گوناگون
تبريز ،ميزبان فوتسال آسيا
تبريز به عنوان ميزبان رقابتهاي فوتسال قهرماني جوانان آسيا
انتخاب شد.اين مسابقات با حضور نمايندگان  12کشور آسيايي
از 22خرداد سال  98برگزار ميشود.

کاراته نيازمند حمايت
هامون درفشيپور مليپوش کاراته گفت :اگرقصد داريم درالمپيک
توکيو کاراته را به عنوان ضلع پنجم رشتههاي مدالآور ورزش
کشور تبديل کنيم بايد حمايت بيشتري صورت گيرد.

»

مديرعامل باشگاه پرسپوليس گفت :خوشحالي ما مضاعف ميشود هنگامي که
ميبينيم پرسپوليس و سرخپوشان در کنار فتح سنگرهاي افتخارات ،درعرصه مسائل
اخالقي ،ارزشي و ديني هم کوشا هستند.گرشاسبي که ديروز در اجالس سراسري
نماز در سمنان حضور پيدا کرده بود ،در ارتباط با اين حضوروتقدير ازعليرضا بيرانوند
گفت :پرسپوليس امروز نه تنها در شاخصههاي فني سرآمد شده و قلههاي افتخار
را براي خود و فوتبال کشور فتح ميکند و حدنصابها را افزايش ميدهد ،بلکه
در مسائل اخالقي ،ارزش و ديني هم تالش ميکند واين مسئله باعث خوشحالي
مضاعف ما است .ضمن اينکه همه ما درخانواده پرسپوليس ،خواست و ياري خدا
را درتمام موفقيتها با تمام وجود احساس ميکنيم و شکرگزارآن هستيم.
وي ادامه داد :ما همانگونه که افتخارميکنيم پرسپوليس برخالف تمام پيشبينيها،

موسوي:

بازي در جزيره دشوار است

پيکان هستيم.وي تصريح کرد :ورزش گروهي مانند
واليبال به هيچ وجه متکي به فرد نيست .شايد حضور
من در تيم پيام صرفا از بُعد رواني تاثيرگذاربوده است
و من از تجربيات گذشته خود دراختيار بازيکنان
جوانتر گذاشته ام .پيام ،بازيکنان خوبي در اختيار
دارد و همگي مي خواهند نتايج خوبي در رقابت هاي
ليگ کسب کنند .زماني که هدف وجود داشته باشد،
در صورت تالش مي توانيم به آن دست پيدا کنيم.
موسوي افزود :رقابت هاي ليگ امسال بسيار به هم
نزديک هستند و مانند سالهاي پيش تنها دو تيم
متفاوت از نظر فني وجود ندارد .ما به تمام تيم ها
مي توانيم نتيجه را واگذار کنيم و برعکس مي توانيم
مقابل همه تيم ها پيروز شويم .شرايط کامال برابراست
و تيمي که از فرصت هايش به خوبي استفاده کند
موفق خواهد شد .تيم پيام نيز مي تواند جزء تيم هاي
مدعي قهرماني باشد.

شناگران در راه قهرماني جهان

پديده در خانه برد مي خواهد
سرمربي تيم پديده مدعي است ،کل هزينه اين تيم درفصل جاري
يک دهم ديگر مدعيان قهرماني ليگ هم نبوده است.
گلمحمدي گفت :بازي با ماشينسازي آسان نيست ،چون آنها
تيم خوبي دارند و درهفتههاي اخير هم نمايش خوبي از خود ارائه
کردهاند .با اين حال ما ميزبان هستيم وبايد ازاين شرايط بهترين
استفاده را ببريم .گرفتن سه امتيازاين بازي ميتواند موقعيت ما
را درجدول بهتر کند.

باقري به بازي مي رسد
فرشيد باقري ،هافبک تيم فوتبال استقالل ديروز در محل تمرين
آبي پوشان حاضر شد و با ساير بازيکنان تمرين کرد.و مشکلي براي
همراهي تيمش در ديدار با سپيدرود ندارد.

