» گوناگون

رفيعي در جمع سرخپوشان

باشگاه پرسپوليس ديروز ضيافت ناهاري براي بازيکنان و مربيان
خود برگزار کرد که سروش رفيعي هم دراين ضيافت حضور پيدا
کرد.برانکو خواهان جذب رفيعي که سابقه بازي درپرسپوليس را دارد
شده و مذاکراتي هم براي حضور اين بازيکن انجام شده است.

ايران بهترين تيم دفاعي

»

کارشناس مسائل اجتماعي گفت :حضورايران در جام جهاني و بازي هاي جوانمردانه
ملي پوشان ،باعث شده که ايرانيان سراسر جهان با شيوه هاي خاص خود به شادي
و نشاط بپردازند و اين شادي در ايران به يک وجدان جمعي در جامعه تبديل شده
است.عاليه شکربيگي افزود :امروز بايد به ورزش به عنوان يک امراجتماعي نگاه کرد
چون درهمبستگي جامعه بسيار تاثيرگذار است .اکنون فوتبال همه را درگيرکرده
است .فوتبال به عنوان يک ورزش دوست داشتني با اوقات فراغت مفيد براي
خانواده ها درسراسر دنيا است.وي ادامه داد :مردم ايران به لحاظ فرهنگي بسيارغني
وازنظراخالقي شايسته هستند اما به دليل فراز و فرودهاي رسانه اي مردم ايران درست
به دنيا شناخته نشده اند بنابراين در ميدان ورزش مي توانيم از اين موقعيت استفاده
کنيم و غني بودن فرهنگ و تمدن ايرانيان را در يک ميدان برابر به جهانيان به

ميرحسيني:

مسئوالن تيم نفت مسجدسليمان پس از بررسي پنج گزينه براي
هدايت اين تيم در ليگ هجدهم ،در نهايت با ويسي به توافق
رسيدند.

اميدواري گلزن انگليسي

پس از پايان مرحله مقدماتي رقابتهاي ليگ ملتهاي واليبال،
ميالد عبادي پور در بين برترين هاي اين مرحله از مسابقات
قرارگرفت.

باقري با پرسپوليس مي رود
ويزاي کرواسي براي دستيارايراني برانکو دراردوي  ۱۲روزه سرخپوشان
درکرواسي صادرشد وکريم باقري درتهران نمي ماند.تيم پرسپوليس
روزهشتم تيرماه به کرواسي ميرود.

ساالري سنگربان فوالد شد
ناصر ساالري دروازهبان فصل گذشته تيم خونه به خونه درليگ
دسته يک که سابقه  ۱۰کلين شيت با اين تيم را دارد ،با عقد
قراردادي به مدت يک فصل به تيم فوالد خوزستان پيوست.

درخشش معلوالن با  36مدال
تيم ملي دووميداني جانباران و معلولين ايران با کسب مقام نايب
قهرماني در مسابقات بين المللي تونس چند رکورد جهاني را جابجا
و به نام خود ثبت کرد.رضايي مربي تيم کشورمان دراين زمينه
گفت 17 :کشور در مسابقات جايزه بزرگ تونس شرکت کرده
بودند و ايران نيز با  29ورزشکار 23 ،ورزشکار مرد و  6ورزشکار
زن در آن حضورداشت که با کسب  17مدال طال 10 ،مدال نقره
و  9مدال برنزنايب قهرمان شد.

کارشناس واليبال گفت :تيم ملي ايران درليگ ملت هاي
واليبال در مجموع کارنامه خوب و قابل قبولي داشته
است.ميرحسيني اظهار داشت :وقتي در تيمي جوانگرايي
ميشودموضوعهماهنگيبينبازيکنانواعتمادبازيکنان
قديمي و کادر فني به بازيکنان جديد پيش مي آيد
که کاررا سخت مي کند .اما دراين دوره ازمسابقات،
بازيکنان جوان تيم ملي نمايش خوبي داشتند.وي
افزود :شريفي ،شفيعي و حضرت پوربه مربيان نشان

