گوناگون
خلعتبري از پديده جدا شد
محمدرضا خلعتبري ،هافبک تيم فوتبال پديده در نيمفصل نخست
کونيم ساله به تيم فوتبال
هجدهمين دوره ليگ برتر با قراردادي ي 
ذوبآهن پيوست و شاگرد عليرضا منصوريان دراين تيم شد.

حکم تاج به انصاريفرد
طي حکمي از سوي مهدي تاج ،رئيس فدراسيون فوتبال ،محمدحسن
انصاريفرد به عنوان مشاور و رئيس کميته فني و توسعه فوتسال
و فوتبال ساحلي منصوب شد.

»

مهاجم تيم ملي فوتبال ايران گفت :ما به هر بازي به چشم يک فينال نگاه
ميکنيم و در حال حاضر هم تمرکزمان روي بازي با ويتنام است که ميتواند
دومين فينال ما باشد .کريم انصاريفرد درحاشيه تمرين ديروز تيم ملي در
امارات اظهار داشت :بازي خيلي خوبي را مقابل يمن برگزار کرديم و يکي از
بهترين نتايج را در روز اول به دست آورديم و االن همه چيز آماده است براي
بازي دوم .اين دومين فينالي است که پيش رو داريم و در حال حاضر هم همه
تمرکزمان روي همين بازي است .وي افزود :در اين مدت ريکاوري خيلي خوبي
داشتيم تا صد در صد و با تمام انرژي توان مان را بگذاريم براي ويتنام.مهاجم
تيم ملي کشورمان در پاسخ به اين سوال که آيا ويتنام نسبت به يمن ميتواند
حريف سرسخت تري باشد يا خير ،بيان داشت :در فوتبال روز دنيا حريف آسان

وجود ندارد .و االن همه بازيها سخت است و ما هم به اين مسابقات آمديم
تا بهترين نتايج را کسب کنيم.انصاريفرد خاطرنشان ساخت :ويتنام ،يمن و
حتي عراق همه تيمهاي خوب و حريفان سر سختي هستند اما ما به دنبال
اين هستيم تا بهترين نتايج را بگيريم.وي درخصوص انتظار هواداران تيم ملي
گفت :اين که انتظار از تيم باال رفته به ملي پوشان هم انگيزه مي دهد .اما براي
ما مهمتر از قهرماني بازي با ويتنام هست .االن به بازي با ويتنام فکر مي کنيم
نه قهرماني.گلزن تيم ملي ايران در جام جهاني در خصوص گلزني خودش در
اين مسابقات گفت :اين که کدام بازيکن گل بزند مهم نيست مهم اين است
که تيم ملي به هدف اصلي اش که قهرماني باشد برسد .من هم همه تالشم را
مي کنم تا براي تيم ملي گلزني کنم.

بوديمير در اردوي پرسپوليس

لحظه شماري ستاره فوتبال

فدراسيون جهاني واليبال اعالم کرد که تيم ملي واليبال ايران در
مرحله گروهي رقابتهاي المپيک  ۲۰۲۰در گروه پنجم با تيمهاي
روسيه ،کوبا و مکزيک همگروه خواهد بود.

سرمربي تيم ملي ويتنام در نشست خبري پيش از
بازي با ايران گفت :ايران بازيکنان فيزيکي و تکنيکي
خيلي خوبي دارد .اين تيم سرمربي فوق العاده اي
دارد که نزديک به  10سال از حضورش در ايران
مي گذرد .مي دانيم با تيمي خيلي خوب بازي
ميکنيم.هونگافزود:خيليخوبميدانيمبازيسنگين
و سختي پيش روي ما خواهد بود و بايد با تمام توان به
مصاف اين تيم برويم.وي تصريح کرد :ما خيلي خوب

زاکروني:

متأسفانه با مدال جهاني همچنان بيکارم
کاپيتان تيم ملي شمشيربازي گفت :متاسفانه ليگ
ما شرايط خوبي ندارد و هيچ تيمي خواهان جذب
ملي پوشان شمشيريازي نيست.مجتبي عابديني
گفت :نه تنها من بلکه هيچ يک از مليپوشان
ديگر پيشنهادي از تيمهاي ديگر ندارند .چون تيم
مطرحي نيست که بخواهد مليپوشان را جذب کند.
متاسفانه با اين نتايج درخشاني که درالمپيک و
جامهاي جهاني و بازيهاي آسيايي گرفتيم هيچ
تيمي براي قرارداد نداريم .بايد مسئوالن فدراسيون
تمهيداتي بينديشند.وي ادامه داد :درآمدي هم
نداريم که بخواهيم امرار معاش کنيم و نميدانيم
با اين شرايط چه کار بايد کنيم ،شمشيربازي نه
پخش دارد ،نه سالن دارد و نه پول .اين طور هم
نميشود که من به عنوان مليپوش به دنبال تيم
بگردم.عابديني تاکيد کرد :با وضعيتي که وجود
دارد انتظار مدال و سهميه المپيک هم دارند،

مي دانيم هم بازيکنان و هم سرمربي ايران تجربه زيادي
دارند .اين موضوع کار را براي ما سخت مي کند .حاال
بايد روي بازي تمرکز کنيم و به موضوع ديگري هم
فکر نکنيم .هونگ گفت :خوشبختانه امروز مصدومي
براي بازي نداريم .درباره باخت مقابل عراق بايد بگويم
ما خوب بازي کرديم تا اينکه آنها در ثانيه هاي پاياني
به گل زيبايي رسيدند .ما همه چيز را درخصوص آن
بازي فراموش کرده ايم و به فکر بازي با ايران هستيم.
وي تاکيد کرد :کي روش يک مدير بزرگ براي فوتبال
ايران است که باالترين توانايي هاي فني را هم کسب
کرده است .بايد بگويم امروز بازي بسيار مهمي داريم
که بايد خودمان را خوب نشان دهيم.سرمربي تيم
ملي ويتنام درباره هدف خود مقابل ايران که آيا کسب
صرفا يک امتيازاست يا نه ،گفت :ما دنبال برد هستيم.
البته مي دانيم آنها از بازيکنان تکنيکي و خوبي بهره
مي برند که کار را سخت مي کند.

سرمربي ايتاليايي تيم ملي امارات تيمش را شايسته پيروزي
برابر هند دانست .زاکروني تاکيد کرد که هند آينده درخشاني
در فوتبال آسيا خواهد داشت .وي گفت :تيم هاي شرکت کننده
دراين دوره جام ملتها نسبت به دور قبل قويتر شدهاند و بازي
برابرهيچ تيمي آسان نيست.

يوونتوس به دنبال ايسکو
ايسکو دراين فصل شرايط خوبي در تيم رئال مادريد ندارد و به
دنبال جدايي ازاين تيم است .باشگاه يوونتوس هم قصد دارد با
ارائه پيشنهادي براي جذب اين بازيکن اقدام کند.

وونگ:

فوتبال ايران قدرتمند است
بازيکن تيم ملي فوتبال ويتنام در آستانه دومين بازي تيمش در جام
ملتهاي آسيا به ستايش نوع بازي مليپوشان کشورمان پرداخت.
وونگ گفت :ايران تيم بسيار قدرتمندي است و فوتبال مدرن را
بازي ميکند .البته اين بدان معنا نيست که شکستناپذيراست .ما
ميخواهيم بهترين عملکردمان را به نمايش بگذاريم.

