» گوناگون

مس ايران بر بام آسیا ایستاد

مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاههای آسیا با قهرمانی نماینده
کشورمان به پایان رسید .تیمهای مس سونگون و تایسوننام
ویتنام دردیدار فینال دیروزبه مصاف هم رفتند که این بازی با
برتری  4بر 2مس و قهرمانی این تیم خاتمه یافت.

مهاجم آبيها جدا مي شود

»

سرمربي سابق پرسپوليس گفت :آرزو مي کنم روزي برسد که بازيکنان خارجي به خاطر سطح
فني باشگاههاي ايراني در ليگ برترحاضر شوند نه قدرت پول!حسين عبدي در خصوص نتايج
پرسپوليس درسههفته ابتدايي رقابت هاي ليگ برتر گفت :قبل از اينکه بخواهيم درباره وضعيت
فني پرسپوليس اظهار نظر کنيم ،بهتر است ببينيم اين باشگاه چه شرايطي دارد .حرکت نسنجيده
و غيرحرفه اي برخي افراد باعث شد تا پرسپوليس از دو پنجره نقل و انتقاالتي محروم شود.
همين موضوع هم روي روند تاکتيکي پرسپوليس تاثير مستقيم گذاشته است .چون دست
کادر فني بسته است .پس بايد انتظارات خود را پايين نگه داريم.وي ادامه داد :با اين حال
تاکتيک هاي پرسپوليس عملکرد خوبي درهفته هاي قبل داشته است و امتيازات خوبي را
جمع کرده است .همين موضوع مي تواند نشانههاي مثبتي ازعطش سيري ناپذير پرسپوليس
براي کسب موفقيتي دوباره در ليگ برتر باشد.عبدي درباره احتمال موفقيت پرسپوليس در

قراب:

خداداد عزيزي پس از توافق رسمي با مالک باشگاه سپيدرود ازاين تيم
جدا شد.تا انتخاب سرمربي جديد ،سهيل حقشناس دستيارعزيزي
تمرينها و ديدارهاي سپيدرود را زيرنظر خواهد داشت.

پرسپوليس شکايت کرد

بعد ازدرخشش مودريچ درجام جهاني ،مسئوالن باشگاه
اينترميالن با ارائه پيشنهادي نجومي سعي داشتند تا اين
بازيکن را جذب کنند ،اما ستاره کروات تيم رئال مادريد
دراين تيم ماندني شد.

عضو هيات مديره استقالل گفت :اين تيم در مسير
موفقيت قرارگرفته است .جواد قراب درباره پيروزي
استقالل برابر تراکتورسازي گفت :نمايش بي نظير
استقالل مقابل تراکتورسازي با سه گل همراه بود و همه
هواداران را به اين اطمينان رساند که استقالل دراين
فصل يک تيم پرقدرت است و براي موفقيت در اين
فصل کامال آماده است .در اين بازي هماهنگي بازيکنان
و نمايش درخشان آنها تواناييهاي شفر را بيش از پيش

سرپرست تيم ملي اميد گفت :بازيکنان با انگيزه تمرينات خود
را براي ديدار برابر عربستان پيگيري ميکنند .استيلي گفت:
ديروزدومين تمرين تيم اميد در جاکارتا برگزار شد تا مليپوشان
آمادگي الزم براي رقابت برابرعربستان را داشته باشند.وي ادامه
داد :خوشبختانه بازيکنان تمرينات شاداب و با انگيزهاي را دنبال
ميکنند.

پرواز مليپوشان تکواندو
مليپوشان تکواندوي کشورمان براي حضور در بازيهاي آسيايي
امروز راهي اندونزي ميشوند .هجدهمين دوره بازيهاي آسيايي
درتکواندو از  28مرداد آغازميشود.

کعبي به فوتبال بازگشت
باشگاه سپيدرود از حسين کعبي خواست تا درتمرينات اين تيم
شرکت کند .کعبي چند روز پيش توسط خداداد عزيزي از اين
تيم کنار گذاشته شده بود.