رضايت برانکو از سرخپوشان
سرمربي تيم پرسپوليس از تيم سپاهان به عنوان يکي از رقباي
جدي تيمش براي دستيابي به عنوان قهرماني ليگ برترياد کرد.
برانکوگفت :بازيکنان ما واقعاً در شرايط سختي به ميدان ميروند
و بسيار خسته هستند و به خاطر همين مسئله من به آنها تبريک
ميگويم که توانستهاند نتايج خوبي را بعد از فينال ليگ قهرمانان
کسب کنند.وي افزود :سپاهان اصليترين رقيب ما نيست ،بلکه
يکي ازرقباي ماست .پيش ازاين هم گفتهام که سه دربي دراين
فصل داريم .اول استقالل ،بعد تراکتور و حاال هم سپاهان که
قطعاً بازي بسيارمهمي براي ماست .البته بازيهاي ديگرهم خيلي
مهم هستند.

ملي پوش واليبال گفت :رشته واليبال متکي به فرد
نيست و حضورم در تيم پيام شايد از بعد رواني بر
تيم تاثيرگذار بوده است .محمد موسوي گفت :ديدار
مقابل پيکان ،مهمترين بازي فصل براي ما خواهد بود،
ديداري حساس مقابل رقيب مستقيم خود يعني پيکان
خواهيم داشت .نتيجه اين بازي مي تواند جايگاه ما
درجدول را تغيير دهد .به همين دليل اين بازي از
اهميت بسياري برخورداراست و ما درخانه ،ميزبان

فوتبال بيشک و بيترديد يکي از مهمترين دغدغه هاي
مردم هست و نگذاريم با منيتها چشم و چراغ ملتي
که عاشقانه آن را دنبال ميکنند به سمت تعليق
برود .مدتي است که فوتبال با قانون منع به کارگيري
بازنشسته ها دچار حواشي عجيب و غريبي شده که
نحوه اجرايي شدن اين قانون درآن ما را به سمت
تعليق دوباره مي برد .اتفاق ناميموني که يک بار
فدراسيون فوتبال دچارآن شده و ثمرات منفي آن را
هم تا مدت ها چشيده وحاال به دليل برخي منيت ها
و تصميمات عجوالنه سايه تعليق ناميمون باالي سر
فوتبال ما چتر خود را پهن کرده است 31 .روزديگر
مهمترين تورنمنت فوتبالي درآسيا کليد مي خورد
و اينکه فدراسيون فوتبال اکنون دغدغه اش ماندن
و نماندن برخي مديرانش است نه تنها خوشايند
نيست بلکه آزاردهنده و تعفن برانگيز است .تيم ملي
ايران که در سال هاي اخير همواره دررنکينگ فيفا
بربام اول آسيا بوده و بدون غلو از مدعيان قهرماني
در جام ملت هاي آسيا به شمار مي رود درهمين
خاورميانه براي ازميدان به درشدن دشمن کم ندارد
و چه بسا درهمين بحث هاي داخلي و حرف ها

و تصميمات عجوالنه از برخي مسئوالن بلند پايه
ورزشي کشورمان باعث شود تا برخي رقباي ايران
براي آتش زدن به اين خرمن آشفته تالش کنند و
به همين راحتي اسم ايران را حذف کنند .موفقيت
تيم ملي در جام ملت ها مي تواند نشاط اجتماعي
ايجاد کند و نمونه اين خوشحالي و شوروشعف را
درجام جهاني و بعد از بازي هاي ايران مشاهده
کرديم .خيلي از افراد جامعه با همين هيجانات
خ ت97/1/14-3

خت97/8/19-4
خت97/8/28-22

متخصص در حمل مبلمان و اثاثيه منزل و كاالي تجاري با كارگران ورزيده
و اداري با بستهبندي و بيمه در شهر و شهرستان

شمارههاي تماس

بستهبندي براي خارج كشور

پيشکسوت کشتي گفت :نميخواهم تالش کشتي گيران
امروزرا کم بگيرم اما متاسفانه بسياري از آنها نسبت به
دوران ما جديت کمتري دارند .محبي ،پيرامون سالگرد
کسب نخستين مدال تاريخ المپيک ايران توسط حبيبي و
مرحوم تختي گفت :نبايد ذهنمان را فقط معطوف به کسب
عناوين اين بزرگان درالمپيک کنيم ،اين قهرماني اهميت
بااليي دارد وآن را ارج مي نهيم اما کار بزرگترامثال تختي
و حبيبي اين بود که بذر پهلواني را درورزش کشورکاشتند.
وي افزود :البته در ساير رشته ها ورزشکاران ما افتخارات
بسيار زيادي براي کشوربه ارمغان آوردند اما محبتي
که ميان مردم و ورزشکاران بويژه امثال جهان پهلوان
تختي يا استاد حبيبي بهوجود آمد به اين دليل است
که آنها ميان مردم بودند .اين موضوع ارزشمند
است و بايد ازآن درس گرفت.وي با انتقاد ازانتخاب
کشتي گيران درادوارگذشته ،اظهارداشت :بنده درکميته
فني هم يکي دو بار به خادم گفتم اگرکسي به عنوان

