» گوناگون

ايران قهرمان رقابتهاي بين المللي
کشتي جام يادگار امام شد
تيم ايران الف با شکست آذربايجان به عنوان قهرماني چهارمين
دوره رقابتهاي بين المللي کشتي فرنگي نوجوانان جام يادگار
امام (ره) دست يافت.

برد پرگل پرسپوليس مقابل برومند

»

با صعود دو ملي پوش کشورمان به فينال رقابتهاي تيراندازي قهرماني جهان در کره ،تيم
جوانان ايران در رشته تفنگ بادي مردان نايب قهرمان جهان شد.به گزارش مهر،درادامه
رقابتهاي تيراندازي قهرماني جهان که در چانگون کره جنوبي در حال برگزاري است ،تيم
مليکشورمان در رشته تفنگ بادي رده سني جوانان موفق شد با کسب  ۱۸۷۴/۳امتياز به
مدال نقره اين رقابت ها دست يابد وعنوان نايب قهرماني جهان را به خود اختصاص دهد.
در پايان مرحله مقدماتي امير سياوش ذوالفقاريان با  ۶۲۸/۱و امير محمد نکونام با ۶۲۷/۵
امتياز به عنوان نفر دوم و چهارم راهي فينال شدند.محمد حسين شريف زاده ديگر مليپوش
کشورمان بود که با  ۶۱۸/۷امتياز در رده سي وسوم جهان قرار گرفت و به کار خود پايان
داد.در اين ماده تيم کشور چين قهرمان شد .تيم ايران نايب قهرماني را از آن خود کرد و
تيم کشور روسيه به مقام سوم دست يافت.کاروان تيراندازي ايران تاکنون صاحب يک مدال

تيم ملي واليبال ايران در نخستين ديدار خود در تورنمنت اسلووني
با نتيجه  3بر صفر مغلوب آمريکا شد.

فتحي:

کميل قاسمي به فينال رسيد
کميل قاسمي آزادکار سنگين وزن تيم کشتي ايران به
ديدار فينال رقابتهاي بين المللي جام کرکين در روسيه
راه يافت.

منشا به ترکيب اصلي پرسپوليس
باز ميگردد
مهاجم نيجريه اي پرسپوليس به احتمال فراوان در ترکيب اصلي
اين تيم مقابل نساجي مازندران به ميدان ميرود.

داور بازي برگشت پرسپوليس و
الدحيل مشخص شد
داور ازبکستان ديدار برگشت پرسپوليس و الدحيل قطر در مرحله
يک چهارم نهايي ليگ قهرمانان آسيا را سوت خواهد زد.

خداداد عزيزي:

اسپانسر پيدا نشود ،سياه جامگان
منحل ميشود

رئيس کميته انتقالي باشگاه سياه جامگان ميگويد در صورتي که
در روزهاي آينده براي اين تيم اسپانسر پيدا نشود ،سياه جامگان
حذف و منحل خواهد شد.

به دنبال نتيجهگيري در قهرماني جهان هستيم

پيگير پرونده است .به نظرم راى كميته استيناف درست
نيست و ما انشاءاهلل اعتراض خود را انجام مى دهيم تا
جايى كه بتوانيم راى را به نفع استقالل كنيم.اين راي
عادالنه نيست و ما قبال هم مستندات خود را تقديم
مراجع قضائي فدراسيون فوتبال کرده بوديم .اين راي
به هيچ عنوان عادالنه نيست .بابت اين حکم به دادگاه
عالي ورزش ( )CASشکايت ميکنيم.مديرعامل باشگاه
استقالل افزود:فدراسيون ميتوانست در يک فضاي خيلي
دوستانه و خوب و البته عادالنه بستري اين مسابقه را
فراهم ميکرد .اگر امروز به اخبار دقت کرده باشيد خبر
رسيد که ديدار سوپرجام کشور ايتاليا در ژانويه و در
تعطيالت کريسمس در کشور عربستان برگزار ميشود.
نميدانم چه اصراري بود که يک هفته قبل از آغاز ليگ
دو تيم ناآماده را به مصاف يکديگر بفرستند و در نهايت
هم اينگونه حکم صادر کنند .آيا ما چيزي از ايتاليا باالتر
داريم که چنين تصميمي گرفتيم.

