» گوناگون

مهرزاد ورزشکار برترجهان شد
مرتضي مهرزاد مليپوش واليبال نشسته معروف به بلند ترين مرد ايران از سوي
کميته بين المللي پارالمپيک برترين ورزشکار ماه جوالي معرفي شد .علت
اين انتخاب نقش موثر مهرزاد در تيم ملي واليبال نشسته ايران در رقابتهاي
قهرماني جهان هلند از سوي کميته بين المللي پارالمپيک عنوان شد .ايران
چندي پيش هم براي هفتمين باردررقابتهاي جهاني واليبالنشسته قهرمان
شد و مستقيم سهميه پارالمپيک  2020توکيو را کسب کرد.

»

رئيس هيئت فوتبال استان خوزستان معتقد است درگيريهاي که بين هواداران استقالل
و پرسپوليس رخ داد طبيعي بود و سطح پائين بوده است .طالقاني درباره حواشي بازي روز
پنجشنبه تيمهاي فوتبال استقالل خوزستان و پرسپوليس و درگيريهاي شديدي که بين
ي رخ
هواداران دو تيم در ورزشگاه غدير اهواز به وجود آمده بود گفت :اتفاقاتي که دراين باز 
داد جاي تاسف دارد هميشه ميگوييم تماشاگران زماني که به ورزشگاه ميآيند بايد بيايند
وازديدن يک بازي لذت ببرند .چه در ورزشگاه آزادي و چه در ورزشگاه غديرانتظار ميرود
که تماشاگران خودشان را کنترل کنند واز بازي لذت ببرند .وي در خصوص اينکه آيا ممکن
است در بازيهاي بعدي نيز اين اتفاقات رخ بدهد تصريح کرد :خيرتمهيداتي که نيروهاي
بازدارنده دراين بازي هم انجام دادند بسيار منطقي و خوب بود مخصوصاً نيروي انتظامي که
به خوبي برنامهريزي کرده بود .تشکرميکنم از استاندار خوزستان و همه دستگاههاي مراقبتي

ديدارتيم هاي سايپاو ذوب آهن درهفته سوم ليگ برتر با تساوي بدون گل
به پايان رسيد.درديگر ديدار روز نخست تيم نساجي ميزبان پارس جنوبي
بود که اين بازي هم با با نتيجه يک به يک خاتمه يافت.

حسين خاني:

تيم ملي بسکتبال زنان ايران با کسب دو پيروزي و يک شکست به
نيمهنهايي رقابتهاي بسکتبال سه نفره غرب آسيا صعود کرد و تيم
مردان ايران هم دراولين بازي خود برابرعراق به پيروزي رسيد.

مربي ايراني به بلژيک رفت

وزيرورزش گفت :دربازيهاي جاکارتا يک سوم کاروان اعزامي را بانوان
تشکيل مي دهند که نسبت به دوره گذشته دو برابر شده و اين نشان
مي دهد در بخش بانوان چقدراستعداد داريم .و اميدوارم با توجهي که
دولت ،وزارت ورزش و کميته ملي المپيک به ورزش زنان دارند ،بانوان
ورزشکار ما همواره براي کشورافتخار آفرين باشند.

آزمون ،مهياي نبرد با زنيت
سردارآزمون که دربازي هفته دوم ليگ برتر روسيه برابر دينامو به
خاطر مصدوميت مجبور به ترک زودهنگام زمين شده بود از روز
گذشته در تمرينهاي گروهي روبينکازان حضوريافت.

چراغ سبز مدافع مليپوش
مدافع تيم ملي ايران گفت :مشکل خاصي براي حضور در ترابوزان اسپورندارم،
اما تصميم نهايي ام براي پيوستن به اين تيم را امشب ميگيرم .باشگاه
ترابوزان قصد دارد پس از جذب اميري و حسيني ،پورعلي گنجي مدافع
ملي پوش فصل گذشته تيم السد را نيز به خدمت بگيرد.

محک مليپوشان نوجوان
تيم ملي نوجوانان دريک ديدار تدارکاتي ديروز به مصاف تيم
سايپا رفت ودرنهايت اين بازي را با نتيجه  3بر  1واگذار کرد.
تا شاگردان چمنيان آزمون جدي را مقابل شاگردان دايي پشت
سربگذارند.