سرمربي تيم ملي فوتبال گفت :تيم مغروري نيستيم
و به همه حريفان خود احترام ميگذاريم .کيروش
ديروز در نشست خبري پيش از بازي تيمش مقابل
ويتنام در مرحله گروهي جام ملتهاي آسيا گفت:
تيم ما کامال آماده است .تک تک بازيکنان آمادگي
حضور در بازي را دارند و براي حضور در ترکيب اصلي
ميجنگند.وي گفت :تفاوتي که بين ورزش فوتبال و
صحنه تئاتر وجود دارد اين است که در فوتبال بايد
رقابت کرد .در فوتبال شما حريفي را پيشرو داريد و
آن آرزوهايي را که شما داريد ،تيم حريف هم دارد
و تالش ميکند تا به برد برسد .خانواده ،دوستان و
هواداراني دارند که ازآنها حمايت ميکنند .همانطور
که در بازيهاي اول ديدم مسابقات بسيار دشواري
را پيشرو داريم .تمام تيمها بههم نزديک هستند.
وي افزود :ويتنام کادر فني خوب و بازيکنان صادق
و متعهدي دارد ۱۳ .بازي دوستانه انجام داده اند.
بازيکنانشان صادقانه درميدان ميجنگند.کيروش
گفت :تيم مغروري نيستيم .تيم ما از افراد فروتن شکل
گرفته است .هميشه به عنوان رهبر تيم سعي کرده ام
يک سري از مسائل اصولي را دراختيار بازيکنانم قرار

دهم .تالش ما اين بوده که مسائل پايهاي خصوصا
از بعد شخصيتي را به بازيکنانم خوب بياموزم .بايد
هميشه به حريف احترام گذاشت درغير اين صورت
به آدمهاي مغرور تبديل ميشويم .تفکر ما اين است
حريف هم ميخواهد فوتبال بازي کند و احترام کامل
را براي حريف قائل هستيم.وي درباره حضور وينگادا
مربي پرتغالي در کنار تيم ملي ايران ،اظهار داشت:
در طول مربيگريام هميشه تالش کردم افراد اليق
خ ت97/1/14-3

665 665 54

هفتاد سال سابقه كار

وانت-كاميون

خت97/9/27-131

تلفن66921115 :
66921113-66921114
66921112

ص
ص ماست

خت97/9/27-130

مشاوره و وكالت در دعاوي حقوقي ،كيفري ،خانواده
طالق ،مهريه ،نفقه ،چك ،سفته
مواد مخدر ،ملكي ،تخليه
اعسار از پرداخت مهريه و بدهي
تنظيم انواع لوايح و دادخواست
داشتن وكيل حق شماست،وكالت تضميني

تخوكالت

خت97/10/6-164

موسسهحقوقيمريماسماعيلي

021-77488715
33681270خط ويژه
09124593869

گنج مخفي
مازندران

خت97/10/22-8

خت97/10/22-7

خت97/10/22-6

 1دستگاه ويال با  600متر
ملك به قيمت  750ميليون
تومان در روستاي تاريخي
كرچك نوايي محمودآباد
09117122861

