» گوناگون

داوودي در جهان طال گرفت
علي داوودي وزنه بردار دسته به اضافه  105کيلو در رقابت هاي
قهرماني جوانان جهان در ازبکستان در حرکت يک ضرب با بلند
کردن وزنه  192کيلو نخستين مدال طالي ايران را کسب کرد.

کاراته  3مدال کسب کرد

»

دبير فدراسيون واليبال گفت :برنامهريزي فدراسيون براي قرار گرفتن روي سکو درالمپيک
 ۲۰۲۰توکيو است گرچه کار سخت و دشواري است اما تالشمان براي رسيدن به اين مهم
است.اميرحسين منظمي افزود :بايد به دنبال اجراي برنامههايي در جهت اعتالي ورزش واليبال
در کشور باشيم و اين مهم بدون تالش و برنامهريزي دقيق و شبانهروزي محقق نميشود.وي
با بيان اينکه مطالعات تطبيقي و دقيقي با کشورهاي کره جنوبي و ژاپن انجام داديم که نشان
ميدهد از لحاظ تکنيکي  ۱۰سال عقبترازآنها هستيم ،اظهارکرد :بايد به سمتي برويم که از
پتانسيلها و ظرفيتمان بهدرستي بهره ببريم.دبير فدراسيون واليبال ادامه داد :در ژاپن مدت ۱۰
سال است که ليگهاي نونهاالن ،نوجوانان ،جوانان و اميد برگزار ميشود درحاليکه درکشورمان
از سن  ۱۶سالگي به فکر کار روي ردههاي پايه ميافتيم که اين نشاندهنده عقبماندگي
 ۱۰ساله واليبال کشورمان است.وي با اشاره به اينکه مهمترين چشمانداز فدراسيون واليبال

کاراته کاهاي ايران دررقابت هاي قهرماني آسيا به سه مدال برنز
دست يافتند .پانزدهمين دوره رقابت هاي کاراته قهرماني آسيا با
حضور 314کاراته کا از 29کشوردر اردن درجريان است

راکيتيچ:

پيروزي تيم ملي بسکتبال

تيم واليبال پيکان در سومين ديدار خود در جام باشگاههاي آسيا،
مقابل تيم تايلندي شکست خورد .نوزدهمين دوره رقابتهاي
جام باشگاههاي واليبال آسيا دربخش بانوان به ميزباني قزاقستان
درحال برگزاري است.

هافبک تيم ملي فوتبال کرواسي مدعي شد،
ملي پوشان اين کشوردر بازي فينال جام جهاني مقابل
فرانسه؛ حمايت تمام چهار و نيم ميليون نفر جمعيت
کشورشان را درزمين بازي احساس خواهند کرد.
راکيتيچ اظهار داشت :اين بازي نه تنها براي بازيکنان و
کادر فني کرواسي ،بلکه براي تمام کروات ها ،تاريخي
خواهد بود؛ درحقيقت ما با چهار ونيم ميليون نفروارد
ميدان مي شويم.وي در خصوص خستگي ناشي از

ووشو باز هم مدال گرفت
نمايندگان ايران دررقابتهاي ووشو قهرماني جوانان جهان موفق
به کسب يک نشان طال ،يک نقره و دو برنز ديگر شدند تا جمع
مدالهاي ايران به عدد  8برسد.

نايب قهرماني دانشجويان

تيم دانشجويان ايران عنوان نايب قهرماني چهارمين دوره مسابقات
قهرماني بسکتبال سه نفره آسيا را بهدست آورد.تيم پسران دانشگاه
پيام نورکه به ديدار فينال اين بازيها رسيده بود برابرنماينده چين
مغلوب شد وبه عنوان نايب قهرماني رسيد.

تقدير ويژه از داور فوتبال

عليرضا فغاني و کمکهايش که در جام جهاني عملکرد قابل توجهي
داشتهاند از طرف صندوق حمايت از قهرمانان و پيشکسوتان ورزش
مورد تقدير ويژه قرارميگيرند.

بازيکن تراکتور در بلژيک

محمد نادري ،بازيکن فصل گذشته تيم فوتبال تراکتورسازي با
باشگاه کورتريک بلژيک به توافق رسيده و در فصل جديد ،پيراهن
اين تيم را برتن مي کند.