مديرعامل باشگاه سپاهان با انتقاد ازاظهارات همتاي
خود درباشگاه سايپا اعالم کرد ،بودجه اين باشگاه در
فصل جاري  ۳۰ميليارد تومان بوده است .تابش درباره
ديدارتيم فوتبال سپاهان مقابل پيکان درهفته سوم
ليگ برترکه به تساوي بدون گل انجاميد ،گفت :تيم
ما بازي باکيفيتي را به نمايش گذاشت و قلعهنويي هم
ازعملکرد تيم رضايت داشت .موقعيتهاي گل زيادي
داشتيم ،اما فوتبال است وامکان دارد درآن نتيجه دلخواه
کسب نشود .وي راجع به ديدار اين تيم دردربي اصفهان
مقابل ذوبآهن تصريح کرد :دربي هميشه حساس بوده
است و تيمهاي اصفهاني در اين بازي نمايش خوب
و تماشاگرپسندانهاي داشتهاند .ذوبآهن تيم خوبي
است ،اما ما در اين بازي سه امتياز را ميخواهيم.تابش
با اشاره به صحبتهاي درويش ،مديرعامل باشگاه سايپا
مبني بر اينکه سپاهان فصل گذشته  40ميليارد تومان
هزينه کرده است عنوان کرد :نميدانم اين رقمها را
از کجا ميآورند! در صورتي که بودجه کل باشگاه
سپاهان با  70تيم مختلف در فصل گذشته فقط 28
ميليارد تومان بوده است و چهار ،پنج ميليارد هم از
اسپانسر درآمدزايي داشتهايم .وقتي بودجه مصوب

به اثبات رساند ومطمئنا با حمايت هواداران ،استقالل
ميتواند اين روند خوبش را ادامه دهد.وي تاکيد کرد:
البته دست کم گرفتن رقبا يک مسئله خطرناک است
و مثال همين هفته که بايد مقابل پارس جنوبي جم به
ميدان برويم ،قطعا کار بسيار سختي داريم ولي مطمئنم
بازيکنان استقالل توانايي عبور از سد اين تيم را هم
دارند.قراب افزود :خوشبختانه فتحي و معاونانش افراد
کاربلدي هستند و قطار استقالل را در ريل موفقيت
قراردادهاند .حل و فصل بدهيهاي استقالل و تالش
براي احقاق حقوق استقالل دردستور قرار گرفته و
هيئت مديره و پيشکسوتان هم دراين راه ايشان را
حمايت وهمراهي ميکنند.عضو هيئت مديره باشگاه
استقالل اضافه کرد :خوشبختانه با حمايت هاي وزير
ورزش که ازهر دو تيم استقالل و پرسپوليس دارند،
استقالل به آرامش خوبي رسيده و همين آرامش مبناي
موفقيت تيم شده است.

رئيس کميته انضباطي گفت:گزارش هاي الزم از بازيهاي
پرسپوليس واستقالل خوزستان براي ما ارسال شده
است مطمئنا بعد ازاينکه پرونده را بررسي کرديم ،به
افراد متخلف اطالع ميدهيم .حسنزاده در خصوص
اينکه رأي کميته انضباطي دررابطه با اتفاقات هفته سوم
ک
چه زماني اعالم ميشود ،گفت :تا ديروز تمام مدار 
الزم براي اتفاقات مسابقاتي که حواشي زيادي داشت
به دست ما رسيد و در حال جمع کردن مدارک الزم
هستيم ،به طورغيرمستقيم خود ما هم پيگير بعضي
اتفاقات بوديم،ولي براي ما ارسال مدارک الزم از مأموران
کميته انضباطي است ،بايد بررسي شود تا با متخلفين
برخورد کنيم .بايد بگويم بعد از اينکه پرونده بررسي شد،
به فرد متخلف ابالغ ميکنيم تا دفاعيات خود را ظرف
 ۴۸ساعت براي ما ارسال کند ،بعد راجع به اعالم
رأي به جمعبندي ميرسيم ،سعي ميکنيم ظرف
هفتههاي اخير ،رأي درخصوص متخلفين را صادر