66921112-66921113-66921114-66921115

و خوشي هاي موقت درفوتبال روز خود را شب
مي کنند و وقت آن است با زدن يک سوزن به خود
به فکر مردمي باشيم که به وقت مقتضي همه فکر
و ذکرشان فوتبال و موفقيت آن مي شود .دغدغه
تحميل شده به فوتبال درروزهاي اخير حتي خيال
سرمربي تيم ملي را هم ناآرام کرده است .کي روش
قبال تاکيد کرد سايه تعليق نزديک است واز دغدغه ها
و نگراني هايش براي تيم ملي و فوتبال ايران گفت

ـتكگلپا

خت 97/7/29-174

665 665 54

09121020771

حرکت کشتي بايد به سوي المپيک باشد

نفراول درانتخابي دست پيدا مي کند بايد اعزام شود،
به طور مثال ابراهيمي دوبارکريمي را درانتخابي شکست
داده بود اما خادم اصرارداشت کريمي اعزام شود و خوب
رئيس فدراسيون هم بود ،من منکر زحمات رسول نمي
شوم اما خادم فقط به چند نفراعتقاد داشت.محبي با اشاره
به قهرماني تيم کشتي درمسابقات بين الملي روسيه
تصريح کرد :خوشبختانه فضاي کشتي ايران بهتر شده
و بايد براي المپيک ازحاال برنامه ريزي کنيم.

دندان تيز رقبا براي تعليق فوتبال ايران

موسسه حقوق بينالمللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE
مشاوره ،شنبه تا چهارشنبه
مشاوره و وكالت در دعاوي :حقوقي ،كيفري
سفته
طالق ،طالق توافقي ،مهريه ،نفقه ،چك و
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 ي 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.

باستــان بـار
هفتاد سال سابقه كار
وانت -كاميون

مسائل اخالقي
درپرسپوليس
مهم است

محبي:

واليبال به هيچ وجه متکي به فرد نيست

مهاجم تيم ملي ايران وتيم ناتينگهام فارست گفت :ليگ انگليس
واقعا سخت و دشوار است و تيمها بايد هر چند روز يکبار با هم بازي
کنند.انصاريفرد گفت :ما به حمايت هوادارانمان نياز داريم وهمه
بازيکنان صد درصد به خواسته هواداران احترام ميگذارند.

گلمحمدي:

گرشاسبي :
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انصاريفرد:

سينا غالم پور و اميرعباس امرالهي دو نماينده شناي ايران در
چهاردهمين دوره مسابقات شنا مسافت کوتاه قهرماني جهان فردا
عازم چين ميشوند.

تا فينال آسيا ميرود و همراه هوادارانش مورد تمجيد کنفدراسيون آسيا و فيفا
قرارميگيرد .به اينکه درقاره آسيا برنده جام اخالق هم ميشويم هم افتخار ميکنيم.
ما همانطورکه ازهنرنمايي وغيرت بچههاي خودمان درزمين مسابقه مسرورميشويم،
از فعاليتهاي مذهبي آنها و هوادارانمان هم لذت ميبريم .همانطور که به عملکرد
فني بيرانوند درجام جهاني ،ليگ قهرمانان آسيا و رقابتهاي داخلي افتخار
ميکنيم به اين مسئله ميباليم که درچنين اجالسي براي چنين امرمقدسي مورد
تقدير قرارميگيرد وسفير نمازاست .باشگاه پرسپوليس مفتخراست که بازيکنانش
درکنارتصاحب عناوين برترينها درحوزه مسائل فني فوتبال ،به عنوان بازيکنان
اخالق هم انتخاب ميشوند .چنانکه چندي پيش نيز محمد انصاري توفيق خادمي
بارگاه حضرت امام رضا (ع) را به دست آورد.