تخصصي پوست و مو
منطقه  1تهران
واگذاري يا اجاره
09123305634

نظافت منزل و راهپله
و سالمندان
44289288
09197710500

خت97/10/22-9

موافقت اصولي
كلينيك

شكوفه
بهار نيايش

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

66712269-09121445155-66724097-66710276

مديريت سعيد صنعتكار
09121020771

بستهبندي براي
صادرات خارج از كشور

خوشبختانه کادر و دستياران بسيار متعهدي دارم
که کارشان را به نحو احسن انجام دادهاند .درکنار
بازيکناني مثل نکونام در گذشته و شجاعي در حال
حاضر که الگوي بازيکنان و رهبر ميدان بودهاند .يک
خانواده متحد هستيم و به غيرازخانواده شخصيام
اين بهترين خانواده فوتباليام بوده است.سرمربي
تيم ملي در مورد بازي ويتنام برابر عراق گفت:
بازيهاي ويتنام را از قبل پيگيري کردهام مخصوصا
بازي برابرعراق .اين تيم درگروه ما يکي از مدعيان
اصلي است .ويتنام با ديسيپلين و تمرکز باال يک
فوتبال بسيار مثبت ارائه دادند .مربي بسيار خوبي
دارند که در گذشته با هيدينگ کار کردهاند .ديدن
بازي ويتنام برابر عراق هشداري بود تا مقابل اين تيم
با تمرکز باال ظاهر شويم.کي روش درباره پيشنهاد
هدايت تيم ملي کلمبيا گفت :االن زمان مناسبي
براي مطرح کردن اين صحبتها نيست .وظيفهاي
دارم و بايد تا بينهايت تمرکز و انگيزهام را دربازي
مقابل عراق و ويتنام نشان دهم .االن زماني نيست
که درمورد مسئلهاي فکرکنم يا تمرکزم را براي
مسائل ديگري بگذارم.

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

خت97/10/6-165

بـاستان بار

را کنار خودم بياورم تا به تيم کمک کنند .در طول
مربيگري دوستان و متحديني در سراسر دنيا داشتم
که هميشه به من کمک کردند .اين دوستان در ۸
سال گذشته بدون هيچ چشمداشتي به من کمک
کردند .اين باروينگادا به ما کمک خواهد کرد.کيروش
خاطرنشان کرد :اگر ميخواهيم به موفقيت برسيم،
هميشه به دو تيم احتياج داريم .يک تيم موفق درون
زمين و تيمي که از تيم درون زمين حمايت کند.

ـتكگلپا

خت 97/7/29-174

 oحقوق 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 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.

با كارگران ورزيده

جامعه کشتي در انتظارآرامش

واقعا شرايط سختي است و تا االن تحمل کردهايم.
اميدوار بوديم که تيمهايي بيايند که مليپوشان را
جذب کنند اما آييننامه مسابقات هم مشخص شد
اما هيچ تيمي نيامد .قرارداد آنچناني هم نداريم که
بگوييم چون توقعات باالست تيمي نميآيد .من سال
گذشته در بهترين حالت  40ميليون تومان گرفتم.
اين وضعيت فعلي ماست .بايد در خانه بنشينيم و
کاري هم نميتوانيم انجام دهيم.

مغرور نيستيم و به تمام رقبا احترام ميگذاريم

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
بطور فوق العاده شركت تعاوني چند
منظوره تالش (نوبت دوم)

بنا به تصميم هيات مديره شركت جلسه مجمع عمومي عادي شركت تعاوني
چند منظوره تالش در تاريخ  97/11/8روز دوشنبه ساعت  3بعد از ظهر
در محل سالن آمفي تائر سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان واقع در
زنجان سعدي شمالي تشكيل خواهد گرديد لذا بدينوسيله از كليه اعضاي
شركت دعوت مي شود در تاريخ وساعت تعيين شده براي اتخاذ تصميم
نسبت به موارد مشروحه ذيل در مجمع مزبور حضور به هم رسانند و يا
وكالي خود را باتوجه به ماده  19آئين نامه نحوه تشكيل مجامع از بين
اعضاء يا خارج از  اعضاي شركت معرفي نمايند.
دستور جلسه:
 -1گزارش هيات مديره در خصوص عملكرد شركت در سال 1396
 -2گزارش بازرس شركت درخصوص عملكرد هيات مديره و صورت هاي
مالي سال 1396
 -3طرح و تصويب صورت هاي مالي سال 1396
 -4انتخاب بازرس اصلي و عل البدل براي يك سال مالي 1398
 -5تصميم گيري درخصوص تغيير كاربري باغ  65هكتاري به مجتمع
گلخانه
 -6تصميم گيري در خصوص نحوه فروش گلخانه پرديس
 -7تصميم گيري درخصوص پاداش و حق الجلسات هيات مديره
 -8تصميم گيري درخصوص حق الزحمه بازرس
تاريخ انتشار  -97/10/22م الف 1091
خ ش 97/10/22
هيات مديره شركت