خسته از بالتکليفي فوتبال ملي

کنيم .وي گفت :دوهفته اخير با توجه به اينکه ۱۶
بازي برگزار شد ،حواشي خيلي کم بود و ما خيلي
خوشحال بوديم از اين بابت،ولي درهفته سوم اتفاقات
مختلفي رخ داد که باعث تأسف است.وي درخصوص
بازي پرسپوليس و استقالل گفت:گزارشات الزم
ازبازيهاي اين دو تيم براي ما ارسال شده است
ولي ازلحاظ قانوني براي ما ارسال گزارش مقامات
انضباطي مهم است.

خ ت97/1/14-3

ـتكگلپا

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.

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

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 97/4/30-270

تلفن09100181740:
ايميلabbarerfan@Gmail.com :

خت 97/5/21-2

وثيقه ملكي

خت 97/5/6-340

فراخوان عمومي جذب سرمايه گذار

ما  28ميليارد بوده است چطور  40ميليارد هزينه
کردهايم؟!وي با بيان اينکه از درويش اص ً
ال انتظار نداشتم
اينطور صحبت کند ،خاطرنشان کرد :اين رسم بدي
است که به تنها جايي که کارنداريم باشگاه خودمان است.
هر باشگاهي هر چقدر بودجه دارد يا هزينه ميکند ,به
خودش مربوط است و به کسي ربطي ندارد .درباشگاه

سپاهان درسال چند مرتبه حسابرسي ميشود .اي
کاش ما  40ميليارد بودجه داشتيم و ميتوانستيم
براي تيمهايمان هزينه بيشتري داشته باشيم.تابش
درواکنش به اظهارات يزدي ،سرمربي تيم استقالل
خوزستان که گفته بود سپاهان امسال  50ميليارد
هزينه کرده است نيزگفت :همينطور بيپايه و اساس

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

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

آگهي تغييرات شرکت سيالب جنوب سهامي خاص به شماره
ثبت  246111و شناسه ملي  10102867491به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1397/02/09تصميمات ذيل
اتخاذ شد  - :تعداد اعضاء هيات مديره به  3نفر کاهش و ماده
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد .سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
تهران ()224854
آگهي تغييرات شرکت توسعه انرژي زياران سهامي خاص به
شماره ثبت  524499و شناسه ملي  14007491300به استناد
صورتجلسه هيئت مديره مورخ  1397/04/12تصميمات ذيل اتخاذ
شد  :کليه سرمايه تعهدي شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت
و سرمايه شرکت مبلغ  1000000000ريال منقسم به  10000سهم
بانام  100000ريالي که تمام ًا پرداخت گرديده است .سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
تهران ()224852
آگهي تغييرات شرکت فرنام تجارت بامداد سهامي خاص به شماره ثبت
 511311و شناسه ملي 14006859859به استناد صورتجلسه مجمع عمومي
فوق العاده مورخ  1396/09/26تصميمات ذيل اتخاذ شد  :محل شرکت به
تهران  -شهرستان تهران  -بخش مرکزي  -شهر تهران-بريانک-کوچه
ميهن دوست-بزرگراه نواب صفوي-پالک44-بلوک بينالود-)cw2( 2طبقه
اول-واحد  69-کد پستي  1355769167تغيير يافت و ماده مربوطه در
اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري تهران ()224851
آگهي تغييرات شرکت توليدي مرغ پاورچين دشت سهامي خاص به شماره
ثبت  1915و شناسه ملي  10700089291به استناد صورتجلسه مجمع عمومي
فوق العاده مورخ  1397/05/02تصميمات ذيل اتخاذ شد  - :سرمايه شرکت از
مبلغ  2/000/000ريال(منقسم به  200سهم  10/000ريالي) به مبلغ 2/002/000/000
ريال منقسم به  200سهم  10/010/000ريالي با نام از محل نقدي طي گواهي
بانکي به شماره  8580/223از بانک کشاورزي در تاريخ  1397/05/02افزايش
يافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح گرديد .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
گرگان ()224441