سرمربي تيم استقالل گفت :اگر پاسپورت من تا
يک هفته آينده به دستم نرسد باشگاه استقالل
دچار مشکل بزرگي خواهد شد،اين کاري است که
وظيفه آنها است و بايد آن را سريعا حل و فصل
کنند .شفر پيش ازآغاز اولين تمرين استقالل براي
آماده سازي ليگ هجدهم اظهار داشت:خوشحالم
که برگشتم و مي توانم با تيم کارکنم .وي افزود:
بابت بازيکنانم بسيار خوشحال هستم .ابراهيمي،
وحسيني خيلي خوب مقابل اسپانيا بازي کردند.
چشمي دچار مصدوميت شد .دروازهبان پرسپوليس
هم عملکرد بسيار خوبي داشت .شفريادآورشد:
درمورد تيام بايد بگويم شايد او فردا به ايران
بيايد .اميدوارم باشگاه راه حل خوبي با او پيدا
کند .وقت زيادي نداريم و ما به اين بازيکن براي
ليگ قهرمانان و فصل جديد نيازداريم.وي افزود:
خيلي از بازيکنان جوان ميخواهند به استقالل
بيايند تا راه حسيني و نورافکن را بروند .البته
وضعيت قرارداد جباروف  ،ابراهيمي و غفوري
هم مهم است و بايد ببينيم وضعيت اسماعيلي
و حسيني هم چه ميشود .اميدوارم آنها بمانند

و باشگاه با آنها تفاهم کند .ما بازيهاي سختي
داريم و کار سختي درآسيا درانتظار ما است.
شفر درخصوص بحث مشکل مالياتي خودش و
دستيارانش و اينکه پاسپورتش در فرودگاه ضبط
شده افزود :نمي دانم چه کسي پاسپورت مرا
گرفت واوچه کسي بود اما اين مسئله ممکن
نيست .اگر پاسپورت من تا يک هفته آينده به
دستم نرسد باشگاه استقالل دچار مشکل بزرگي
خ ت97/1/14-3

خت 97/3/22-170

كارخانه مواد غذايي بسيار معروف و مدرن
به همراه پايان كار
از شهرداري و كليه مجوزها

خت 97/2/30-94

با كارگران ورزيده

باستان بار
بسته بندي براي صادرات خارج از كشور

66921114-66921113-66921112
همراه 09121020771:فكس66921115:

پله اسطوره برزيل  32گل براي تيم ملي به ثمر رسانده است ،رونالدو
 24و مسي  45گل ؛ درواقع هيچ بازيکني چه درگذشته وچه حال
حاضر نمي تواند حتي روياي برابري با علي دايي را از حيث گل ملي
در سر بپروراند .دوران فوتبالي افسانه فوتبال ايران با اعداد تعريف
مي شود؛ درحقيقت از سال  1993تا زمان خداحافظي او درسال ،2007
دايي  109گل را براي تيم ملي ايران به نام خود ثبت کرد ،رکوردي که
اورا به تنها بازيکني تبديل کرد که در سطح بين المللي رد پاي پررنگي
ازخود برجاي گذاشته است.ستاره سال هاي دور تيم ملي ايران جزء
نسل خاصي از بازيکناني همچون استويچکوف بلغار ،مارادونا و  ...بود؛
بازيکناني که به محض پوشيدن لباس تيم ملي رشد کردند .و حاال پس
از گذشت سال ها ،ايراني ها همچنان به دايي به عنوان بزرگ ترين
بازيکن تاريخ کشورنگاه مي کنند و مهاجمان ترازاول جهان نيزدرآرزوي
شکستن رکورد گل هاي ملي او ،سال هاي سال ناکام مانده اند.

مسي:

خودش بازيکن جذب کرده وآيا دراين شرايط
ميتواند استقالل را قهرمان ليگ کند ،گفت :انسان
بسيارخوشبيني هستم .نميتوانم بگويم ما شانسي
براي موفقيت نداريم .من دراستقالل کارميکنم
و موفقيت ميخواهم .شفر افزود :اگرمسئوليتي
داريم اين مسئوليت درمقابل هواداران است.
بهترين هواداران را درايران وآسيا داريم ما مقابل
آنها مسئوليم و بايد برايشان کارکنيم .نميخواهم
بعدا به هواداران بگويم که ببخشيد و اين آدم
و فالن آدم به ما کمک نکردند.شفر تأکيد کرد:
اردوي تدارکاتي براي تيم استقالل بسيار مهم
است اين که بتوانيم دوروزدرهفته تمرين خوبي
داشته باشيم و بازي تدارکاتي قوي داشته باشيم
مطمئناً به تيم کمک خواهد کرد .درحال حاضر
پسرم درآلمان حضور دارد و با مربيان و مديران
باشگاهها صحبت ميکند تا يک تيم خوبي را
پيدا کنند تا ما با آن بازي کنيم ،تفاوتي که
باشگاههاي آلماني با ايران دارد اين است که
برنامه تيمهاي آلماني مشخص است اما درايران
فقط برنامه امروزوفردا مشخص است.