ايران ازآسيا فراتررفته وبه سطح جهاني رسيده است.
اين انگيزه داوران را باال مي برد براي داشتن فغاني
ها بايد با تربيت داوران جوان و اهميت دادن به
مسائل آموزشي انگيزه زيادي را براي آنها بهوجود
بياوريم وآينده داوري خود را بيمه کنيم .گفتني است
به دليل عملکرد عالي فغاني و کمک هايش درجام
جهاني ،مسئوالن فيفا تصميم گرفتند تا قضاوت ديدار
رده بندي را برعهده تيم داوري ايران بگذارند.

اميدوارم پرسپوليس بدون مشکل استارت بزند

کاپيتان تيم پرسپوليس ضمن تشکرازهواداران
فوتبال بابت حمايت از وي پس از خط خوردن
از جام جهاني گفت :شرايط پرسپوليس با توجه
به محروميتي که داريم وحشتناک است.حسيني
در خصوص اردوي پرسپوليس درکرواسي گفت:
يکي از بهترين اردوهايي بود که ما در سال هاي
اخير داشتيم .به شرايط ايده آل و خوبي رسيديم.
در شرايط بدنسازي بوديم و در آب و هواي خوب
تمرين کرديم.مدافع سرخپوشان افزود :چهار بازي
تدارکاتي داشتيم که خوب بود .شرايط پرسپوليس
سخت است .ما ازنيم فصل گذشته نتوانستيم بازيکن
بگيريم .بازيکن کم داريم .پرسپوليس دست و پايش
بسته است .حسيني درباره خريدهاي پرسپوليس
که مورد قبول هواداران واقع شده است ،اظهار
داشت :از لحاظ طرفداران درست است که بازيکنان
خوبي گرفتيم اما باز هم مي گوييم شرايط سختي
داريم .در سوپرجام هستيم و با الدحيلي بازي داريم
که خيلي قوي است .سخت ترين بازي ما مقابل
الدحيل است .همه از ما انتظار برد دارند و ما شرايط
خيلي سختي داريم .بازيکنان جديد در نيم فصل

مي توانند اضافه شوند .اما بازي هاي مهم تيممان
در نيم فصل اول است .وي افزود:اگر شرايط مالي
پرسپوليس را مي گويند خوب است بايد بگويم
شرايطمان خيلي بدترازبقيه است .بدهي هاي
مالي داريم .گرشاسبي در حال حل و فصل اين
مشکالت است.حسيني گفت :پرسپوليس قسمت
خ ت97/1/14-3

خ ت97/4/24-245

پرداخت رد مال و جرايم
دادگاههاي سراسر كشور
09124623217
خ ت97/4/24-244

سعادتآباد و شهرك غرب

09122285804

خ ت97/4/24-243

ملك يكجا فروشي و تكفروشي
 2ميليارد الي  135ميليارد
تجاري ،اداري ،مسكوني
مناسب بانكها ،شركتها و
سرمايهگذاري (رضايي)

مجوز حمل سالح شكاري تكلول به شماره  88612733به نام اينجانب
محمدمراد ظهرابي فرزند حيدر به شماره ملي  4170 350324مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

آگهي تغييرات شرکت گسترش گلرنگ موتور سهامي خاص به
شماره ثبت  478069و شناسه ملي  14005189113به استناد
صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1396/04/31
تصميمات ذيل اتخاذ شد  :ترازنامه و حساب سود وزيا سال مالي
منتهي به  1395/12/30تصويب شد موسسه حسابرسي خبره
ش م  10100126503و حميدرضا جبيني ک م0937829234
بترتيب به سمت بازرسان اصلي و علي البدل شرکت براي
مدت يکسال مالي انتخاب شدند اعضاء هيئت مديره براي
مدت دو سال به شرح ذيل انتخاب گرديدند :شرکت گروه
صنعتي گلرنگ ش م  10102547630شرکت سرمايه گذاري
توسعه صنايع گلرنگ ش م  10103739427شرکت گروه
مهد سرمايه گذاري خاورميانه ش م  10103919100سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري تهران ()204389

مهمي از کارهايش که بازي فوتبال است را بايد
دنبال کند .آنهايي که مي گويند همه مشکالت
حل شده است مي خواهند خودشان تبرئه شوند.
درچنين شرايطي چند بازيکن خوبمان را هم از
دست داديم .وضعيت اميري و بيرانوند هم هنوز
مشخص نيست.کاپيتان حسيني درباره پيشنهادات

