكر
جهت اطالع صاحبان حقوق آگهي ميگردد كه  20روز
پس از انتشار آگهي با در دست داشتن مدارك مستند در
حال حاضر و نسبت به معرفي محدوده مالكيت متصرفي
خود اقدام و همكاري الزم را معمول دارند.

تاريخ انتشار97/01/28 :
خ ش97/01/28 :

خت 97/1/21-16

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي
ساليانه نوبت اول شركت كشت و صنعت
پرناز طيور (سهامي خاص) به شماره ثبت
 555و شناسه ملي 10760098168

خ ت97/1/28-20

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت يا نمايندگان قانوني
آنها دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت
كه راس ساعت  9صبح روز يكشنبه مورخ  1397/2/9و به آدرس
تنكابن  -جاده سليمانآباد بعد از پمپ بنزين صوفي محله تشكيل
ميگردد حضور به هم رسانند.
به همراه داشتن برگه نمايندگي براي نمايندگان سهامداران
الزاميست.
دستوركار مجمع:
 -1انتخاب اعضاي هيات مديره
 -2انتخاب بازرسين
 -3انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
هيات مديره
 -4ساير موارد
خ ش97/01/28 :
تاريخ انتشار97/01/28 :

خ ت97/1/28-21

اهداي
خون
اهداي
زندگي

گيالن

يك واحد ساختمان تجاري مسكوني
 640متر فول امكانات
به علت مهاجرت فروش فوري
بهترين نقطه يكي از ساحليترين شهرهاي
شمالي كشور
قيمت  4/5ميليارد

09111418131

آگهي دعوت سهامداران شركت
پيكر سازه توس (سهامي خاص) ثبت
شده به شماره  26304و شناسه ملي
 10862051210جهت تشكيل مجمع
عمومي فوقالعاده و مجمع عمومي
عادي به طور فوقالعاده و هيات مديره
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت ميشود تا در جلسه
مجمع عمومي فوقالعاده در ساعت  9:30و مجمع عمومي عادي به
طور فوقالعاده در ساعت  11و هيات مديره در ساعت  12:30مورخ
 1397/02/07در محل شركت آدرس :بلوار فردوسي بين فردوسي
 20و  22پالك  484طبقه  - 1با كد پستي  9187896447تلفن
 37683455تشكيل ميگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
اتخاذ تصميم درخصوص:
 -1كاهش اعضاي هيات مديره (مجمع عمومي فوقالعاده)
 -2انتخاب اعضاي هيات مديره (مجمع عمومي عادي به طور
فوقالعاده)
 -3انتخاب بازرسين (مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده)
 -4انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت آگهي و دعوتنامه (مجمع
عمومي عادي به طور فوقالعاده)
 -5سمت اعضاي هيات مديره انتخاب شده (مجمع هيات مديره)
تاريخ انتشار97/01/28 :
هيات مديره شركت
خ ش97/01/28 :

بنياد مسكن انقالب اسالمي استان تهران

آگهي فقدان سند مالكيت

خانم خديجه صالحي وكالتا به موجب وكالتنامه شماره -22444
 79/11/5دفتر  150تهران و تفويض وكالت شماره 86/4/2-8265
دفتر  599تهران از طرف حسن رامين (مالك) با ارائه دو برگ
استشهاديه گواهي شده به شماره 96/11/28-358دفتر 1058
تهران مدعي است كه سند مالكيت شش دانگ يك دستگاه آپارتمان
واقع در سمت غرب طبقه چهارم به مساحت  69/8مترمربع كه
مقدار  3/08مترمربع آن بالكن است قطعه نهم تفكيكي به انضمام
انباري شماره  9به مساحت  1/3مترمربع واقع در زيرزمين به شماره
 4476/104167اصلي مفروز و مجزي شده از پالك  60972فرعي از
اصلي مذكور واقع در بخش هفت تهران كه به نام مريم اسدي ثبت
و صادر و تسليم در صفحه  424دفتر  1952ذيل ثبت  315023و
سند مالكيت  023521صادر شده است و سپس برابر سند قطعي
 80/12/2-140141دفتر  6تهران به حسن رامين منتقل گرديده به
علت سرقت مفقود گرديده و درخواست صدور المثني سند مالكيت
نموده است لذا مراتب به استناد تبصره يك اصالحي مورخه 72/9/2
ماده  120آييننامه قانون ثبت در يك نوبت آگهي ميشود تا چنانچه
كسي مدعي انجام معامله نسبت به ملك مرقوم غير از اسناد فوق
و يا وجود سند مالكيت مذكور نزد خود ميباشد از تاريخ نشر اين
آگهي ظرف مدت  10روز به اين منطقه مراجعه و اعتراض خود را
ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم و رسيد دريافت
نماييد تا مورد رسيدگي قرارگيرد واال پس از انقضاي مهلت مزبور
و نرسيدن واخواهي نسبت به صدور المثني سند مالكيت طبق
مقررات اقدام خواهد شد.
تاريخ انتشار97/01/28 :
د ت97/01/28 :
شعباني  -رئيس ثبت منطقه پيروزي تهران
مالف10226 :

