» گوناگون

بازگشت حاجيلو به استقالل
اصغرحاجيلو پيشکسوت تيم استقالل به عنوان سرپرست جديد اين تي مانتخاب
شد.قبل از او ،عبداللهي به عنوان سرپرست تيم استقالل فعاليت ميکرد .

درخشش کشتي گيران درترکيه
تيم منتخب کشتي آزاد ايران با کسب مدال طال و مدال نقره به کار خود دررقابت
هاي جام ياشاردوغو ترکيه پايان داد.تيم ايران توسط يخکشي ،نصيري و ابراهيمي
صاحب مدال طال و کريمي ،گليج و محبي صاحب مدال نقره شد.

»

سرمربي تيم ملي دووميداني معلوالن ازاعزام  ۶۰دووميداني کار زن و مرد به بازيهاي
پاراآسيايي جاکارتا خبر داد و گفت :اين دوره از نظر مدال آوري شرايط بهتري نسبت به
بازيهاي پاراآسيايي اينچئون داريم.بهمن رضايي افزود :بعد از برگزاري مسابقات قهرماني
کشورومسابقات بينالمللي تونس  ۶۰دووميداني کار معلول مرد و زن که رنکينگ اول تا
سوم بازيهاي پاراآسيايي را در مواد پرتابها ،ايستاده ،نشسته ،دوها و پرشها کسب کردند
با موافقت کميته ملي پارالمپيک به بازيهاي پاراآسيايي جاکارتا اعزام خواهند شد.وي گفت:
اين دووميداني کاران زير نظر  ۱۹مربي تمرينات خود را به طور غيرمتمرکز در شهرستانهاي
خود تا زمان اعزام پيگيري خواهند کرد .البته آخرين اردوي تيم ملي دووميداني که وصل
به اعزام است در تهران برپا خواهد شد و اين  ۶۰دووميداني کارهمراه مربيان خود مهرماه
براي شرکت در بازيهاي پاراآسيايي راهي جاکارتا ميشوند.رضايي تصريح کرد :درتمام مواد

عطايي:

آرش برهاني که درابتداي فصل به عنوان سرمربي جوانان استقالل
منصوب شده بود از سمتش استعفا داد و به عنوان سرمربي شهرداري
بندرعباس مشغول به کارشد.

مهاجم ايراني الغرافه از نگاه سايت قطري اين شانس را دارد که عنوان
آقاي گلي اين فصل رقابتهاي ليگ قطر را به دست آورد.طارمي
دو فصل پياپي آقاي گل ليگ ايران بود و بايد ديد که آيا ميتواند
در ليگ ستارگان قطر هم چنين عنواني را به دست آورد .

تيم ملي تکواندو سوم شد
تيم ملي تکواندوي مردان ايران به مقام سوم و مدال برنز رقابت هاي
گرنداسلم چين دست يافت .دومين دوره مسابقات قهرماني تيمي گرندا ِسلم
در سه گروه مردان ،زنان و مختلط در چين برگزار شد .

نماينده تنيس قهرمان شد
براي اولين باردر تاريخ ورزش تنيس ،سينا مقيمي نماينده ايران عنوان قهرماني
رقابت هاي بين المللي جوانان اين رشته را در ارمنستان بدست آورد.

تذکر به سکاندار ورزش
به دنبال وضعيت تيم استقالل و جدايي چند بازيکن و عدم
جذب بازيکنان مدنظر و اعتراض هواداران اين تيم در جريان
ديدار برابر پيکان ،ديروزچند نماينده مجلس در نامهاي خطاب به
وزير ورزش نسبت به اوضاع نابسامان استقالل در صحن علني
مجلس تذکردادند.

حذف محجوب درکرواسي

ششمين مرحله ازرقابتهاي گرندپري جودودراوزان سنگين درکرواسي
پيگيري شد که جواد محجوب تنها نماينده ايران دراين رقابتها با
پيروزي برابرنماينده کرواسي ،به روسيه باخت وحذف شد.