نماينده وزن  ۷۴کيلو تيم ملي کشتي دربازيهاي
آسيايي ازبيتوجهي متوليان ورزش پايتخت به تنها
نماينده تهران در جمع آزادکاران اعزامي انتقاد کرد.
حسين خاني اظهارداشت :درآستانه بازي هاي آسيايي
بسياري ازشهرها و مسئوالن ادارات کل ورزش استانها
و هيئت هاي ورزشي به تقديرازورزشکاران ملي پوش
شهرواستان خود مي پردازند تا آنها با روحيه اي باال
به جاکارتا سفر کنند ،اما دريغ ازيک تماس کوچک

تيم فوتبال اميد در حالي اين روزها سخت مشغول
آمادهسازي براي حضور دربازيهاي آسيايي است
و حاال با حضور کرانچار به دنبال جبران نتايج
ضعيف دوره قبلي رقابتهاي آسيايي است.شمارش
معکوس براي بزرگترين آوردگاه آسيايي آغاز شده
است ،کمتر از هشت روز ديگر به آغاز بازيهاي
آسيايي زمان باقي مانده و هجدهمين دوره بازيهاي
آسيايي از  27مرداد آغاز ميشود .برخي رشتهها
همچون هندبال ،واترپلو ،بسکتبال و فوتبال چند
روز قبل از افتتاحيه بازيها کار خود را به صورت
رسمي آغاز ميکنند و تيم اميد ايران به عنوان
نخستين تيم اعزامي راهي جاکارتا ميشود.اگربه
تاريخچه بازيهاي آسيايي نگاه کنيم فوتبال از
همان نخستين دوره برگزاري اين بازيها در سال
 1951در هند جزء رشتههاي شرکت کننده بود
که اتفاقا دراولين حضوردراين بازيها مليپوشان
فوتبال به مدال نقره هم رسيدند .تيم ملي فوتبال
ايران در بازيهاي آسيايي  1966در بانکوک بازهم
به مدال نقره رسيد .در سال  1970که بازيهاي
آسيايي باز هم در بانکوک برگزار شد فوتبال از کسب

مدال باز ماند .در سال  1974بازيهاي آسيايي
به ميزباني ايران برگزار شد مليپوشان فوتبال ما
توانستند به مدال خوش رنگ طال برسند .در بين
سالهاي  1982و  1986فوتباليستهاي ما در
مرحله يک چهارم نهايي حذف شدند اما درسال
 1990در جريان برگزاري بازيهاي آسيايي در پکن
فوتبال ما به مدال طال رسيد.ازاولين حضور فوتبال
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

بازار تهران
اكازيون بسيار لوكس مناسب برند

خت 97/4/20-321

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

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

شركت تعاوني اعتبار فرهنگيان آموزش و
پروش دزفول

خت 97/4/25-250

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

09334240729

شركت تعاوني مسكن پاكزاد شماره ثبت
37859
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
نوبت اول

بدين وسيله از كليه اعضا محترم شركت تعاوني دعوت ميشود تا در مجمع
عمومي عادي نوبت اول كه راس ساعت  11صبح روز جمعه مورخ 97/6/23
در محل البي مجتمع مهر واقع در تهران باغ فيض بلوار خليلآبادي خيابان
مهستان شكوفه  12پالك  6تشكيل ميگردد حضور به هم رسانند.
توجه :در صورتي كه هر يك از اعضا نتواند در مجمع عمومي فوق حضور
يابد ميتواند استفاده از حق خود را براي حضور و اعمال در مجمع عمومي
به يك نماينده تام االختيار واگذار كنند .تعداد آراء وكالتي هر عضو سه
راي و هر شخص غيرعضو يك راي خواهد بود .الزم به ذكر است تاييد
نماينده تام االختيار با مدير عامل و منشي هيئت مديره انتصابي اداره
تعاون استان تهران خواهد بود .به اين منظور عضو متقاضي بايد حداكثر
ظرف  7روز از انتشار اين آگهي به همراه نماينده خود و با در دست داشتن
مدرك مويد عضويت در تعاوني و مدارك شناسايي معتبر (كارت ملي)
با حضور در محل دفتر شركت تعاوني نسبت به دريافت برگه نمايندگي
تاييد شده اقدام فرماييد.
ضمنا يادآوري ميگردد اين مجمع با حضور اكثريت اعضا (نصف  )1+رسميت
يافته و تصميماتي كه در آن اتخاذ ميشود براي كليه اعضا (اعم از غائب و
حاضر) نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه
 .1انتخاب اعضاي اصلي و عليالبدل هيات مديره و بازرس
داوطلبان تصدي سمتهاي هيئت مديره و بازرسي به موجب ماده 9
دستورالعمل موظفند حداكثر ظرف يك هفته از انتشار آگهي مجمع فرم
داوطلبي را تكميل و تحويل دفتر تعاوني نمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول 97/5/20
خ ت 97/5/20