بويينزهرا زمين فروشي

خ ت97/5/22-5

09334240729

خت 97/4/25-250

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

گفته ميشود سپاهان  50ميليارد تومان هزينه کرده
است .براي اين صحبت يزدي اقدام قانوني خواهيم کرد.
او بايد ثابت کند که ما  50ميليارد هزينه کردهايم .تابش
يادآور شد :باشگاه سپاهان  70تيم مختلف دربخش
مردان و زنان دارد و براي اين تيمها و تأسيساتي که
داريم 30ميليارد بودجه داريم .فقط  10زمين چمن
درسال تحت اجاره باشگاه سپاهان است .ما بودج ه را
به طور کامل و به صراحت اعالم ميکنيم در حالي
که باشگاههاي ديگراين کار را نميکنند .نميخواهم
يدانند استقالل و پرسپوليس سال
اسم ببرم ،اما همه م 
ي چه رقمهايي دريافت کردند.
گذشته با سامانه هوادار 
همين امسال درليگ مربي خارجي حضوردارد که با
دالر 10هزارتوماني قراردادش  10ميليارد تومان است
آن وقت سپاهان که مربياش ايراني است و يک چهارم
اين رقم هم قرارداد دارد بايد سيبل شود؟!تابش اضافه
کرد :فکرميکنند درباشگاه سپاهان گوني پول کناردست
ماست و ما از آنجا خرج ميکنيم اما اينطورنيست.
حتي ما اگربخواهيم ازيک رديف به رديف ديگرپول
انتقال بدهيم بايد مجوزبگيريم .نميدانم چرا سپاهان
سيبل شده است.

آماده به كار

انجام كليه امور حسابداري
با  10سال سابقه كار
مسلط به انواع سيستمهاي مالي
شركتها  -موسسات  -فروشگاهها
مجتمعهاي اداري و مسكوني
(فقط  1يا  2روز در هفته)
09219653727

خ ت97/5/22-6

665 665 54

پرداخت رد مال و جرايم
دادگاههاي سراسر كشور
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با تماشاگران متخلف برخورد خواهد شد

فکرميکنند درسپاهان گوني پول کناردست 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.
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بازي کردن الحاجي با شماره  9براي استقالل بيانگرآن است؛ علي
قرباني که با اين شماره براي آبيها بازي ميکرد از اين باشگاه
جدا ميشود.نساجي محتملترين گزينه براي ادامه فوتبال قرباني
به شمار ميرود.

باشگاه پرسپوليس به نحوه ميزباني تيم استقالل خوزستان ازسرخپوشان
درهفته سوم ليگ برتر به کميته انضباطي فدراسيون فوتبال
شکايت کرد.

بازي با الدحيل قطر درليگ قهرمانان آسيا افزود :متاسفانه تقويم رقابت هاي ليگ قهرمانان بر
اساس منطقه شرق آسيا تنظيم شده است که باعث مي شود تيم هاي ناحيه غرب همچون
پرسپوليس با مشکالتي روبهرو شوند و کيفيت آنها را تحت تاثير قراردهد .به همين خاطر
فکر مي کنم کار سختي درانتظار پرسپوليس است.وي درباره کيفيت رقابت هاي ليگ برترنيز
اظهار داشت :خوشبختانه تيم هايي نظير سپاهان ،فوالد و تراکتورسازي که چندسالي از جمع
مدعيان فاصله گرفته بودند خودشان را آماده نبرد براي قهرماني کرده اند .اين موضوع نشان
از اهميت قهرماني در فوتبال ايران دارد که مي تواند به جذابيت هاي ليگ اضافه کند.عبدي
درباره بازگشت شجاعي به فوتبال ايران و حضور دژاگه با پيراهن تراکتورسازي تصريح کرد :آرزو
مي کنم کيفيت فني تيم ها به قدري پيشرفت کند که شاهد حضور بهترين فوتباليست هاي
داخلي که در حال حاضر لژيونر هستند ،باشيم.