سرمربي تيم واليبال جوانان ايران گفت :بازي هاي
خوبي انجام داديم و به قدرت خود واقف بوديم .بهروز
عطايي بعد از قهرماني تيمش درآسيا اظهار داشت:
هدف مشخصي داشتيم و به اهدافي که مي خواستيم
يعني کسب سهميه جهاني و قهرماني دست پيدا
کرديم.وي ادامه داد :ما هر روز بايد در حال يادگيري
باشيم .اين مسابقات براي ما آموخته هاي زيادي داشت.
هدف ما ازامروز مسابقات قهرماني جهان است و بايد

ترکيبي از بازيکناني که نويد ظهورنسلي طاليي
براي واليبال ايران را مي دهند ،دو قهرماني در
بحرين به دست آورده اند .تيم واليبال جوانان
شب گذشته براي ششمين بار قهرمان آسيا
شد .قهرماني در رده هاي پايه اعتبار زيادي
در دنياي ورزش حرفه اي ندارد ولي اين تيم
شرايطي دارد که جامعه واليبال ايران را به
آينده اميدوارميکند.کمتراز 2سال قبل بود که
وکيلي براي دومين دوره پياپي ،سرمربيگري
تيم نوجوانان را بر عهده گرفت .وکيلي براي
انتخاب بازيکنانش اردوهاي استعداديابي زيادي
درشهرهاي مختلف برگزار کرد تا در نهايت به
گزينه هاي مورد نظرش رسيد .شاگردان وکيلي
پس از چند ماه تمرين راهي مسابقات قهرماني
آسيا شدند اما درکمال ناباوري ايران به مقام
چهارمي قاره کهن دست يافت .اين مقام چهارمي
وقتي غيرمنتظره تربه نظر مي رسد که بدانيم
ايران دردوره قبلي با هدايت وکيلي ،بدون ست
باخته قهرمان شده بود.با اين وجود سرمربي تيم
نوجوانان قول داد که اين نتيجه با رفتن روي

سکوي مسابقات جهاني جبران شود .درآن زمان
عده اي اين قول وکيلي را به تمسخر گرفتند
به خصوص اينکه مي دانستند فقط چند ماه تا
مسابقات قهرماني نوجوانان جهان در سال 2017
باقي مانده است.مسابقات نوجوانان در بحرين
برگزار شد وايران مقتدرانه به مقام قهرماني
دست يافت .بيشتر بازيکنان آن تيم ،به همراه
چند بازيکن جوان ديگر در قالب تيم شمس و
خ ت97/1/14-3

خت 97/4/30-270
خت 97/5/2-314

بستهبندي و حمل اثاثيه
(منزل ،ادارات ،شركتها)
شهر و شهرستان  -تهران و حومه
با نيسان و كاميون مسقف بزرگ
پاسداران  -شريعتي 26753004
دروس ،ديباجي 26753100
قيطريه ،قدس 26753200

خت 97/4/20-321

جهت دريافت اطالعات بيشتر با شماره تلفن زير تماس
حاصل گردد.

گوشت تازه
گوسفندي
در حضور مشتريان
چرخ و طبخ م 
يگردد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور
فوقالعاده نوبت اول شركت تعاوني مصرف
كاركنان راه و ترابري اروميه به شماره ثبت 1051

جوانان بر بام قاره ايستادند

تيم واليبال جوانان ايران درديدار فينال رقابت هاي قهرماني آسيا با شکست
کره جنوبي بر بام قاره کهن ايستاد .نوزدهمين دوره رقابت هاي قهرماني آسيا
به ميزباني بحرين برگزار شد.

اولين ژاپني در ليگ ايران

تيم فوتبال تراکتورسازي درادامه فعاليت خود درفصل نقل وانتقاالت
يک بازيکن ژاپني را بهعنوان سهميه آسيايي جذب کرد .سوگيتا در
پست بازيساز بازي ميکند  .وي اولين بازيکن ژاپني است که درليگ
برترايران بازي خواهد کرد.