66712269-09121445155-66724097-66710276

خت 97/3/23-175

آگهي انتقال مرکز اصلي شرکت آرشام دژ توس ازمشهد به سرخس
به شناسه ملي  10380505207به استناد صورتجلسه مجمع عمومي
فوق العاده مورخ  1396/09/19تصميمات ذيل اتخاذ شد - :مرکز
شرکت از واحد ثبتي مشهد به آدرس خراسان رضوي شهر سرخس
تامين اجتماعي کوچه گلستان سه ( مصلي  )20بلوار مصلي پالک
 27طبقه اول کدپستي  9381836979منتقل گرديد و مراتب
ذيل شماره  953ثبت گرديد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
خراسان رضوي مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري سرخس
()193850

آگهي تغييرات شرکت حمل و نقل بين المللي امين تارا شرکت سهامي
خاص به شماره ثبت  10734و شناسه ملي  10380264470به استناد
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1397/02/25و نامه شماره
 666مورخ  97/3/17انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي
خراسان تصميمات ذيل اتخاذ شد  - 1 :محل شرکت در واحد ثبتي مشهد
به آدرس خيابان کالهدوز کوچه کالهدوز  54مجتمع جام جم طبقه  5واحد
 503کدپستي  9184996573تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه
اصالح گرديد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد ()193838

آگهي اصالحي پيروآگهي شماره مکانيزه 139730406185000215
مورخ  1397/01/18درخصوص شرکت ساختماني صهبا آشيان
سهامي خاص به شماره ثبت  15505و شناسه ملي 10380311340
در سطر ششم عبارت ” ماده  5اصالحي :سرمايه شرکت ميلغ يک
ميليارد و يک ميليون ريال منقسم به يکصدهزاروصدسهم ده
هزار ريالي بانام ميباشد که تماما پرداخت گرديده است ” صحيح
مي باشد که بدين وسيله اصالح مي گردد .اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري مشهد ()193830

آگهي تغييرات شرکت ساختماني مهراز شرق ساز شرکت سهامي خاص به
شماره ثبت  16229و شناسه ملي  10380318385به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ  1397/02/20تصميمات ذيل
اتخاذ شد  - - :موسسه حسابرسي پويندگان پارس حساب به شناسه ملي
 10380161336به سمت بازرس اصلي و خانم مائده خواجه ايم مقدم با کد
ملي  0921279256بسمت بازرس علي البدل براي مدت يک سال مالي
انتخاب گرديدند  - .روزنامه کثيراالنتشار رسالت جهت درج آگهي هاي
شرکت تعيين شد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد ()193828

آگهي دعوت سهامداران به تشكيل مجمع عمومي
عادي ساليانه شركت فرسادسازه (سهامي خاص)

آگهي دعوت

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت فرسادسازه (سهامي خاص) به شماره ثبت  4564و شناسه ملي
 10460078206دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه كه در ساعت  8صبح روز شنبه
مورخ  1397/04/16در آدرس زنجان  -محله شرق انصاريه  -خيابان سهروردي دوازدهم  -بلوار شيخ
اشراق  -پالك  - 0ساختمان آرمان  - 7367 -طبقه پنجم  -واحد  - 17كد پستي4515795864 :
تشكيل ميگردد ،حضور به همراه رسانند.
دستورجلسه:
 -1انتخاب اعضاي هيات مديره
 -2انتخاب بازرسين
 -3ساير مواردي كه در صالحيت مجمع باشد.
تاريخ انتشار97/4/5 :
هيات مديره شركت
خ ش97/4/5 :

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت بانتوس سهامي خاص به شماره ثبت 18046و شناسه ملي101006233310
دعوت ميشود در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت كه در روز  1397/04/20ساعت  12ظهر در
محل قانوني شركت تشكيل ميشود حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرس
 -2بررسي و تصويب حساب سود و زيان و ترازنامه سال مالي 1396
 -3انتخاب بازرسان
 -4تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي شركت
تاريخ انتشار97/4/5 :
هيات مديره شركت بانتوس
خ ت97/4/5 :

برگ سبز خودرو پرايد جيتيايكسآي رنگ سفيد روغني مدل  1387به شماره پالك ايران
353 -13ن 16و شماره موتور  2722076و شماره شاسي  S1412287572948به نام بتول داوري
دولتآبادي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

خت 97/3/23-174

اينجانب خانم مهسا فوالديان فرزند شعبانعلي به شماره ملي  0920936628مالك خودروي
سواري پژو  206به شماره شهرباني 286-96ب 54و شماره موتور  14190035890و شماره شاسي
 NAAP03ED2BJ527248پالكت خودروي فوق را مفقود نمودهام و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.