ـتكگلپا

خت 97/4/2-200

وثيقه ملكي

09122022050

رئيس کميته داوران فدراسيون فوتبال تاکيد دارد
قضاوت درفينال جام جهاني خيلي ارزشمند است،
اما قضاوت درنيمه نهايي چيزي ازارزشهاي فغاني و
کمک هايش کم نکرد .اصفهانيان گفت :قطعا اين اتفاق
باعث خوشحالي مردم واهالي فوتبال است .حضورفغاني
و کمک هاي وي دربازي رده بندي نشان از پتانسيل
باالي داوري فوتبال ايران است .وي با اشاره به قضاوت
خوب تيم داوري درجام جهاني افزود :بازي هاي سختي
درجام جهاني برعهده تيم داوري ايران بوده واين
مي تواند نکته مثبتي باشد .معتقدم قضاوت درمرحله
يک هشتم که بين تيم هاي آرژانتين و فرانسه بود،
ازداوري بازي فينال سخت تربود .عضو هيئت رئيسه
فدراسيون گفت :تيم داوري ايران با رزومه بااليي
دراين رقابت ها حاضر شد .تشخيص درست خطاها
و استفاده نکردن ازسيستم کمک داوري وعملکرد
خوب آنها باعث اين انتخاب شد .وي بيان کرد :داوري

شفرجاي خالي را ُپر ميکند؟

ستارههاي استقالل درتالش هستند تا از جمع آبيها جدا شده و لژيونر شوند
اما مسئوالن استقالل معتقدند بدون ستاره هم ميتوانند با تفکرات سرمربي
آلماني خود قهرمان ليگ هجدهم شوند.تيم استقالل فصل گذشته را با فراز و
نشيبهاي بسياري پشت سرگذاشت .آبيها نيم فصل نخست را با منصوريان
استارت زدند اما روزهاي خوشي را پشت سر نگذاشتند .استقالل درانتهاي
جدول قرارگرفت ومسئوالن باشگاه تصميم به تغييرکادرفني گرفتند .استقالل
با هدايت شفرتوانست ازانتهاي جدول جدا شود و تا مرز نايب قهرماني ليگ
برتر هم پيش برود .آبيها فقط با يک اختالف نسبت به ذوبآهن دررده سوم
قرارگرفتند.استقالل فصل گذشته توانست دررقابتهاي جام حذفي قهرمان
شود و دررقابتهاي آسيايي هم به مرحله يک چهارم نهايي برسد .آبيها
براي فصل آينده براي حضور موفق ترآماده ميشوند .بسياري از کارشناسان
فوتبال معتقدند که اين تيم نتوانست از فرصتهاي نقل وانتقاالت به خوبي
استفاده کند .ستارههاي اين تيم هم درتالش هستند تا از جمع آبيها جدا
شده و لژيونر شوند اما مسئوالن استقالل معتقدند بدون ستاره هم ميتوانند با
تفکرات سرمربي آلماني خود قهرمان ليگ هجدهم شوند.

حسيني:

665 665 54

 270متر زمين در  3طبقه
 2طبقه  180متر و  1طبقه  85متر
 90متر حياط ،بازسازي شده
جهت موسسات ،شركت ،مهد كودك
مسكوني و موقعيت اداري ،رهن كامل

ورزش 11
نكته »

داوري ايران به سطح جهاني رسيده است

بازي هاي فشرده گفت :ما براي اين بازي قدرت و
انرژي زيادتري داريم ،نگران خستگي نباشيد ،ما
يکديگررا به دوش مي کشيم .ما مي دانيم که اين بازي
بزرگ ترين بازي زندگي ماست و مي خواهيم با سري
افراشته زمين بازي را ترک کنيم و بتوانيم بگوييم که
نهايت تالشمان را کرديم؛ براي رسيدن به مقصودمان
به کمي شانس نياز داريم.هافبک کرواسي که در سال
 2015مقام قهرماني ليگ قهرمانان اروپا را با بارسلونا
فتح کرد و سال پيش از آن نيز همراه سويا ليگ اروپا
را تصاحب کرده است؛ اذعان کرد که حاضراست تمام
اين افتخارات را با قهرماني جام جهاني عوض کند .
راکيتيچ درخصوص باخت کرواسي به فرانسه در نيمه
نهايي جام جهاني  1998که درنهايت با قهرماني ميزبان
آن دوره تمام شد؛ خاطرنشان کرد :بايد آن بازي را
فراموش کنيم؛ گذشته ها گذشته است؛ آن ها آن
جام را بردند و امشب نوبت ماست.