هيئت مديره انتصابي تعاوني مسكن پاكزاد

انتظار طال از پوالد مردان

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور
فوقالعاده ـ نوبت اول

جلسه مجمع عمومي به طور فوقالعاده شركت تعاوني اعتبار فرهنگيان
دزفول راس ساعت  10صبح روز سه شنبه مورخه  97/6/27در محل
نمازخانه اداره آموزش و پرورش واقع در طبقه زيرين ساختمان آموزش
و پرورش دزفول برگزار ميشود .از كليه اعضاي تعاوني اعتبار دعوت
ميشود شخصا يا وكالتا جهت اتخاذ تصميم نسبت به موارد ياد شده در
دستور جلسه شركت فرماييد.
يادآوريها
 .1طبق ماده  11آييننامه نحوه برگزاري مجامع عمومي هر يك از اعضا
ميتواند قبل از رسميت جلسه مجمع عمومي مورد يا مواردي ديگري غير
از موضوعاتي كه در آگهي دعوت مجمع قيد شده به مقام دعوت كننده
پيشنهاد كند .مقام مذكور مكلف است پيشنهاد را در مجمع مطرح كند
تا در صورت تصويب در دستور جلسه مجمع بعدي كه ظرف مهلت مقرر
دعوت به تشكيل ميگردد قرار گيرد.
 .2طبقه ماده  19آييننامه نحوي تشكيل مجامع عمومي هر يك از اعضاي
تعاوني ميتواند نماينده تاماالختياري از ميان اعضاي تعاوني و يا خارج از
آنان براي حضور در مجمع و اعمال راي تعيين نمايد .تعداد آراي وكالتي
هر عضو حداكثر  3راي و هر شخص غيرعضو تنها يك راي خواهد بود.
متقاضيان اعطاي نمايندگي ميبايست به همراه نماينده خود حداكثر تا
تاريخ  97/6/26براي تنظيم و تاييد برگ وكالت به دفتر شركت واقع در
طبقه زيرين ساختمان آموزش و پرورش مراجعه نمايند.
 .3چون انتخاب بازرسان در دستور جلسه قراردارد ،لذا از اعضاي محترم
كه توان و تخصص و تجربه الزم را براي اين كار دارا بوده و داراي تحصيالت
دانشگاهي در رشتههاي حسابداري و امور مالي ميباشند دعوت ميشود
كه از تاريخ  97/5/20تا تاريخ  97/5/27به دفتر شركت مراجعه و با تنظيم
فرم مربوطه و تحويل مدارك الزم داوطلبي خود را اعالم فرمائيد.
هيئت مديره شركت تعاوني اعتبار فرهنگيان دزفول
دستور جلسه
 .1گزارش هيئت مديره و بازرسان از عملكرد سال 1396
 .2قرائت و تصويب صورتهاي مالي سال  1396و گزارش حسابرسي
 .3گزارش تغييرات سرمايه اعضاي شركت
 .4انتخاب بازرسان اصلي و عليالبدل
 .5تصميمگيري در مورد تقسيم مانده درآمد سال 1396
 .6تصويب بودجه پيشنهادي براي سال 1397
تاريخ انتشار  97/5/20ـ

هيئت مديره شركت تعاوني اعتبار فرهنگيان دزفول

تيم ملي وزنه برداري با تمام ستاره هاي خود راهي بازي هاي آسيايي مي شود
تا نتيجهاي تاريخي را رقم بزند .وزنه برداري از مهم ترين رشته هاي اعزامي
به بازي هاي آسيايي است چراکه از االن بر روي مدال هاي آن حساب ويژه
اي بازشده است .وزنه برداري درتمام ادواري که کاروان ايران به بازي هاي
آسيايي اعزام شده حضور داشته است و به غير ازدودوره ،دربقيه دوره ها توانسته
مدال آورباشد .همين موضوع باعث شده توقع از اين رشته باال برود و در بازي هاي
آسيايي هم توقع از وزنه برداري بيشتر از قبل است.تيم ملي وزنه برداري با
هفت وزنه بردار به جاکارتا ميرود و يکي از پرستاره ترين تيم هاي اعزامي
ايران به اندونزي است .دراين تيم سه قهرمان المپيک ،يک قهرمان جهان و
يک نايب قهرمان جهان و قهرمان آسيا حضور دارند از اين رو توقع از اين تيم
باال رفته تا با دست پربتواند از بازي هاي آسيايي برگردد و البته انتظاراتي که
در بازي هاي آسيايي اينچئون برآورده نشد را بتواند جبران کند.