تيم بسکتبال  3نفره بانوان ايران در مسابقات قهرماني آسيا  2تيم
از قزاقستان را شکست داد.

تيم ملي بسکتبال سه نفره پسران زير  ۱۸سال ايران در ادامه کاپ
آسيايي مالزي دو پيروزي ديگر به دست آورد.

مديرعامل باشگاه استقالل گفت :راي کميته استيناف
درباره سوپرجام عادالنه نيست و ما کار را محکم پيگيري
مي کنيم.به گزارش خبرگزاري صداوسيما ،اميرحسين
فتحي سرپرست باشگاه استقالل نسبت به صدور راي
کميته استيناف در رابطه با بازي سوپر کاپ واکنش نشان
داد.وي گفت:پيگير اين موضوع هستم و نسبت به راى
صادره اعتراض مى كنيم و بايد بگويم حق ما باخت
نيست .باشگاه استقالل با توجه به پرونده و عدله موجود به

سرمربي تيم ملي ايران مي گويد نتيجه در اسلووني براي
اين تيم اهميتي ندارد و ايران به دنبال آمادهسازي کامل
و نتيجهگيري در قهرماني جهان است.به گزارش فارس،
ايگور کوالکوويچ ،سرمربي تيم ملي واليبال ايران درمورد
بازي با آمريکا در اردوي تدارکاتي اسلووني گفت :ديدار
خيلي خوبي را سپري نکرديم ،زيرا به تازگي بازيهاي
آسيايي را به پايان رسانديم و تعداد زيادي از بازيکنان
از نظر بدني بعد از اين سفرها نياز به ريکاوري داشتند
و ريسک مصدوميت آنها باال بود که به همين دليل از
بازيکناني استفاده کرديم که کمتر در جاکارتا به ميدان
رفته بودند.وي افزود :با توجه به اين شرايط بازيکنان ما
يک تمرين خوب داشتند و بازيکناني که بازي نکردند
مي توانند انرژي خوبي براي ادامه مسابقات ذخيره کنند.
سرمربي تيم ملي ايران در ادامه صحبت هاي خود عنوان
کرد :بعد از  ۴روز تمرين نکردن ،ما کار خود را با يک
مسابقه در تورنمنت اسلووني آغاز کرديم .برنامه ما براي

پروين :

بازيکنان طي کردن مرحله آماده سازي و ريکاوري به
بهترين شکل است و برابر يکي از بهترين تيم هاي دنيا
يعني آمريکا به ميدان رفتيم که با توجه به اين شرايط،
نمايش خوبي داشتيم .آنها يک نمايش کامل و خوب
داشتند و نشان دادند که از نظر تاکتيکي و تکنيکي
شرايط خوبي دارند .اين ديدار يک تمرين خوب براي
ما بود و مطمئنا در ديدارهاي بعدي با آمادگي بيشتر،
نمايش بهتري خواهيم داشت.

نيمفصل به ما اضافه خواهند شد و همه اسامي
آنها را ميدانند ،هيچ فرد ديگري اضافه نشده
است .تا اين لحظه اسم جديدي به ما اعالم نشده
است .با آقاي برانکو و کادرفني هماهنگ پيش
ميرويم و آنها با توجه به نياز تيم اسامي را به
ما اعالم ميکنند و ما هم در کميته فني بررسي

هشتگرد افزايش مبالغ تسهيالت اعطايي به دانشجويان را
نيز يکي از اقدامات اجرايي براي سال تحصيلي جديد عنوان
کرد که با بررسي هايي که حوزه معاونت اداري و مالي در
خصوص راستي آزمايي شهريه دانشجويي و تسهيالت
اعطايي انجام دادند دانشجويان متقاضي استفاده از تسهيالت
شهريه ميتوانند با کمترين بروکراسي اداري تقريبا شصت
درصد شهريه واقعي خود را از تسهيالت استفاده کنند  .وي
برنامه ريزي آموزشي با کمترين اتالف وقت براي دانشجويان