خانهتکاني در ورزش

اجرا شدن قانون منع استفاده از بازنشستگان ،منجر به خداحافظي شمار زيادي
از مديران در حوزه ورزش خواهد شد .قانون منع به کارگيري بازنشستگان
از سوي نمايندگان مجلس مورد تصويب قرار گرفت؛ قانوني که بايد به تاييد
شوراي نگهبان نيز برسد و پس از آن سازمان و نهادهاي مختلف دو ماه وقت
دارند تا مديران بازنشستهاي را که مشمول آن ميشوند ،کناربگذارند.

شركت تعاوني مصرف كاركنان شركت
مادرتخصصي فرودگاههاي كشور و
سازمان هواپيمايي كشوري شماره ثبت:
40372

 282متر زمين چهارديواري شده سند تكبرگ
و جواز ساخت با  20م وام ساخت
معاوضه يا فروش

09334240729

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده
نوبت سوم

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي (نوبت دوم)
تعاونيمصرفكاركنانشركتمادرتخصصي
فرودگاههاي كشور و سازمان هواپيمايي كشوري
شماره ثبت 40372

احتراما به اطالع ميرساند به دليل عدم رسميت مجمع عمومي نوبت اول و عدم
حدنصاب الزم بدينوسيله از كليه اعضاي محترم تعاوني مصرف شركت مادرتخصصي
فرودگاههاي كشور و سازمان هواپيمايي كشوري دعوت ميشود تا در جلسه مجمع
عمومي عادي نوبت دوم كه راس ساعت  8:30صبح روز شنبه  1397/05/20در
محل :فرودگاه مهرآباد روبهروي سازمان هواپيمايي كشوري پاركينگ ترمينال  4و
 6تعاوني مصرف شركت فرودگاهها و سازمان هواپيمايي كشوري تشكيل ميگردد
حضور به هم رسانند .توجه -1 :در صورتي كه هر يك از اعضا نتوانند در مجمع
عمومي فوق حضور يابند ميتوانند استفاده از حق خود را براي حضور و اعمال راي
در مجمع عمومي به يك نماينده تاماالختيار واگذار نمايند -2 .تعداد آراء وكالتي
هر عضو حداكثر سه راي و هر شخص غيرعضو تنها يك راي خواهد بود -3 .تاييد
نمايندگي تاماالختيار در حضور يك نفر بازرس و مديرعامل يا عضو هيات مديره
تعاوني خواهد بود .بدين ترتيب كه عضو متقاضي اعطاي نمايندگي بايد حداكثر 10
روز پس از انتشار اين آگهي به همراه نماينده خود و با در دست داشتن مدارك مويد
عضويت در تعاوني و كارت شناسايي معتبر در محل دفتر شركت تعاوني حاضر تا
پس از احراز هويت طرفين (عضويت متقاضي و اهليت نماينده) وكالتنامه مربوطه
توسط مقام مذكور تاييد و تحويل گردد تا در روز برگزاري مجمع حضور يابند .ارائه
تصوير كارت ملي وكيل و اعضاء حاضر در مجمع الزاميست.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره ،بازرس/بازرسان
 -2انتخاب بازرسان
 -3تعيين خط مشي و برنامه تعاوني و تصويب بودجه جاري و سرمايهگذاري و
اعتبارات و وامهاي درخواستي و ساير عمليات مالي به پيشنهاد هيات مديره
 -4رسيدگي و اتخاذ تصميم درخصوص صورتهاي مالي سال  1396و بودجه سال
جاري 1397
 -5تصويب مقررات و دستورالعملهاي داخلي تعاوني
 -6اتخاذ تصميم نسبت به افزايش و يا كاهش سرمايه اعضاء
 -7تصويب آييننامه معامالت تعاوني
تاريخ انتشار97/5/8 :
هيات مديره تعاوني مصرف
خ ت97/5/8 :
شركت مادرتخصصي فرودگاههاي كشور
و سازمان هواپيمايي كشوري