تارويايم درفوتبال مي مانم
کاپيتان تيم ملي آرژانتين تاکيد کرد که تا قهرماني در جام جهاني را
به دست نياورد از فوتبال خداحافظي نميکند.
مسي گفت :جام جهاني براي آرژانتين ازاهميت و اعتبار زيادي
برخورداراست و جايگاه خاصي دارد .براي من هم اين رقابت معناي
زيادي ميدهد .همواره گفتهام که روياي من قهرماني درجام جهاني
است .وقتي خودم را با جام تصور ميکنم لرزشي بر اندامم ميافتد.وي
اضافه کرد :قهرماني در جام جهاني باعث ميشود تا مردم آرژانتين بسيار
خوشحال شوند و به همين خاطر نميتوانم از رساندن آنها به اين رويا و
خوشحالي بزرگ کوتاهي کنم .من عنوانها و افتخارات زيادي به دست
آوردهام اما هنوزانگيزه دارم .نميخواهم قبل ازقهرماني درجام جهاني از
فوتبال خداحافظي کنم و بايد به اين رويا خود هم برسم.

 9جودوکار تنها يک مدال
تيم جودوي جوانان ايران درحالي عنوان نايب قهرماني رقابتهاي
بينالمللي تفليس را از آن خود کرد که حاصل تالش  ۹جودوکاراعزامي
تنها يک نشان نقره بوده است .جودوکاران ايران اين روزها هر تورنمنتي
را بدون توجه به سطح فني آن با شکست ترک مي کنند و اين براي
آينده جودوي ايران چندان مطلوب به نظر نمي رسد.

در اجراي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي
بنياد مسكن انقالب اسالمي استان تهران در نظر
دارد از تاريخ  1397/04/30نسبت به پالك اصلي
شماره 33بخش ثبتي حسنآباد فشافويه ،شهرستان
ري بخش  12تهران روستاي كنارگرد پايين عمليات
نقشهبرداري به منظور تهيه نقشه ثبتي وضع موجود
امالك روستا را شروع نمايد .لذا به موجب ماده 2
آييننامه اجرايي قانون فوقالذكر جهت اطالع صاحبان
حقوق آگهي ميگردد كه  20روز پس از انتشار آگهي
با در دست داشتن مدارك مستند در محل حاضر
و نسبت به معرفي محدوده مالكيت متصرفي خود
اقدام و همكاري الزم را معمول دارند.

تاريخ انتشار97/4/5 :
خ ش97/4/5 :

بنياد مسكن انقالب اسالمي استان تهران

آگهي مناقصه عمومي نوبت اول
«»C

شهرداري اروميه در نظر دارد به استناد ماده پنج آييننامه معامالتي و
اعتبارات مصوب سال  ،97نسبت به واگذاري عمليات تهيه و پخش آسفالت
بيندر و توپكا در سطح شهر اروميه را برابر شرايط خصوصي ،مشخصات
فني ،برآورد اوليه ،نقشههاي اجرايي و اسناد منضم به مدارك مناقصه با
مبلغ اوليه  99/617/358/369ريال (نود و نه ميليارد و ششصد و هفده
ميليون و سيصد و پنجاه و هشت هزار و سيصد و شصت و نه ريال) براساس
فهرست بهاي راه و باند سال  97با ضرايب باالسري شامله با تجهيز كارگاه
به صورت مقطوع و با اعمال تعديل براساس بخشنامههاي شامله معاونت
برنامهريزي استانداري در مدت  12ماه شمسي توسط پيمانكاران مجاز
تشخيص صالحيت شده و داراي ظرفيت معاونت برنامهريزي استانداري
اقدام نمايد .از پيمانكاران واجد شرايط در رشته راه و باند كه مايل به
همكاري هستند درخواست ميشود جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت
اسناد مناقصه همهروزه تا آخر وقت اداري روز يكشنبه مورخه 97/4/17
به امور قراردادهاي شهرداري اروميه واقع در ميدان انقالب ساختمان
شهرداري اروميه و يا به سايت شهرداري به آدرس www.urmia.ir
مراجعه فرمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول97/4/5 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/4/7 :
حضرتپور  -شهردار اروميه
1193
خ ش97/4/5 :