را از برنامههاي ديگر براي سال تحصيلي جديد دانست و
اظهار داشت :براي دانشجويان ورودي جديد تالش شده
حداکثر در دو روز برنامه ارائه گردد تا وقت دانشجويان بدليل
وقفههاي بين کالسي به هدر نرفته و دانشجويان قديمي نيز
در صورت انتخاب واحد بر اساس چارت درسي مصوب در
حداقل زمان ممکن مي توانند برنامه ريزي درسي خود را
انجام نمايند  .دکتر جهانيان در خاتمه با بيان اينکه واحد
هشتگرد بعنوان بزرگترين مجتمع آموزش عالي غرب
استان البرز با دارا بودن بيش از  52عضو هيات علمي ،
 75نفر کارمند  6000 ،دانشجوي در حال تحصيل  ،بيش
از  5000فارغ التحصيل  20000 ،مترمربع فضاي آموزشي
و رفاهي بهره برداري شده  ،کارگاه ها و آزمايشگاه هاي
متعدد و همچنين دسترسي آسان به محل دانشگاه ميتواند
جذابيت هاي فراواني را براي جويندگان علم و دانش فراهم
آورده همچنان که تجربه بيش از يک دهه فعاليت اين واحد
دانشگاهي گوياي چنين امر مهمي است .

و تصميمگيري ميکنيم .وي در خصوص دريافت
جام سوپرجام گفت :فعال نوک دستمان به جام
رسيده ولي هنوز دريافت نکردهايم .مديرعامل
باشگاه پرسپوليس که با برنامه ورزشگاه شبکه
پنج سيما صحبت ميکرد ،درباره جدايي بازيکنان
از پرسپوليس در نيم فصل اظهار داشت :تا اين

خت 97/6/14-51

اينجانب سيدحسين رهبر مالك  2/4525دانگ مشاع از سهمي موكل از  2225مترمربع معادل 3/3375
دانگ از شش دانگ پالك ثبتي  66فرعي از سنگ  52اصلي واقع در قريه تميسيان به نشاني دماوند گيالوند
روستاي تميسيان موضوع سند شماره  80425صادره به تاريخ  81/1/22متقاضي تعيين بستر و حريم رودخانه/
مسيل/نهر ...........در داخل و مجاورت پالك ثبتي فوقالذكر ميباشم و حسب اعالم امور آب دماوند براساس
ضوابط و مقررات جاري تعيين بستر و حريم منوط به مراجعه كليه مالكين مشاعي و امور آب و تكميل پرونده
ميباشد لذا از كليه مالكين مشاعي تقاضا ميشود با در دست داشتن مدارك مالكيت خود ظرف مدت  10روز
از مدت انتشار آگهي به امور منابع آب دماوند به نشاني دماوند گيالوند بلوار آيتاهلل خامنهاي روبروي
سالن ورزشي وليعصر(عج) مراجعه نمائيد .بديهي است عدم مراجعه مالكين مشاعي ظرف مدت مقرر فوق
نافي اقدامات شركت آب منطقهاي تهران (امور آب دماوند) نبوده و بستر و حريم اعالمي براي كليه مالكين
مشاعي الزمالرعايه ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/6/7 :
خ ت97/6/17 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/17 :

خت 97/5/30-15

خت 97/6/15-53

خ ت97/1/14-3

ـتكگلپا

به اطالع كليه صاحبان سهام ميرساند جلسه مجمع عمومي عادي به
طور فوق العاده شركت در ساعت  11صبح روز يكشنبه مورخ 97/7/1
در محل قانوني شركت به آدرس مشهد -بلوار شهيد دستغيب خيابان
بيستون بين بيستون  8و  6پالك  32ساختمان جهاد تعاون طبقه سوم
واحد  13تشكيل ميگردد .لذا از كليه سهامداران محترم دعوت ميشود
در اين جلسه شركت نمايند.
دستور كار جلسه:
 -1ترميم و تغيير اعضاء هيئت مديره
 -2ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
شركت ميباشد.
تاريخ انتشار 97/6/17
رئيس هيئت مديره
خ ت 97/6/17
عليرضا هاشم زهي