با توجه به عدم حصول حدنصاب قانوني مجمع عمومي فوقالعاده نوبت
دوم مورخ  97/05/06و عدم رسميت مجمع مذكور ،بدينوسيله از كليه
اعضاي محترم شركت تعاوني دعوت ميشود تا در مجمع عمومي فوقالعاده
نوبت سوم كه راس ساعت  10صبح روز شنبه مورخ  97/05/20در محل:
فرودگاه مهرآباد روبهروي سازمان هواپيمايي كشوري پاركينگ ترمينال 4
و  6تعاوني مصرف شركت فرودگاهها و سازمان هواپيمايي كشوري تشكيل
ميگردد ،حضور به هم رسانند.
توجه :در صورتي كه هر يك از اعضاء نتوانند در مجمع عمومي فوق
حضور يابند ميتوانند استفاده از حق خود را براي حضور و اعمال راي در
مجمع عمومي به يك نماينده تاماالختيار واگذار كنند .تعداد آراء وكالتي
هر عضو حداكثر سه راي و هر شخص غيرعضو تنها يك راي خواهد بود.
بدين منظور عضو متقاضي اعطاي نمايندگي بايد حداكثر ظرف  7روز از
انتشار اين آگهي به همراه نماينده خود و با در دست داشتن مدارك مويد
عضويت در تعاوني و كارت شناسايي معتبر در محل دفتر شركت تعاوني
حاضر تا پس از احراز هويت طرفين (عضويت متقاضي و اهليت نماينده)،
برگه نمايندگي مربوط توسط مقام مذكور تاييد تا برگه ورود به مجمع
عمومي براي نماينده صادر گردد.
ضمنا يادآوري ميشود اين مجمع با حضور هر تعداد از اعضاء رسميت
مييابد و تصميماتي كه در آن اتخاذ ميشود براي كليه اعضاء (اعم از
غايب و مخالف و حاضر) نافذ و معتبر خواهد بود.
دستورجلسه:
 تغيير موادي از اساسنامه شامل: -1تغيير تعداد اعضاي هيات مديره از  5نفر به  7نفر
 -2اصالحيه نام شركت تعاوني مصرف به (شركت تعاوني مصرف كاركنان
شركت فرودگاهها و سازمان هواپيمايي كشوري)
 -3تطبيق و اصالح اساسنامه فعلي در حدود قوانين و مقررات وزارت
تعاون
97/5/8
انتشار:
تاريخ
رئيس هيات مديره  -حسن محمدي
خ ت97/5/8 :

شنگن  1/800ت

استراليا  -انگليس  -كانادا 990$
اقامت فرانسه ،كانادا ،تمكن مالي
2/800$
ويزا بلندمدت فرانسه ،هلند
ايتاليا  3ساله  10/800ت
آلمان تجاري ،نمايشگاهي
22215042
09121155143

خت97/5/8-350

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبت اول
شركت تعاوني مصرف كاركنان راه و ترابري اروميه راس ساعت  9/5روز سهشنبه
مورخ  1397/05/30در محل نمازخانه اداره كل راهداري و حمل و نقل جادهاي اروميه
واقع در فلكه ميثم تشكيل ميگردد .از عموم سهامداران و اعضا محترم دعوت
ميشود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر در محل
تعيين شده حضور بهم رسانند و يا 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
بازرسان بررسي و تاييد گردد و در غير اين صورت وكالتنام ه رسمي حضور در مجمع
بايستي به تاييد يكي از دفترخانههاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرسان
 -2طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي سال 1396
 -3اتخاذ تصميم در مورد تقسيم سود يا زيان سال 1396
 -4طرح و تصويب گزارش تغييرات سرمايه سال 1396
 -5طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي صرف هزينههاي سال مالي 1397
 -6انتخاب پنج نفر عضو هيات مديره و سه نفر عضو عليالبدل به علت اتمام
ماموريت
 -7انتخاب دو نفر بازرس اصلي و دو نفر بازرس عليالبدل به علت اتمام مدت
ماموريت
 -8طرح و تصويب افزايش سرمايه اعضاء حداقل تا سقف ده ميليون ريال
 -9طرح و تصويب دستورالعمل حقوق و مزايا ،پاداش و حق حضور در جلسات هيات
مديره موضوع تبصره  3ماده  36قانون اصالح موادي از قانون بخش تعاوني
 -10طرح و تصويب پاداش هيات مديره
 -11طرح و تصويب حقالزحمه بازرسان
"ضمنا فتوكپي كارت ملي كليه شركتكنندگان محترم در مجمع عمومي الزامي ميباشد"
تاريخ انتشار97/5/8 :
هيات مديره شركت تعاوني
خ ش97/5/8 :
مصرف كاركنان راه و ترابري اروميه
1567