خبر »

پرسپوليس حريف گرما نشد

ماحصل حضور تيم اميد در بازيهاي آسيايي دراين
 6سال حضور کسب دو مدال طال و يک برنز بوده
است و حاال امسال در بازيهاي آسيايي اين تيم
با هدايت کرانچار مربي کروات به دنبال خلق
شگفتي است تا ناکاميهاي دو دوره گذشته خود
را جبران کند .حريفان اميدهاي ايران دراين دوره
ازرقابتها عربستان ،ميانمار وکره شمالي است.
تيم ملي اميد يکي از پرافتخارترين تيمهاي حاضر
دررقابتهاي فوتبال بازيهاي آسيايي است .اين
تيم حاال وظيفه دشواري براي رسيدن به قهرماني
درالمپيک قارهاي را برعهده دارد .هرچند که
بارها اعضاي کادر فني از هدف اصلي که المپيک
تابستاني  2020توکيواست ،صحبت ميکنند اما
به هرروي بازيهاي آسيايي هم قابل توجه و مهم
است چرا که با کسب مدال ،رنکينگ ورزش ايران
درآسيا تغيير ميکند .ازهمين روي همه متوليان
ورزش کشوربه اين بازيها و عملکرد مليپوشان
چشم دوختهاند تا ازاين آوردگاه آسيايي دست
پربه ايران بازگردند.

66712269-09121445155-66724097-66710276

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

نكته »

يک ضربه کاشته گل دوم مس را به ثمر برساند .تيم
عراق بعد از اين گل به بازي  ۵نفره روي آورد ولي
فرهاد فخيم توانست ازهمين طريق گل سوم مس را
وارد دروازه نفت عراق کند.با اين حال عراقي ها روي
حرکت انفرادي قدرت بهادري گل دوم خود را به ثمر
رساندند ودرثانيه هاي پاياني هم فشار زيادي روي
دروازه مس آوردند ولي اين حمالت ثمري نداشت تا
بازي با همان نتيجه  ۳بر ۲به پايان برسد.

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

بويينزهرا زمين فروشي

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.

در بازيهاي آسيايي تا  1990ماحصل کار ملي
پوشان فوتبال ايران دراين رقابتها کسب دو مدال
طال و دو مدال نقره بود .پس از بازيهاي آسيايي
پکن فدراسيون بين المللي فوتبال تصميم گرفت از
سال  1994که ژاپن هم ميزبان اين رقابتها بود،
تيمهاي فوتبال زير 23سال هر کشور در بازيها
و حتي المپيکي به جاي بزرگساالن حضور يابند.

ـتكگلپا

خت 97/5/6-340

فراخوان عمومي جذب سرمايه گذار

تلفن09100181740:
ايميلabbarerfan@Gmail.com :

تيم فوتسال مس ايران با برتري مقابل نفت عراق به
فينال فوتسال جام باشگاههاي آسيا راه يافت .دريکي از
ديدارهاي مرحله نيمه نهايي فوتسال جام باشگاه هاي
آسيا ديروز تيم مس سونگون به مصاف نفت الوسط
عراق رفت که اين بازي در نهايت با نتيجه  ۳بر  ۲به
سود نماينده ايران به اتمام رسيد .به اين ترتيب مس
به فينال جام باشگاه هاي آسيا راه يافت.اين مسابقه
تقابل ملي پوشان فوتسال ايران بود .فرهاد توکلي و
قدرت بهادري دو بازيکن تيم ملي ايران در تيم نفت
بازي مي کردند و علي اصغرحسن زاده ،محمدرضا
سنگ سفيدي ،حسين طيبي ،عليرضا صميمي و
ابوالقاسم عروجي ملي پوشان تيم مس هستند.دراين
بازي ابتدا حسن زاده در نيمه نخست براي مس گلزني
کرد ولي نماينده عراق در ثانيه هاي پاياني همين نيمه
کار را به تساوي کشاند.بازي پاياپاي دو تيم در نيمه
دوم هم ادامه داشت ولي حسن زاده توانست روي