دعوت از بستانكاران

خت 97/5/6-340

665 665 54

نوبت سوم

شركت يكتانيرو توس (سهامي خاص) به شماره
ثبت  27351و شناسه ملي 10380427518
بدينوسيله از كليه اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه هر گونه ادعايي نسبت
به شركت يكتا نيرو توس (سهامي خاص) به شماره ثبت 27351و شناسه
ملي  10380427518كه در حال تصفيه ميباشد در اجراي ماده  225اليحه
اصالحي قسمتي از قانون تجارت دعوت ميشود با در دست داشتن اصول
اسناد و مدارك در ظرف مدت حداكثر  6ماه از تاريخ انتشار اين آگهي به
نشاني :خراسان رضوي ،شهر مشهد ،خيابان آيت اله عبادي ،عبادي  - 103ده
متري آزاد  -پالك  62طبقه اول مراجعه نمايند.
بديهي است شركت در مقابل هر گونه ادعاي احتمالي كه خارج از مهلت
فوق به شركت منعكس گردد مسئوليتي نخواهد داشت.
تاريخ انتشار نوبت اول97/4/17 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/5/17 :
تاريخ انتشار نوبت سوم97/6/17 :
مدير تصفيه شركت يكتا نيرو توس
خ ش97/4/17 :

ماجراي حضور يا عدم حضور فرهاد مجيدي در استقالل طبق روال گذشته
همچنان ادامه دارد .به گزارش تسنيم ،در روزهاي گذشته صحبتهاي زيادي درباره
اضافه شدن فرهاد مجيدي به کادر فني استقالل مطرح شده است.درابتدا،برخي
از مسئوالن استقالل تصور ميکردند که به ميان آمدن نام مجيدي ،تنها بازي
رسانهاي است ،اما اظهارات کاپيتان پيشين استقالل چيز ديگري نشان ميدهد.
مجيدي در صفحه شخصياش گفته که بارها از سوي وزارت ورزش و جوانان
براي حضوردرهيئت مديره يا بخشهاي ديگر مديريتي با او صحبت شده ،اما
حرفي درباره حضورش در کادر فني زده نشده است.مجيدي موضوع اضافه شدن
به کادر فني را تکذيب کرد تا حرف و حديثي درباره او ايجاد نشود.

طاليي :رضا يزداني معادالت را به هم زد
مربي تيم ملي کشتي آزاد گفت که رضا يزداني با حضور در ليگ معادالت را
به هم زده است .محمد طاليي در گفت و گو با تسنيم در خصوص جدايي
برخي از کشتي گيران از اردوي تيم ملي براي حضور در ليگ برتر اظهار داشت:
برخي از تيمها نفراتشان را خواستند که با خواستهشان موافقت کرديم .آنها
در ليگ کشتي گرفتند و دوباره به اردوي بعدي ملحق خواهند شد.وي ادامه
داد :خوشبختانه بعد از بازگشت از جاکارتا ،تيم ريکاوري شده و تمرينات را با
هدف مسابقات جهاني دنبال کردهايم .طاليي در خصوص بازگشت رضا يزداني
به تشک بعد از دو سال دوري گفت:اين همه صحبت تا امروز در مورد ابهامات
وزن  ٩٧کيلو وجود داشت ،وزني که ما در آن خأل داريم ،اما يزداني در ليگ
در وزن  ٩٢کيلو روي تشک رفت و معادالت را به هم زد.

رونوشت آگهي حصر وراثت

آقاي کبير قراجه داغي داراي شناسنامه  4به شرح دادخواست به کالسه
 970358از اين دادگاه در خواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين
تو ضيح داده که شادروان سکينه اشرفيان شيراز به شماره شناسنامه750در
تاريخ  96/1/14در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين
الفوت آن مرحوم منحصر است به -1کبيرقراجه داغي به ش ش  4متولد
1341پسر متوفي -2راضيه قراجه داغي شيراز به ش 964متولد 1331
دختر متوفي -3نادره قراجه داغي شيراز به ش ش  1687متولد 1349
دختر متوفي  -4رقيه قراجه داغي به ش ش  1228متولد  1340دختر
متوفي  -5ليالن قراجه داغي شيراز به ش ش  17متولد 1343دختر متوفي
 -6مرضيه قراجه داغي شيراز به ش ش 1100متولد  1335دختر متوفي
اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مز بور را در يک نوبت اگهي
مينمايد تا هر کسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از
تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يک روز به دادگاه تقديم دار واال گواهي
صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار97/6/17 :
قاضي شوراي حل اختالف شهرستان
د.ش 97/6/17
عجبشيرواحد1خاکپور

آگهي دعوت سهامداران جهت
تشكيل مجمع عمومي عادي به طور
فوق العاده در شركت فني مهندسي
يدك ساز قالب (سهامي خاص) ثبت
شده به شماره  2714شناسه ملي
10861054386