خبر »

دانشآموز كالس پنجم ابتدايي دبستان راضيه
شاهد منطقه  8تهران در سال تحصيلي 96-97
شاگرد ممتاز شناخته شد .با تشكر و سپاس از
زحمات اولياء محترم دبستان بخصوص خانم دارا
شاني معلم و خانم رودباري مديريت دبستان

بويينزهرا زمين فروشي

 95متر  -ارتفاع  5متر  -زير همكف داراي سرويس كامل :اختصاصي و
آسانسور پانوراميك
 50متر تا خيابان  15خرداد

باشگاههاي حاضر دررقابتهاي ليگ برتر که بخش عمده آنها با مشکالت مالي
مواجه هستند نسبت به مبلغ کالني که از تبليغات محيطي فصل گذشته
باقي مانده بيتفاوت هستند .طي سالهاي اخير يکي از راههاي اصلي درآمد
باشگاهها تبليغات محيطي فوتبال بوده که هر دوره با مشکالت ريز و درشتي
همراه بوده است .درحالي که براي فصل  93 - 94ليگ برتر رقم قرارداد تبليغات
محيطي  ۱۶۰ميليارد تومان براي دو فصل منعقد شده بود ،براي فصل هجدهم
ليگ برتراين مبلغ با نزولي عجيب به نامعلوم! تبديل شده و سازمان ليگ
هنوز دراين مورد شفاف سازي نکرده است .از سوي ديگر براي فصل گذشته
رقابت هاي ليگ برتر نيز قراردادي به ارزش  ۶۷ميليارد تومان منعقد شده و
شرکت مجري متعهد شده بود اين مبلغ را به سازمان ليگ پرداخت کند اما
با وجود پايان رقابت هاي فصل قبل و شروع فصل جديد گفته مي شود تنها
 ۱۷ميليارد تومان از اين مبلغ به فوتبال داده شده و تکليف  ۵۰ميليارد تومان
ديگر مشخص نيست!اين در حالي است که از مبلغ قرارداد تبليغات محيطي
فوتبال  ۸۰درصد به باشگاه ها خواهد رسيد و بقيه بين سازمان ليگ ،فدراسيون
فوتبال و مجري تقسيم خواهد شد .با وجود اينکه تکليف اين  ۵۰ميليارد تومان
مشخص نيست اما سکوت باشگاه ها هم در نوع خود جالب است.

فاطمه نيري

66712269-09121445155-66724097-66710276

بازار تهران
اكازيون بسيار لوكس مناسب برند

 ۵۰ميليارد فوتبال کجاست؟!

ايران با سرمربيگري عطايي فقط با يک ست
باخته در 6مسابقه ،مقتدرانه قهرمان آسيا شد
وسهميه حضوردرمسابقات جوانان جهان درسال
 2019را هم به دست آورد .حضور بازيکنان اين
نسل درچند تورنمنت مختلف رده هاي سني
گوناگون نيزيکي ازاتفاقاتي است که باعث شده
تجربه بازيکنان اين تيم به مراتب باالترازسن
آنها باشد .به عنوان نمونه اسفنديار يک دوره
مسابقات آسيايي و  2دوره مسابقات جهاني دررده
نوجوانان 2 ،دوره مسابقات آسيايي و يک دوره
مسابقات جهاني در رده جوانان و سه دوره حضور
در ليگ برترايران را تجربه کرده است .شريفي
هم عالوه بربازي در تيم هاي ملي و باشگاهي
از فصل جديد در ليگ ايتاليا قرار است براي
تيم ورونا بازي کند و حضور درباالترين سطح
مسابقات باشگاهي واليبال را به تجربيات خود
بيفزايد.اين نسل با استعداد ،با فيزيک مناسب،
با تجربه و حاال پرافتخار مي تواند آينده روشني
براي واليبال ايران رقم بزند و همه را به درخشش
درالمپيک  2020توکيواميدوارترکند.