اميدهاي فوتبال به دنبال شگفتي درالمپيک قارهاي

665 665 54

09121185350

ورزش 11

تيم فوتسال مس به فينال آسيا صعود کرد

که حالم را بپرسند.وي ادامه داد :مدتهاست دراردوهاي
تيم ملي مشغول به تمرينات سخت و شبانه روزي
هستم تا با عملکردي موفقيت آميز افتخارآفريني
کنم .اما نمي دانم چرا کشتي همواره مظلوم واقع
مي شود وحتي متوليان ورزش هم توجه چنداني به من
و ديگر کشتي گيران تهراني نمي کند.حسين خاني گفت:
مسئوالن ورزش وهمچنين متوليان کشتي مازندران
مدام پيگيرامورنمايندگان استان شان درتيم ملي هستند
وحتي از تبريز هم مدام با پرويزهادي نماينده سنگين
وزن تيم ملي درتماس هستند تا براي او مراسم بدرقه
برگزارکنند .ولي انگار دراين بين من گناه کردم که
بچه تهران هستم و در شهري با جمعيت  ۱۵ميليوني
به تيم ملي رسيدم.دارنده دو مدال طالي آسيا افزود:
بيش از  ۱۰سال است که عضو تيم هاي ملي هستم
که متاسفانه درطول اين سالها به جز دو مراسم تقدير،
هيچ کاري براي ما در تهران انجام نشده است.

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

اخاللگران
اهل فوتبال
نبودند!؟

جام باشگاههاي آسيا:

گناه کردهام که کشتيگير تهراني هستم

صعود تيم بسکتبال بانوان

دهه طاليي ورزش بانوان

طالقاني:

شنبه  20مرداد 1397
 28ذي القعده  11-1439آگوست - 2018سال سي و سوم-شماره 9285

رويش  2گل در دو بازي

عليرضا نصرآزاداني عضو سابق تيم ملي با درخواست فدراسيون
تکواندو بلژيک و به منظور آماده سازي اردونشينان اين کشوربراي
شرکت دررويدادهاي پيشرو تا المپيک  ۲۰۲۰به عنوان مربي به
کادرفني اين تيم اضافه شد.

که با تالششان باعث شد دراين بازي اتفاق خاصي رخ ندهد .طالقاني درپاسخ به اين سؤال
که آيا تعداد نيروهاي امنيتي در ورزشگاه کم نبوده است گفت :خير تعداد نيروها به اندازه
کافي بوده و دردرگيريها مسلط بودند .زماني که  2نفردرگير ميشوند نيروها بايد به نحوي
کارکنند که امنيت برقرار شود که فکر ميکنم به خوبي اين کارانجام شد چون دردرگي ريها
احتمال صدمات زياد است.وي راجع به درگيريهاي بازي پرسپوليس و فوالد خاطرنشان
کرد :اتفاقات بازي قبل آنقدر شديد نبود و درگيريهاي بازي روز گذشته هم طبيعي بوده
است .سوءاستفاده برخيها که اهل فوتبال نبودند و فقط ميخواهند فضاي جامعه را خراب
کنند قطعاً دراين اتفاقات واين تحريکات دست داشتهاند که البته موفق نبودند هرچند که
اگرتماشاگراني هم که نميتوانند احساساتشان را کنترل کنند بايد از ورودشان به ورزشگاه
جلوگيري شود .بايد اين افراد شناسايي شوند و برخورد قانوني با آنها شود.

تيم پرسپوليس که دو ديدار ابتدايي خود درليگ برتررا با پيروزي پشت
سرگذاشته بود در سومين ديدار برابر استقالل خوزستان به تساوي
رسيد .اين بازي در شرايطي برگزار شد که سنگ پراني تعدادي از
تماشاگران باعث تاخير در شروع بازي شد .اين اتفاق درطول بازي هم
تکرارشد .با اين حال دو تيم نمايش خيلي مطلوبي نداشتند و گرماي
هوا هم روي عملکرد بازيکنان تاثيرمنفي گذاشته بود.درحالي که اين
بازي روي سکوها با تنش پيگيري مي شد در نيمه دوم پرسپوليس
تيم برتر ميدان بود وچندين موقعيت براي بازکردن دروازه تيم ميزبان
داشت تا به گل برتري دست پيدا کند اما در نهايت بازي با تساوي
بدون گل به پايان رسيد.