و اعالم کرد رقباي ايران براي تعليق شدن فوتبال
ايران دندان تيزکرده اند .فوتبال نبايد به خاطر چند
نفر بازنشسته تاوان جدال هاي پنهاني يا آشکار دو
ارگان را بدهد.حتي مجمع فدراسيون فوتبال بايد
در اين مقطع حساس که نگاه ها به سوي ايران است
عاقالنه تصميم بگيرد و به دورازهرگونه مناسبات و
روابط با افراد منافع فوتبال را در ارجحيت قراردهد.
مجمع فدراسيون بايد ازحالت منفعلي خارج شود
و نسبت به قانوني که وضع شده سلب مسئوليت
تصميم گيري دراين مورد را ازخود نگيرند .کناررفتن
افراد بازنشسته اي که شرايط گرفتن مجوزبراي ادامه
کاررا ندارند نبايد باعث ايجاد توفان درفوتبال اين
کشورشود .از سويي وزارت ورزش وکميته ملي
المپيک هم نبايد به دنبال تحميل افراد مورد نظر
خود به فدراسيون فوتبال باشند واگر تالش هايي
براي رسيدن به اين موضوع هست بايد همينجا
متوقف شود.فدراسيون فوتبال به شدت زيرذره بين
فيفا قراردارد و تحميل شدن افراد از سوي نهادهاي
عمومي چيزي جز خراب شدن وجه ايران درمجامع
بين المللي فوتبال ندارد.

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

شركت تعاوني تهيه و توزيع بنكداران
پارچه تهران شماره ثبت  43515و
شناسه ملي 10100888769
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده نوبت اول

بدينوسيله از كليه اعضاي محترم دعوت ميشود تا در مجمع عمومي عادي به
طور فوقالعاده نوبت اول كه در ساعت  12ظهر روز پنجشنبه مورخ 97/10/13
در محل دفتر تعاوني واقع در استان تهران ،بازار بزرگ ،كوچه حمام چال،
بنبست انصاري ،پالك  ،5ساختمان  45كيانيفرد ،طبقه اول ،واحد ،30
كد پستي  1163783351تشكيل ميگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 استماع گزارش هيات مديره و بازرس طرح و تصويب صورتهاي مالي سال  96و حساب سود و زيان شركتتعاوني
 تصميمگيري درخصوص طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديرهدر سال 1398
 انتخاب اعضاي اصلي و عليالبدل هيات مديره براي سه سال انتخابات بازرس اصلي و عليالبدل شركت تعاوني براي يك سال ماليتوضيحات:
 -1اگر حضور عضوي در مجمع عمومي ميسر نباشد ،ميتواند وكالتا حق
اعمال راي را به غير دهد و هر عضوي ميتواند وكالت حداكثر  3نفر عضو
و غيرعضو  1نفر را بپذيرد و در اين صورت تاييد نمايندگي تاماالختيار
با امضاي رئيس هيات مديره به همراه بازرس تعاوني خواهد بود .بدين
منظور عضو متقاضي اعطاي نمايندگي بايد حداكثر  48ساعت قبل از
روز برگزاري مجمع در ساعات اداري به همراه نماينده خود و با در دست
داشتن مدرك مويد عضويت در تعاوني و كارت شناسايي معتبر در محل
دفتر شركت تعاوني حاضر تا پس از احراز هويت طرفين ،متقاضي و اهليت
نماينده ،برگه نمايندگي مربوطه توسط مقام مذكور تاييد و ورقه ورود به
مجمع عمومي براي نماينده صادر گردد.
 -2مصوبات اين مجمع در صورت رسميت يافتن و عدم مغايرت با ضوابط
قانوني براي كليه اعضا اعم از حاضر و غايب نافذ و معتبر خواهد بود.
ضمنا يادآوري ميشود اين مجمع با حضور اكثريت اعضاء (نصف )1 +
رسميت مييابد و تصميماتي كه در آن اتخاذ ميشود براي كليه اعضاء
(اعم از غايب و مخالف و حاضر) نافذ و معتبر خواهد بود.
تاريخ انتشار97/9/15 :
خ ت97/9/15 :
هيات مديره شركت تعاوني

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده (نوبت اول) شركت
تعاوني مصرف كاركنان اداره كل
گمرك بازرگان به شماره ثبت2207 :

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
نوبت اول شركت تعاوني مصرف كاركنان اداره كل گمرك بازرگان راس
ساعت  8صبح روز دوشنبه مورخ  97/10/17در محل نمازخانه گمرك
بازرگان تشكيل ميگردد .از عموم سهامداران و اعضاء 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 19
آييننامه 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 عضو 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 هيات مديره/بازرسان/بازرس بررسي و تاييد گردد
و در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد
يكي از دفترخانههاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:
 -1انتخاب ( 5پنج) نفر عضو اصلي و ( 3سه) نفر عضو عليالبدل هيات
مديره براي  3سال
تاريخ انتشار97/9/15 :
خ ش97/9/15 :
 3107هيات مديره شركت تعاوني مصرف اداره كل گمرك بازرگان