اهداي
خون
اهداي
زندگي

درحالي که تيمهاي آسيايي درحال برنامهريزي براي حضور پرقدرت در
جام ملتها هستند ،تيم ملي فوتبال کشورمان همچنان در بالتکليفي
به سر ميبرد .همه خسته شدهاند از بالتکليفيهاي هميشگي تيم ملي .از
بالتکليفي تيم ملي زماني که قراراست با کيروش براي جام جهاني آماده
شود و برنامهها مشخص نيست .از زماني که اردوهاي تدارکاتي و بازيهاي
دوستانه لغو ميشود و آنقدر برنامهريزي ضعيف است که جايگزيني براي
برنامههاي لغو شده نداريم .همه خسته شدهاند از بالتکليفي تيمي که با
يکي از بهترين نسلهاي خود درجام جهاني بهترين نتيجه تاريخ فوتبال
ايران را گرفت و همه اميد به قهرمانياش درآسيا دارند ،اما اين اميد
هرروزکمرنگترميشود .همه خسته شدهاند از بالتکليفي تيم ملي که
هنوز سرمربياش را درجام ملتها نميشناسد ،در حالي که تمام حريفان
تا دندان مسلح شدهاند و زمان براي ما به سرعت ميگذرد.تا  9شهريور
فرصتي باقي نمانده است ،زمان تعيين شده براي آغاز اولين اردوي تيم ملي
پيش از آغاز جام ملتهاي آسيا .فدراسيوني که از چهار سال پيش باخبر
بود از اتمام قرارداد کيروش پس از جام جهاني  ،هنوز اقدامي عملي براي
مشخص کردن سرمربي تيم ملي نکرده است .نه قرارداد کيروش تمديد
شده و نه جايگزيني براي او تعيين شده است .هر روز که زمان ميگذرد،
اميد براي موفقيت تيم ملي بيشتر از گذشته رنگ ميبازد و اين مسئله
نه براي فدراسيون خوب است و نه براي تيم ملي .حتي اگر اميدي به اين
نداشته باشيم که فدراسيون فوتبال بايد آيندهنگري کرده و از چهار سال
پيش براي جام ملتها تصميم ميگرفت.

خبر »

کمک  ۶۸ميلياردي به ورزش
ژاله فرامرزيان ،معاون توسعه منابع وزارت ورزش گفت :خوشبختانه با
تدابير وزير ورزش وبرنامه ريزيهاي صورت گرفته توسط اين معاونت
وهمراهي ساير بخش ها و مجموعه مديريتي وزارتخانه وحمايت هاي
دولت از ابتداي امسال تاکنون وزارت ورزش  ۶۸ميليارد تومان درقالب
کمک به برنامه هاي فدراسيون ها از جمله براي اماده سازي تيم ها و
اردوهاي تدارکاتي آنها جهت بازيهاي آسيايي پرداخت کرده است.

رقابت کشتيگيران مدالآور
هفت مدالآورالمپيک 20 ،کشتي گير صاحب مدال جهاني و 16قهرمان
آسيا درهجدهمين دوره رقابتهاي کشتي بازيهاي آسيايي درجاکارتا
به ميدان مي روند.

تقدير و تشكر

سركار خانم تيمور قلندرآيش
مسئول نام نويسي و امور مالي
و سركار خانم نورمحمدي
مسئول نام نويسي و صدور دفترچه
شعبه تامين اجتماعي رباطكريم

بدينوسيله الزم ميدانيم از زحمات فراوان و تالش بيوقفه شما در حل
و فصل مشكالت بيمهاي كارگران ساختماني نهايت تشكر ،سپاسگزاري
و قدرداني را مينماييم.
موفقيت و سربلندي روزافزون شما را خواهانيم.

از طرف جمعي از كارگران ساختماني رباطكريم