برانکو:

بازي در اهواز طبيعي نيست
سرمربي تيم پرسپوليس گفت :بازي درشهري که دماي  ۵۰درجه دارد
طبيعي نيست ولي کاري از دست ما ساخته نيست .برانکو پس از تساوي
تيمش در برابر استقالل خوزستان اظهار کرد :در طول بازي اين بازي
 ۱۰بار به علت سنگ پراني متوقف شد ولي داور تنها چهار دقيقه وقت
اضافه گرفت .وي درخصوص اينکه به چه دليل در جريان بازي عصباني
بود نيز گفت :من عصباني نبودم ولي به دليل اينکه دوست داشتم اين
بازي را با برد به پايان برسانيم به بازيکنانم روحيه مي دادم.

آگهي انحالل شرکت صنايع توليدي و فني مهندسي پايش بسامد پارسا شرکت سهامي
خاص به شماره ثبت  42777و شناسه ملي  10380587355به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1397/03/31تصميمات ذيل اتخاذ شد  - 1 :شرکت
مذکور در تاريخ فوق منحل اعالم گرديد آقاي وحيد ايراني به سمت مدير تصفيه
شرکت براي مدت دو سال و آدرس استان خراسان رضوي  -شهرستان مشهد  -بخش
مرکزي  -شهر مشهد-محله آب و برق-خيابان شقايق (شهيد فکوري-)11خيابان
شقايق 2-پالک 32-طبقه سوم-واحد  12با کدپستي  9178946633به عنوان
آدرس محل تصفيه انتخاب گرديد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان
رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد ()223566

آگهي تغييرات شرکت دژ آراي اطلس شرکت سهامي خاص به شماره
ثبت  48426و شناسه ملي  10380647830به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي عادي مورخ  1397/04/12تصميمات ذيل اتخاذ شد
 1- :آقاي احسان ايرجي به شماره ملي  2- 0702634697آقاي
محسن هدايتي پور به شمارملي  3- 0653126905آقاي سيد رضا
افتخار موسوي به شماره ملي  0941561208به سمت اعضاي اصلي
هيات مديره براي مدت دو سال انتخاب گرديدند  .آقاي محمد صادق
امامي به شماره ملي  0703660871به سمت بازرس اصلي و آقاي
جواد طاهران به شماره ملي  0702635774به سمت بازرس علي
البدل شرکت براي مدت يک سال مالي انتخاب گرديدند  .روزنامه
کثيراالنتشار رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين گرديد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد ()223567
آگهي تغييرات شرکت دژ آراي اطلس شرکت سهامي خاص به شماره

ثبت  48426و شناسه ملي  10380647830به استناد صورتجلسه هيئت

مديره مورخ  1397/04/12تصميمات ذيل اتخاذ شد - :آقاي احسان ايرجي

به شماره ملي  0702634697به سمت رئيس هيئت مديره  -آقاي سيد
رضا افتخار موسوي به شماره ملي  0941561208به سمت نائب رئيس
هيئت مديره و مدير عامل  -آقاي محسن هدايتي پور به شماره ملي

 0653126905به سمت عضو هيات مديره شرکت براي مدت دو سال
تعيين گرديدند  .کليه اوراق عادي با امضاي منفرد رئيس هيات مديره

به همراه مهر شرکت و کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از

قبيل چک – سفته – بروات – قراردادها و عقود اسالمي با امضاء مشترک
( دو نفر ) مدير عامل آقاي سيد رضا افتخار موسوي و رئيس هيات مديره

آقاي احسان ايرجي همراه با مهر شرکت معتبر ميباشد .اداره کل ثبت

اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات

غيرتجاري مشهد ()223560

فارغالتحصيلي اين جانب سارا محقق نيا فرزند مقصود به شماره شناسنامه 18995
صادره از تهران در مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني بازاريابي صادره از
واحد دانشگاهي رشت با شماره  0099509مفقود گرديده است و فاقد اعتبار ميباشد.
از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت به نشاني
رشت فلكه گاز كيلومتر  3جاده الكان دانشگاه آزاد واحد رشت ارسال نمايد.
شماره ملي  0075531682شماره تاييد سازمانمركزي 1692117007999
دانشنامه اينجانب سميرا معقول فرزند محمد به شماره شناسنامه  2534صادره از
الرستان در مقطع كارشناسي رشته فيزيك صادره از دانشگاه الزهرا تهران (س) با
شماره  3728/1/94مورخ  94/12/17مفقود گرديده است و فاقد اعتبار ميباشد از يابنده
تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه الزهرا به نشاني تهران ده ونك دانشگاه الزهرا
كدپستي  1993893973ارسال نمايند.