آگهي ابالغ وقت دادرسي و نسخه ثاني دادخواست
نظر به اينکه آقاي جواد نوراللهي دادخواستي بخواسته مجوز اسلحه بطرفيت
آقاي/خانم  -1سمانه جعفري  -2حسين صابري تقديم نموده و در اين شعبه
به كالسه  560/97/11ثبت و براي تاريخ  97/11/27ساعت  3عصر تعيين وقت
گرديده بلحاظ مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و دستور
دادگاه به تجويز ماده  73قانون آئين دادرسي مدني  مراتب يک نوبت در يکي
از روزنامه هاي کثير االنتشار نشر تا خوانده مذکور قبل از وقت رسيدگي در
دفتر دادگاه حاضر و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت
مقرر جهت رسيدگي دردادگاه حاضر شود در غير اينصورت دادگاه غيابا
رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
شعبه  11شوراي حل اختالف شهرستان ايالم
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نكته

 کي روش:

فوتبال هند ،آينده درخشاني دارد

متخصص در حمله
مبلمان و اثاثه منزل
و كاالي تجاري و اداري
با بستهبندي و بيمه
(شهر و شهرستان)

ورزش
عابديني:

در انديشه عبور از سد تيم ايران هستيم

بازيکن جديد پرسپوليس دراردوي سرخپوشان در دوحه حاضر
شد .بوديمير براي عقد قرارداد با سرخپوشان بايد در تست هاي
پزشکي باشگاه نيز حضور پيدا کند تا در صورت تاييد نهايي توسط
برانکو قراردادش امضا شود.

معرفي رقيبان واليبال ايران

انتظار
به ملي پوشان
انگيزه ميدهد
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هونگ:

نيمار براي بازگشت به بارسلونا لحظه شماري ميکند .مهاجم
پاري سن ژرمن به همين منظور پنج بار با باشگاه کاتاالني تماس
گرفته و درخواستش را مطرح کرده است .بازيکن برزيلي قصد
دارد تيم فرانسوي را ترک کند.

انصاريفرد:

بالتکليفي فدراسيون کشتي در  70روز گذشته سبب شده که بسياري
ازعالقهمندان ،کارشناسان ،پيشکسوتان و حتي کادر فني تيم هاي ملي،
خواستار روشن شدن وضعيت فدراسيون شوند .رسول خادم نهم آبان
وپس از نتايج ضعيف تيم هاي ملي کشتي آزاد و فرنگي در پيکارهاي
قهرماني جهان در مجارستان و به دليل آنچه که خود مشکالت مالي
عنوان کرده بود بعد از  6سال از سمت خود استعفا کرد.
هر چند طي اين روزها برنامه ها و امورات فدراسيون با حضور
حميد بني تميم و رضا اليق به عنوان سرپرست و دبير فدراسيون و
همکارانشان انجام شده اما در پيش بودن مسابقات قهرماني جهان
در قزاقستان به عنوان گزينشي المپيک و فاصله کمتر از  20ماه تا
بازي هاي المپيک  ،موجي از نگراني را براي اين رشته مدال آور ايجاد
کرده است.در اين برهه از زمان بسياري از قهرمانان و پيشکسوتان
خواستار روشن شدن وضعيت فدراسيون و حضوري فردي از جامعه
گوش شکسته ها بر مسند فدراسيون هستند تا هر چه سريعتر برنامه
هاي خود را آغاز کند.اين موضوع تا بدانجا پيش رفت که حتي محمد
بنا و غالمرضا محمدي سرمربيان تيم هاي ملي کشتي فرنگي و آزاد
در جريان بازديد وزير ورزش و رئيس کميته ملي المپيک از اردوي
تيم ملي ،خواستارروشن شدن وضعيت فدراسيون و بازگشت آرامش
به کشتي شدند.