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.

صادقيه جنب مترو طرشت

چشم انداز واليبال
سكوي
المپيک است

اصفهانيان:

براي فتح جام جهاني خسته نخواهيم بود

تيم کشتي فرنگي جوانان بامداد امروز راهي هند محل برگزاري
رقابت هاي قهرماني جوانان آسيا خواهد شد .اين رقابت ها از روز
 ۲۶تيرماه درشهر دهلي نو برگزار مي شود.

شکست پيکان در آسيا

منظمي:

يك شنبه  24تير 1397
اول ذي القعده  15-1439جوالي - 2018سال سي و سوم-شماره 9262

پرواز فرنگيکاران به هند

تيم ملي بسکتبال کشورمان در نخستين بازي خود در تورنمنت
ويليام جونز تايوان مقابل نماينده ليتواني به پيروزي رسيد.در اين
بازي شاگردان فرزاد کوهيان تيم برتر ميدان بودند وتوانستند  76بر
 48به برتري برسند.

المپيک است ،اضافه کرد :برنامهريزي فدراسيون براي قرار گرفتن روي سکوي المپيک است
گرچه کار سخت و دشواري است اما تالشمان براي رسيدن به اين مهم است.منظمي با بيان
اينکه حضور پرقدرت در بازيهاي آسيايي جاکارتا ،حضور در کمپ استوني و سپس شرکت
در مسابقات قهرماني جهان ايتاليا و بلغارستان از ديگر برنامههاي تيم بزرگساالن است ،عنوان
کرد :در رده جوانان نيز بايد در مسابقات آسيايي بحرين شرکت کنيم و براي حضوري پرقدرت
در مسابقات جهاني سال آينده نيز آماده شويم.وي در خصوص شرايط برگزاري مسابقات ليگ
برتر در فصل آينده ،بيان کرد :در فصل جاري هر بازيکني که از حضور در تيم ملي امتناع
کند حق حضور درمسابقات ليگ را ندارد و از طرفي براي جذابيت مسابقات ليگ ،فهرستي از
مليپوشان رده بزرگساالن ،جوانان و نوجوانان را آماده کردهايم و هر باشگاه براي آنکه قدرت
در تيمهاي ليگ برتري به توازن برسد ،حق جذب تنها  ۴مليپوش را دارد.

اروپايي به اميري و بيرانوند افزود :طبيعي است اين
دو بازيکن با توجه به بازي هاي خود درجام جهاني
پيشنهادات خيلي خوب داشته باشند .اين موضوع
شرايط را براي باشگاه و بازيکن سخت مي کند.
اميدوارم وقتي مسابقات شروع شد حاشيه نداشته
باشيم.مدافع پرسپوليس درباره بازي پرسپوليس مقابل
استقالل درسوپرجام نيز اظهار نظر کرد و گفت:
ما آماده هستيم اما مي بينيد که درباره برگزاري
اين ديدار چه اتفاقاتي رخ مي دهد .مشکالت ليگ
برترمان آنقدرزياد است که بهتراست در مورد آن
صحبت نکنيم .سازمان ليگ فقط دستورمي دهد
بايد بازي کرد و کاري به باقي مسائل ندارد .وي
گفت:موضوع فقط بازي نکردن استقالل نيست.
االن خيلي از تيم ها هستند که هنوز ورزشگاه
خودشان را مشخص نکرده اند اما سازمان ليگ فقط
مي گويد بازي کنيد .بازيکنان ايراني به حقشان
هرگزنمي رسند .به همين خاطر آقايان نشسته اند
وکارخودشان را مي کنند .هيچکس زورش به
آقايان نمي رسد .کارشان را هم انجام ندهي
محروم مي کنند.

گوشت تازه
گوسفندي
در حضور مشتريان
چرخ و طبخ ميگردد.