نوين ارقام سهند

خت 97/4/5-230

خت 97/4/5-231

با توجه به عدم حدنصاب سهامداران در جلسه مجمع عمومي فوقالعاده شركت مورخه  1397/4/4مندرج
در روزنامه رسالت مورخه  1397/3/24بدينوسيله به اطالع كليه سهامداران شركت تعاوني مصرف كاركنان
اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو مشهد به شماره ثبت  33000و شناسه ملي  10380482029ميرساند كه
جلسه مجمع عمومي فوقالعاده در ساعت  17الي  18روز شنبه مورخ  1397/4/16در محل سالن اجتماعات
اداره كل ثبت واقع در تقاطع بلوار خيام و چهارراه ارشاد برگزار ميگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1طرح و تصويب اساسنامه جديد منطبق با آخرين اصالحات قانون بخش تعاوني
در صورتي كه حضور عضوي در جلسه مذكور ميسر نباشد ميتواند حق راي خود را به موجب وكالتنام ه
به عضو ديگر يا نماينده تاماالختيار واگذار نمايند .در اين صورت هر عضو عالوه بر راي خود تا سه راي
باوكالت و غيرعضو فقط يك راي باوكالت ميتواند داشته باشد.
تاريخ انتشار97/4/5 :
هيات مديره
خ ش97/4/5 :

خبر »

آگهي

گوشت تازه
گوسفندي
در حضور مشتريان
چرخ و طبخ ميگردد.

خت 97/4/5-232

در تمام مقاطع و تمام رشتهها
با آموزش فنون تدريس و كالسداري
با مدرك معتبر
قابل استعالم و ترجمه از دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب
www.arianaagroup.com

66566852-66566851

آزاد در پايان خاطر نشان کرد :به هر حال آزادکاران
ما هم هميشه به عنوان مدعيان اصلي رقابتهاي
مهم و بزرگ بين المللي بوده و هستند و اميدوارم
در ميادين پيش رو نيز بتوانيم به نتايج خوب
برسيم .سومين اردوي تيم ملي کشتي آزاد براي
حضور در بازي هاي آسيايي جاکارتا از روز ۲۸
خردادماه در خانه کشتي تهران آغاز شده و تا
روز  ۹تيرماه ادامه خواهد داشت.

كبابها :كوبيده ،كوبيده كمچربي ،برگ مخصوص
فيله ،چنجه ،بختياري ،جوجه ،بال
غذاهاي ديگر :زرشكپلو با مرغ ،چلوماهي قزلآال
خورش فسنجان ،خورش قرمهسبزي ،خورش قيمه
سفارشات جهت جشنها و ميهمانيها پذيرفته ميشود
فردوسي  -چهارراه كوشك  -خيابان صادق  -پالك 14

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده (نوبت دوم)
جذب عالقمندان به تدريس

خواهد شد .اين کاري است که وظيفه آنها است
و بايد آن را سريعا حل و فصل کنند.وي گفت:
ما يکي از بهترين تيمها درآسيا هستيم و بايد به
هم کمک کنيم چون مطمئن هستم که باشگاه
پاسپورت من را ميگيرد .سرمربي استقالل گفت:
ميخواهم تيام و جباروف درايران بمانند .اميدوارم
باشگاه دراين مورد راه حلي پيدا کند چرا که به
اين بازيکنان نياز داريم .وي درمورد اينکه امسال

ƢģǴĴǮºƫ

خت 97/4/2-200

در بهترين منطقه
شهري و تجاري

 09177914201و 07154448550-2

متخصص در حمل مبلمان و اثاثيه
منزل و كاالي تجاري و اداري با بسته
بندي و بيمه(شهر و شهرستان)

تيم منتخب کشتي آزاد کشورمان بزودي
درتورنمنت بين المللي گرجستان حضور خواهد
يافت تا کادر فني در برخي اوزان به رفع ابهام و
جمع بندي برسد .حبيبي سرپرست تيم کشتي
آزاد در اين ارتباط اظهار داشت :اين تورنمنت
براي کادر فني اهميت فراواني دارد چراکه شوراي
فني و مربيان تيم ملي کشتي دربرخي اوزان به
محک نفرات مورد نظر خود خواهند پرداخت و
به نوعي جمع بندي براي اعالم ترکيب نهايي
خواهند رسيد.وي ادامه داد :کشتي گيران بايد
در تورنمنت هاي بين المللي محک بخورند و در
نهايت بهترين و شايسته ترين نفرات براي حضور
در بازيهاي آسيايي جاکارتا و رقابتهاي جهاني
انتخاب شوند .برهمين اساس روند برنامه هاي
ما درحال اجراست و هم اکنون در سومين اردوي
آماده سازي قرارداريم.سرپرست تيم ملي کشتي

آرزوي شکستن رکورد دايي

آمده ام استقالل را به موفقيت درليگ وآسيا برسانم

665 665 54

كاميون-وانت

نكته »

شف ر:

موسسه حقوق بينالمللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE
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.