بدين وسيله از كليه سهامداران شركت دعوت ميشود تا در جلسه مجمع
عمومي عادي به طور فوق العاده شركت كه در ساعت  14مورخ  97/7/2در
آدرس زنجان -شهرك صنعتي زنجان فاز 2قطعه 408كدپستي4533155491
تشكيل ميگردد حضور به همراه رسانند.
دستور جلسه:
 -1انتخاب بازرسين اصلي و علي البدل
 -2تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان
 -3انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
 -4ساير مواردي كه در صالحيت مجمع باشد
تاريخ انتشار 97/6/17
هيئت مديره شركت
خ ش 97/6/17

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

خت 97/6/13-40

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.

لحظه صحبت خاصي نشده اما در نيمفصل چون
پنجره نقل و انتقاالت ما باز خواهد شد ،به
بازيکنان اعالم کرديم هر کدام که قصد جدايي
دارند يک ماه زودتر اعالم کنند .االن دو پنجره
از نقل و انتقاالت محروم بوديم و يک بازيکن هم
نتوانستيم بگيريم اما پرسپوليس باشگاه بزرگي
است و به لطف حضور هواداران در فصل گذشته
چند هفته به پايان مسابقات قهرمان شديم و
قهرمان سوپرجام هم شديم .با اين محروميت تا
اين مرحله ليگ قهرمان جلو آمديم و ان شاء اهلل
در بازي برگشت هم در ورزشگاه آزادي با حضور
هواداران بتوانيم از اين مرحله هم عبور کنيم.
گرشاسبي ضودرباره حل مشکالت ارز دولتي
گفت :به ما نامه دادند و گفتند که از بازار آزاد
بگيريم .اين روند باشگاهها را با چالش و تعطيلي
مواجه خواهد کرد .همه باشگاه با ما در تماس
هستند و همه نگران هستند .از بانک مرکزي
نامه آمده است که از بازار آزاد ارز را تهيه کنيم
ولي وزير ورزش دنبال حل مشکالت باشگاهها
در اين زمينه هستند.

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به
طور فوق العاده شركت جهد بتن توس
به تاريخ 97/07/01

آگهي نوبت دوم

سرمربي پيشين تيم ملي با اشاره به درخشش تيم فوتبال پرسپوليس در
سالهاي اخير تأکيد کرد ،سرخپوشان در اين فصل هم عنوان قهرماني ليگ
برتر را از آن خود خواهند کرد.علي پروين در گفت و گو با تسنيم در بهشهر ،با
بيان اينکه پرسپوليس قهرمان اين فصل ليگ برتر فوتبال کشورمان ميشود،
اظهار داشت :پرسپوليس در ليگ قهرمانان باشگاههاي آسيا نيز ميتواند بيش
از اين بدرخشند.وي پيرامون برخي اظهارنظرهاي اين روزهاي فوتبال کشور
در بحث ادعاي برخي از داوران در محور تباني ديدار شهرآورد ،آن را کذب
محض دانست و گفت :هيچ داور و يا بازيکني در اين ديدارها پول نگرفته که
به عمد نتيجه را تغيير دهد.پروين با انتقاد شديد از عادل فردوسيپور تصريح
کرد :همه اين تخريبها ،سياه بازيها و دروغ پردازيها در فوتبال کشور ريشه
در برنامه  90دارد.

ماجراي ادامهدار فرهاد مجيدي و استقالل

مشکل  ۳طلبکار پرسپوليس را تا امروز حل ميکنيم

مديرعامل باشگاه پرسپوليس گفت ۳ :نفر از ما
طلبکار هستند و اين موضوع را تا امروز ( 17شهريور)
حل خواهيم کرد.به گزارش تسنيم ،حميدرضا
گرشاسبي درباره قطعي شدن مديرعاملياش در
باشگاه پرسپوليس با توجه به بحث بازنشستگي
گفت :تا لحظهاي که در باشگاه حضور داشته
باشم ،کار ميکنم چون به هواداران پرسپوليس
قول دادهام.وي در مورد بدهي باشگاه پرسپوليس
به دايي تصريح کرد :خوشبختانه مشکلي نيست.
پرونده بيش از  180نفر از طلبکاران خارجي را
بستيم .از ليستي هم که تا شنبه  17شهريور
فرصت داريم مشکل را حل کنيم  3نفر باقي
ماندند که اين  3نفر دايي ،همامي و آرامطبع
هستند که ان شاء اهلل تا شنبه اين مشکل حل
خواهد شد .هرجا وظيفهاي را برعهده داشتم،
نقش آمادهسازي براي نفر بعدي را داشتم و خدا
را شکر در پيشگاه جامعه ورزشي و خداوند تا
اين لحظه کمفروشي نکردهام.گرشاسبي درباره
شايعه بازگشت رامين رضائيان به پرسپوليس
عنوان کرد :تا اين لحظه به جز  5بازيکني که از