خبر
استراليا  3امتياز گرفت
درنخستين ديدار روز هفتم رقابتهاي فوتبال جام ملتهاي آسيا
تيمهاي ملي استراليا و فلسطين ديروز به مصاف هم رفتند که اين
ديدار با برتري  3بر صفر استرالياييها به پايان رسيد.

صادقزاده پهلوان کشور شد
دردیدارفینال کشتی پهلوانی قهرمانی کشور در کرج ،جابر صادقزاده
با پیروزی  6بر  2و ضربه فنی مقابل امیرمحمدی برای دومین سال
پیاپی صاحب بازوبند پهلوان کشورشد.

تيم ملي اردن صعود کرد
درادامه رقابتهاي مرحله مقدماتي جام ملت هاي آسيا تيم ملي فوتبال
اردن به مصاف سوريه رفت و با برتري  ۲بر صفر برابراين تيم به مرحله
بعدي جام هفدهم راه يافت.

جناب آقاي دکتربهروز مرادي

مديرعامل شرکت توسعه آب ونيروي ايران

انتصاب بجا وشايسته حضرتعالي که نشان از لياقت  تعهد ؛ تخصص
وتوانمندي  شما که خودازنيروهاي نخبه وايثارگر وعضوخانواده معظم
شهدا دوران دفاع مقدس ميباشيد بعنوان مدير عامل شرکت توسعه
اب ونيروي ايران صميمانه تبريک عرض مينماييم ازخداوند متعال
توفيق روزافزون جنابعالي راخواهانيم.
ايزدي سرپرست روزنامه رسالت
وجمعي از ايثارگران وخانواده معظم شهدا استان لرستان

شماره نامه اداره ثبت   139760413429000222تاريخ نامه اداره ثبت
97/9/10
آگهي تغييرات شركت سيمان مهرماكو شركت سهامي خاص به شماره ثبت
 652و شناسه ملي 10862061949
به استناد صورتجلسه هيات مديره  مورخ  97/7/13تصميمات ذيل اتخاذ شد
 -1آقاي مسعود قاسمي قره تپه بشماره ملي  2830756622به سمت مديرعامل
و عضو هيات مديره خانم مهربان قاسمي بشماره ملي  2830249445به سمت
رئيس هيات مديره – آقاي مهرداد پاك طريق به شماره ملي  2181072132به
سمت نايبت رئيس هيات مديره بمدت دو سال انتخاب شدند -2 .كليه اسناد
واوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل قراردادها ،چكها ،سفتهها ،بروات
و عقود اسالمي با امضاي رئيس هيات مديره خانم مهربان قاسمي و يكي از
اعضاي هيات مديره همراه با مهر شركت معتبر مي باشد و ساير مكاتبات عادي
و جاري شركت در غياب رئيس هيات مديره خانم مهربان قاسمي با امضاي
يكي از اعضاي هيات مديره به همراه مهر شركت معتبر مي باشد.
لينك آگهي در سايت روزنامه رسمي :
http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.
14337456=aspx?code
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري ماكو
شماره پيگيري 970910249726664
خ ش 97/10/22

آگهي دعوت از سهامداران شركت
البرز نيكل سهامي خاص به شماره ثبت
 25331و شناسه ملي 10100707877
به موجب نامه وارده شماره  97/208965مورخ  97/10/17احدي از سهامداران
و باتوجه به انقضاء مدت تصدي هيات مديره در اجراي ماده  136اليحه
اصالحي قانون تجارت بدينوسيله از كليه سهامداران شركت فوق يا نمايندگان
قانوني آنها د عوت به عمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي بطور
فوق العاده مورخ  97/11/8در ساعت  10صبح كه در محل تهران  -جاده
آبعلي  -خيابان سازمان آب  -پنجم شيدايي فرعي اول جنوبي پالك 13
كد پستي  1658966831تشكيل مي گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
انتخاب اعضاي هيات مديره
خ ت 97/10/22
اداره كل ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري
اداره ثبت شركتهاي سهامي