 4000متر
زمين

ورزش 11

کشتي گيران درگرجستان محک مي خورند

دادند که مي توانند درآينده بيشتر به آنها اعتماد کنند.
البته هنوز جانشين خوبي در پست پشت خط زن و
يک پاسور ذخيره مطمئن نداريم .اگرچه معروف ثابت
کرد که همچنان يکي از بهترين پاسورهاي جهان است
اما بايد به دنبال يک پاسور ذخيره خوب درکناراو
باشيم.سرمربي تيم خاتم اردکان ادامه داد :تيم ملي
دراوايل ليگ ملت هاي واليبال باخت هايي داشت که
قابل قبول نبود ولي رفته رفته شرايط تيم بهتر شد.
شروع ليگ ملت ها نشان داد که سير نزولي را طي
مي کنيم زيرا با تغيير بازيکنان ،هماهنگي زمان براست
اما دراواخر مسابقات اين سير نزولي را جبران کرديم.
ميرحسيني افزود :دررقابت هاي قهرماني جهان ،تيم ها
با آزمون و خطا وارد مسابقات نمي شوند و با تمام قوا
به ميدان مي آيند .اگربتوانيم از بازيکنان با تجربه خود
استفاده کنيم خيلي اميدوارهستم که درقهرماني جهان
نتيجه خوبي بگيريم .

مشاوره ،شنبه تا چهارشنبه

جنوب ايران

پيام فوتبال،صلح
درجهان است

حبيبي:

به واليبال دربازي هاي جهاني اميدوارهستم

ويسي سرمربي نفت شد

عبادي پوردرجمع برترين ها

شک ربيگي:

سه شنبه  5تير 1397
 12شوال  26-1439ژوئن - 2018سال سي و سوم-شماره 9247

تيم ملي فوتبال ايران تا پايان دوردوم مرحله گروهي مسابقات
جام جهاني بهترين عملکرد دفاعي را در ميان  32تيم شرکت
کننده به نام خود ثبت کرده است .بيرانوند دروازه بان تيم ملي
با چهاربارنجات دروازه ،هجدهمين دروازه بان برتررقابت ها لقب
گرفته است.

گلزن تيم ملي انگليس گفت :اميدوارم بتوانم به گلزني ادامه دهم و
مقابل بلژيک هم بازي کنم .کين افزود :راه زيادي درپيش است و
بازيکنان زيادي نيز بعد از من در ليست بهترين گلزنان قراردارند.
اميدوارم که بتوانم ادامه دهم .

منصه ظهوربرسانيم.اين جامعه شناس ادامه داد :اجتماعي بودن فوتبال نقش بااليي
درهمبستگي مردم درجامعه دارد و همين مسابقه جام جهاني باعث مي شود ما با
فرهنگ هاي مختلف دنيا آشنا شويم.وي تصريح کرد:مردم ايران که در طول تاريخ
دورودرازي که داشته مورد هجوم کشورهاي بيگانه بوده است توانسته اند درمسابقه اي
مانند ورزش که صلح و دوستي را به ارمغان مي آورد ،حفاظت از دروازه خودشان
را به گونه اي به نمايش بگذارند که پيام دوستي ،لبخند و صلح را به جهانيان
مي دهند.شکربيگي اضافه کرد :اگر مسئوالن مي خواهند دلسوزانه براي مملکت
کار کنند بايد به مقوله ورزش که يک امر اجتماعي است و درهمبستگي خانواده ها
و جامعه نيز نقش دارد ،بيشتر توجه کنند و درسياستگذاري مسئوالن براي آموزش
نسل هاي جديد مورد توجه باشد.

خدمات حسابداري و حسابرسي
تنظيم اظهارنامه مالياتي و تحرير دفتر قانوني
ارائه صورت معامالت فصلي و اظهارنامه ارزش افزوده
تنظيم صورتهاي مالي جهت ارائه به بانكها و موسسات مالي

44042173-44001447-09126788022