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

09121185350

نكته »

در ليگ قهرمانان نتيجه بگيرد اما فکر مي کنم
پرسپوليس با شرايطي که دارد بازيکنان بايد با تالش
بسيار بيشترواز خودگذشتگي بيشتر جور بسته بودن
پنجره نقل و انتقاالت و همچنين بازيکناني که از تيم
رفته اند را به نوعي بکشند ،به شخصه بسياراميدوارم
پرسپوليس بتواند از سد اين حريف بگذرد و معتقدم
اين پتانسيل دردرون تيم وجود دارد و ازطرفي همه
ما به برانکواعتقاد کامل داريم.

خت 97/4/25-250

يک فرصت طاليي و ناب براي سرمايه گذاري در زمينه توليد سيم و کابل
يک مجموعه کامل از نيروهاي متخصص و کارآمد توليدي ,فني  ,کنترل کيفيت  ,اداري  ,مالي ,
بازرگاني  ,فروش حاضرند به سرمايه گذاري که در اين عرصه حاضر هست فعاليت کند ,بصورت
تمام وقت همکاري نمايند.
نيروهاي انساني زبده از ما  ,سرمايه گذاري ازشما
ما حاضريم با تکيه بر تخصص هايي که ميشناسيم از ابتداي کار تا انتهاي کار کنار شما باشيم
و با کمترين ريسک ممکن به توليد انبوه برسيد.
فعاليت نيروههاي ما به شرح ذيل ميباشد :
 _1انجام مشاوره هاي فني  ,توليدي  ,فروش  ,بازاريابي محصول نهايي
 _2مشاوره در زمينه خريد دستگاههاي مورد نياز براي توليد سيم و کابلهاي فشار ضعيف ,
متوسط  ,فشار قوي تا سطح ولتاژ  132کيلو ولت  ,سطح مقطع  1000ميلي متر مربع در استان
تهران يا استان البرز
 _3راه اندازي ماشين آالت و همکاري در زمينه توليد و کنترل محصول و فروش و بازاريابي
آن .
الزم به ذکر است کليه اين نيروهها ساليان سال در صنعت سيم و کابل فعاليت مستمر داشته
و رزومه خوبي در اين زمينه دارند.
با وجود اين مجموعه همکاريها هيچ گونه دغدغه و نگراني براي فعاالن محترم باقي نخواهد
ماند.

با سرمربيگري وکيلي در ليگ برتر 96به ميدان
رفتند و عملکرد خوبي هم داشتند .درخشش اين
بازيکنان باعث شد تيم شمس يکي از باالترين
سهميه ها را در ميان بازيکنان دعوت شده به
اردوي تيم ملي داشته باشد .کوالکوويچ با
ميدان دادن به بازيکناني مانند توخته ،شريفي و
حضرت پور نشان داد براي آينده تيم ملي روي
آنها حساب ويژه اي باز کرده است.تيم جوانان

ـتكگلپا

خت 97/5/6-340

فراخوان عمومي جذب سرمايه گذار

تلفن09100181740:
ايميلabbarerfan@Gmail.com :

پيشکسوت تيم پرسپوليس گفت :نبايد فراموش کنيم
که پرسپوليس چند بازيکن خوب و کليدي خود را
از دست داده است و من فکرمي کنم تا نيم فصل
هواداران بايد کمي از انتظارات خود بکاهند .رضا ترابيان
گفت :همواره بازي هاي نخست در تورنمنت هاي
گوناگون از جمله ليگ بسيار مهم است و به عنوان
يک پرسپوليسي خوشحالم که سرخپوشان گام
نخست را محکم برداشتند.وي افزود :همه مي دانيم
که پرسپوليس نيمکت بسيار قوي ندارد اما برانکو
نشان داده مربي بسيار باتجربه اي است که مي تواند
درهمين مدت چند بازيکن جوان را به فوتبال ايران
معرفي کند و براي پرسپوليس ستاره هاي جديدي
بسازد.ترابيان با اشاره به مسابقات ليگ قهرمانان
آسيا تصريح کرد :پرسپوليس بازي سختي مقابل
الدحيل دارد در اين موضوع شکي نيست اين تيم
قطري هزينه هاي زيادي را انجام داده تا بتواند