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده نوبت اول

بدينوسيله از كليه صاحبان سهام و يا نمايندگان قانوني سهامداران شركت
خدمات سوختي فخر جواديه قم (در حال تصفيه) (سهامي خاص) به شماره
ثبت  2353و شناسه ملي  10860971823دعوت ميشود تا در جلسه
مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبت اول با دستورات جلسه ارائه
عملكرد و انتخاب مدير/مديران تصفيه و انتخاب ناظر تصفيه كه روز يكشنبه
 8صبح مورخ  97/9/25به آدرس قم ،خيابان امام ،چهارراه غفاري ،كوچه
 57فرعي دوم ،پالك  58تشكيل ميگردد حضور به هم رسانيد.
تاريخ انتشار97/9/15 :
خ ش97/9/15 :
مديران تصفيه

خبر
بيرانوند سفير نماز شد
دروازهبان پرسپوليس به عنوان سفيرنمازانتخاب شد .عليرضا بيرانوند دروازهبان
تيم ملي و پرسپوليس از سوي حسن روحاني ،رئيسجمهور دراجالس سراسري
نمازدراستان سمنان مورد تقدير قرارگرفت و به عنوان سفير نماز معرفي
شد.متن تقديرنامه بيرانوند به شرح زيراست:زيباترين عبادت حق نمازاست که
ستون دين و معراج مومن است .همه آنهايي که در اقامه باشکوهتر نماز تالش
ميکنند بيترديد در استحکام دين خداوند وعروج انسانها به سوي خالق
مهربان کوشيدهاند.بدينوسيله از اهتمام ارزشمند جنابعالي در ترويج فرهنگ
نوراني نماز درآوردگاهها ورزشي صميمانه تقديرو تشکر مينمايم.اميد است
تالشهاي خالصانه شما مورد پذيرش درگاه خداوند بزرگ قرار گيرد.دروازهبان
پرسپوليس درخشش زيادي در اين فصل داشته است و توانسته به قهرماني
ليگ ايران و نايب قهرماني آسيا برسد و در سه ديدار ايران در جام جهاني براي
تيم ملي به ميدان رفت.

خلي لزاده:

خوشحالم درکورس هستيم
مدافع گلزن تيم پرسپوليس گفت :فشردگي بازيها رمقي براي ما نگذاشته و
واقعا دراين شرايط پرسپوليس خسته است و اميدوارم بازيکنان جديد به ما کمک
کنند .خليلزاده درخصوص برد پرسپوليس مقابل ذوبآهن گفت :به  ۳امتياز
اين بازي نياز داشتيم تا درکورس قهرماني باقي بمانيم وخوشحاليم که بازي را
برديم و براي بردن درساير بازيها آماده ميشويم.

منشا همچنان گل نمي زند
گادوين منشا ،مهاجم تيم پرسپوليس  ۹۰دقيقه ديگررا هم بدون گلزني
براي اين تيم تجربه کرد تا آمار او يک گل زده به ازاي  ۸۷۰دقيقه بازي
باشد .اولين وآخرين باري که منشا براي پرسپوليس در ليگ برتر گلزني
کرد ،دقيقه  ۶۵هفته دوم بود .منشا درآن بازي دروازه فوالد را باز کرد ،اما
ديگربعد ازآن موفق به گلزني نشد .مهاجم سرخ پوشان درحالي همچنان روي
خط گل نزدن پيش مي رود که پرسپوليس تنها  ۲بازي تا پايان نيم فصل
نخست فرصت دارد.

شکايت تراکتور به فيفا
رسانه انگليسي از شکايت باشگاه تراکتورسازي ازدو بازيکن خارجي سابق خود
خبر داد .استوکس و اروين بعد از حضوري کوتاه مدت و موفق در تراکتورسازي در
نهايت اين تيم را ترک کردند .ديلي رکورد نوشت :استوکس و اروين در تابستان
راهي تيم تراکتورسازي شدند ولي هر دو در نهايت اين تيم را ترک کردند .اکنون
باشگاه تراکتورسازي به شکايت ازاين دو بازيکن به فيفا اقدام کرده است.