خبر »

تخريبها و دروغ پردازيهاي فوتبال
ريشه در برنامه  ۹۰دارد

گرشاسبي:

رئيس دانشگاه آزاد اسالمي واحد هشتگرد  :شرايط تحصيل در بزرگترين مجتمع آموزش عالي
غرب استان البرز براي دانشجويان تسهيل ميشود
دکتر رمضان جهانيان رئيس دانشگاه آزاد اسالمي واحد
هشتگرد با اعال م اين خبر گفت :با توجه به منويات رياست
محترم هيات موسس و هيات امناي دانشگاه آزاد اسالمي
درخصوص تسهيل نمودن شرايط ادامه تحصيل دانشجويان،
براي سال جديد پس از برگزاري جلسات متعدد هدايت
تحصيلي برنامه هايي را جهت رفاه حال دانشجويان در
اين واحد دانشگاهي تدوين کرده ايم  .وي با اشاره به
اينکه دغدغه مسائل مالي براي خانواده ها و افراد متقاضي
تحصيل يکي از مولفه هاي مهم محسوب مي گردد بيان
داشت :با توجه به بررسي هاي ميداني صورت گرفته و
تجارب سالهاي قبل تسهيالت مالي دانشجويان را که در
سال هاي گذشته در حد تسهيالت کوتاه مدت بود را تنوع
داده و از اين سال تحصيلي براي دانشجويان ورودي جديد و
قديمي انواع تسهيالت کوتاه مدت  ،ميان مدت  ،بلند مدت
در نظر گرفته شده و به صندوق رفاه دانشجويي نيز شرايط
جهت اجرا ابالغ گرديده است  .رئيس دانشگاه آزاد واحد
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کوالکوويچ:

کوتاه نمي آييم و به  CASشکايت ميکنيم

برتري ايران مقابل دو تيم از قزاقستان
پسران ايران ۲پيروزي ديگر کسب کردند

تيم تفنگ بادي
جوانان ايران نايب
قهرمان جهان شد

شنبه  17شهريور 1397
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پرسپوليس موفق شد با 0نتيجه پرگل هفت بر يک از سد تيم
دري  98با مربيگري پرويز برومند عبور كند.

شكست واليبال ايران در اولين ديدار

نقره ميکس تفنگ و يک مدال نقره تيمي تفنگ  ۱۰متر در رده سني جوانان شده است.
در اين ماده دو تيرانداز روسيه ،دو ورزشکار ايران ،دو نماينده از چين و نمايندگان ايتاليا و
هند راهي فينال شدند .همچنين رشته تپانچه  ۲۵متر بانوان در مرحله دقت پيگيري شد
که  ۳ملي پوش کشورمان با ترکيب گلنوش سبقت اللهي ،آميتيس جعفري و مينا قرباني
با  ۲۸۰ ،۲۹۳و  ۲۷۷امتياز به ترتيب در جايگاه هاي ششم ،هفتاد و سوم و هفتاد و ششم
جهان قرار گرفتند .همچنين در همين رشته در رده سني جوانان نيز ،تنها نماينده کشورمان
هانيه رستميان با  ۲۸۸امتياز در جايگاه سوم قرار گرفت .اين رقابتها فردا در مرحله سرعت
پيگيري خواهد شد.پنجاه و دومين دوره مسابقات تيراندازي قهرماني جهان و رقابت هاي
کسب سهميه المپيک  ۲۰۲۰توکيو با حضور  ۱۸۰۴ورزشکار از  ۹۰کشور جهان در شهر
چانگون کره جنوبي از  ۱۰شهريورماه آغاز شده و تا  ۲۴اين ماه ادامه دارد.