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

66712269-09121445155-66724097-66710276
اهداي
خون
اهداي
زندگي

آگهي تغييرات شرکت توسعه صنعتي سولفور کوب پارس شرکت سهامي
خاص به شماره ثبت  449343و شناسه ملي  14003870040به استناد
صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ  1396/04/31تصميمات
ذيل اتخاذ شد  :ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي 1395/12/30
بتصويب رسيد .روزنامه کثيراالنتشار رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت
تعيين شد .موسسه حسابرسي خبره به شناسه ملي 10100126503و آقاي
حميد رضا جبيني به شماره ملي  0937829234بترتيب به سمت بازرسان
اصلي و علي البدل براي مدت يکسال مالي انتخاب گرديدند  .سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
تهران ()204391

آگهي تغييرات شرکت فاميلي موتور شرکت سهامي خاص به
شماره ثبت  390792و شناسه ملي  10320413670به استناد
صورتجلسه هيئت مديره مورخ  1396/10/02تصميمات ذيل
اتخاذ شد  :اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل تعيين گرديدند:
شرکت گروه صنعتي گلرنگ به شناسه ملي 10102547630
با نمايندگي آقاي محمد شرکت بزازان کدم 0872274251
به سمت رئيس هيئت مديره شرکت گسترش گلرنگ موتور
به شناسه ملي 14005189113با نمايندگي آقاي امير منصور
جمشيدي کدم 0053718712به سمت نائب رئيس هيئت مديره
ومديرعامل شرکت سرمايه گذاري توسعه صنايع گلرنگ به
شناسه ملي  10103739427با نمايندگي آقاي ميکائل شريفي
کدم  3230714202به سمت عضو هيئت مديره کليه اوراق و
اسناد تعهدآور از قبيل چک  ،سفته  ،برات و غيره به استثناء
اوراق و اسناد عادي و رسمي مربوط به نقل و انتقال،ترهين
و توثيق اموال غيرمنقول شرکت و همچنين سهام تحت
مالکيت شرکت در ساير شرکتها با امضاء متفق دو نفر از سه
نفر اعضاء هيئت مديره همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد و
اوراق و اسناد عادي و رسمي مربوط به نقل و انتقال ،ترهين و
توثيق اموال غيرمنقول شرکت و همچنين سهام تحت مالکيت
شرکت درساير شرکتها با امضاء متفق تمامي اعضاء هيئت
مديره همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد و اوراق و مکاتبات
عادي با امضاي هر يک از اعضاي هيئت مديره همراه با مهر
شرکت معتبر است سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري تهران ()204388

خبر »

قهرماني وزنه برداران درجهان
تيم وزنه برداري جوانان ايران در پيکارهاي قهرماني جهان در ازبکستان ،براي
سومين سال متوالي قهرمان جهان شد.براي تيم ايران دراين رقابت ها حسين
سلطاني دو نقره و يک برنز ،رسول معتمدي يک برنز ،اميرعزيزي يک مدال
برنز و علي داودي دو طال و يک نقره کسب کردند.ازبکستان و ترکيه به ترتيب
نايب قهرمان و سوم شدند .آمريکا نيز در رده چهارم قرارگرفت.

بانوي کاراته به طال رسيد

حميد عباسعلي عضو تيم کاراته بانوان ايران با برتري مقابل رقيب چين
تايپه اي در مبارزه نهايي سومين مدال طالي ايران در پانزدهمين دوره
رقابتهاي قهرماني آسيا را کسب کرد.

اعتراض هواداران استقالل

هواداران استقالل ديروز مقابل وزارت ورزش حضوريافتند وعليه مديران
وزارتخانه و همچنين مديران باشگاه استقالل شعار دادند.آنها شعارهايي
ل
عليه توفيقي و افتخاري دادند و به نحوه يارگيري آبيها در فصل نق 
و انتقاالت و همچنين تمديد قرارداد با بازيکنان تاثيرگذاراين تيم
اعتراض کردند.

ابوالفضل زارع يكتا

دانشآموز كالس اول متوسطه منطقه  7تهران
در سال تحصيلي  96-97با معدل  20شاگرد
ممتاز شناخته شد
با تشكر و سپاس از زحمات اولياء محترم
دبيرستان بخصوص جناب آقاي ذبيحاله
نويدينسب مديريت مدرسه