درخشش نسل جديد،اميدواري به واليبال در المپيک

665 665 54
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ورزش 11

پرسپوليس پتانسيل شکست الدحيل را دارد

تالش بيشتري انجام دهيم .ما هدف بزرگتري داريم
و تمام تالش ما رسيدن به اين هدف است .واين تيم
آينده واليبال ايران است.سرمربي ايران دررابطه با اينکه
ايران تنها يک ست به حريفان خود داد ،بيان کرد :بازي
هاي خوبي انجام داديم و به قدرت خود واقف بوديم.
اينکه يک ست بدهيم يا ندهيم اهميتي نداشت و ما
مي خواستيم واليبال خوبي بازي کنيم.وي در واکنش
به پيروزي قدرتمندانه و آسان ايران درفينال ،افزود:
اين موضوع قدرت ما را نشان مي دهد و به اين معنا
نيست که حريفان ما خوب نبودند .درمسابقات بزرگ
جهاني نيز فينال  3بر صفر تمام مي شود واين نشان
مي دهد که قهرمان قدرتمند است و به معني ضعف
ديگر تيم ها نيست.عطايي درباره مسابقات جهاني که
سال آينده برگزارمي شود ،اضافه کرد :تمام تالش ما
رسيدن به سکوي جهاني است و مي خواهيم در اين
مسابقات موفق باشيم.

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.

اتوبار
دولت

اميد به مدالآوري
معلوالن ،زياد است

ترابيان :

تالش جوانان رسيدن به سکوي جهاني است

شانس باالي آقاي گل

گزينه آلماني مورد توجه تيم استقالل براي مذاکره وارد تهران
شد .در صورت توافق نيوماير با مديران استقالل ،اين بازيکن ابتدا
درتستهاي پزشکي مربوطه حضور مي يابد و درصورت موفقيت
قراردادش را با آبي پوشان نهايي ميکند.

رضايي:

دو شنبه  8مرداد 1397
 16ذي القعده  30-1439جوالي - 2018سال سي و سوم-شماره 9275

برهاني ،مربي شهرداري شد

گزينه آلماني استقالل آمد

دووميداني شانس کسب مدال داريم ،اما در پرتابها وضعيت بهتراست.سرمربي تيم ملي
دووميداني معلوالن همچنين با اشاره به افزايش تعداد زنان دراين دوره از بازيها نسبت به
دوره قبل خاطرنشان کرد :در بازيهاي اينچئون از  ۵۶ورزشکار اعزامي به اين بازيها  ۱۰نفر
را ورزشکاران زن تشکيل ميدادند ،اما دراين دوره از  ۶۰دووميداني کاراعزامي به جاکارتا،
 ۱۸نفررا زنان تشکيل ميدهند که حدود  ۴نفر آنها اميد کسب مدال طال دارند.وي اظهار
کرد :دردوره قبل موفق به کسب  ۲۱مدال شديم که اين دوره با ارزيابي که از وضعيت رکورد
دووميداني کاران داشتيم ،تعداد مدالها افزايش پيدا خواهد کرد وشرايط بهتري داريم.رضايي
گفت :اين دوره با حمايتهاي خوبي که فدراسيون جانبازان و معلوالن و کميته ملي پارالمپيک
ازدووميداني کاران داشت ،هيچ مشکلي ازنظر امکانات وتجهيزات نداريم و تمام زمينهها براي
آمادهسازي تيم ملي دووميداني براي شرکت دربازيهاي پاراآسيايي فراهم است.
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