گوناگون
دعوت از آقايگلجهان
علي دايي مهاجم سابق فوتبال ايران و آقاي گل فوتبال دنيا به مسابقات
گلف در بارسلون و رقابت با بزرگان فوتبال جهان دعوت شد.در اين مسابقات
جذاب ،بزرگان فوتبال دنيا نظير گوارديوال ،رونالدينيو و ...حضور دارند و در
کنار يکديگر مسابقات گلف جذابي را برگزار خواهند کرد.

پاداش براي تيم ملي واليبال

»

وزير ورزش و جوانان گفت :مديريت ورزش کشوراز وزارت ورزش و جوانان گرفته تا
فدراسيونهاي ورزشي در يک شرايط آرماني و هماهنگي کامل کار ميکنند تا زمينه
نشاط و شادي مردم را فراهم کنند .سلطاني فر ،وزير ورزش و جوانان در نشست
صميمي پيشکسوتان ورزش با سيدحسن خميني اظهار داشت :تشکرمي کنم از
يادگارامام راحل که مثل هميشه حامي ورزشکاران بودند و درهمه مراسم ها حضور
موثر و دلگرم کننده اي دارند .از پيشکسوتان که تاريخ ساز ورزش کشور بودند و
هستند نيز تشکر مي کنم که اين فرصت را پيدا کردند دورهم جمع شوند و افتخارات
خود را به نسل هاي فعلي و آينده تقديم کردند .از مهندس هاشمي طبا تشکر مي کنم
امروز دراين مراسم حضور داشتند.وزير ورزش و جوانان عنوان کرد :واقعيت اين است
چنين حرکتي با درايت و همت صالحي اميري و همکارانشان انجام شد موضوعي که

درخشان:

تيم ملي واليبال نشسته ايران در چهارمين ديدار خود دررقابتهاي قهرماني
آسيا و اقيانوسيه در تايلند برابر قزاقستان به برتري دست يافت .مليپوشان
کشورمان امروز و فردا به مصاف ژاپن و کر ه جنوبي ميروند.

کاپيتانکياني ،ماندني شد

مليپوشان در ضيافت سفارت
ملي پوشان فوتبال ديروز با حضوردرمحل سفارت کشورمان در
سئول با شبستري سفير ايران ديدار و گفت و گو کردند.درحاشيه
اين ضيافت ناهار ،هدايايي به رسم يادبود از سوي سرمربي و بازيکنان
باتجربه تيم ملي به سفير ايران در کره جنوبي اهدا شد.

نمره  ۲۰فوتبال ايران
فدراسيون جهاني فوتبال ردهبندي برترين تيمهاي فوتبال جهان را
اعالم کرد که براين اساس تيم ملي ايران با يک پله صعود نسبت به ماه
گذشته دررده  ۲۰دنيا ايستاد و برترين تيم قاره آسيا شد.

ولسياني به سپاهان پيوست
ولسياني ،بازيکن اهل گرجستان براي حضور در سپاهان با مسئوالن اين
باشگاه به توافق رسيد.او فصل گذشته در تيم نساجي حضور داشت.

پرسپوليس در تدارک سفر
باشگاه پرسپوليس از بازيکنان و اعضاي کادرفني که رواديد کشور
کانادا را ندارند خواسته تا پاسپورت هاي خود را ظرف امروز به باشگاه
تحويل دهند تا مقدمات اين سفررا فراهم کنند.

توافق ريگي با آبي پوشان

مسعود ريگي هافبک فصل گذشته تيم فوتبال پديده با مسئوالن
استقالل به توافق رسيد و فصل آينده در جمع آبي پوشان حضور
خواهد داشت.

پيشکسوت تيم ملي گفت :تاکتيکهاي تيم ملي با
زمان کي روش قابل قياس نيست.حميد درخشان در
خصوص تساوي ايران و کره جنوبي گفت :بازي خيلي
خوبي توسط ملي پوشان انجام شد .تيم ملي جسارت
حمله کردن پيدا کرده است و مهاجمان تيم ملي سعي
ميکنند حريف را از زمين خودش تحت فشار بگذارند.
وي افزود :تيم ملي عطش گلزني دارد .آنطور که دوست
داريم بازي ميکند .تيمي که نه حاشيهاي دارد و نه

ميخواهدکاربزرگيراانجامدهدکههيچکسدوستش
ندارد .ويلموتس روي مسائل فني تمرکز واين موضوع
بسياراهميتدارد.درخشاندربارهضعفهايتاکتيکي
تصريحکرد:اشکاالتفنيتيممليهممشهودبود.خط
هافبک تيم ملي بايد تالش بيشتري کند .آنها در دفاع
و حمله هيچ کمکي به مدافعان و مهاجمان نکردند .به
همين خاطر انسجام خوبي درکار تيمي نديديم.وي با
مقايسه تاکتيک تيم ملي با زماني که کي روش هدايت
تيم ملي را برعهده داشت ،يادآورشد :اشکاالت فني تيم
ملي نياز به زمان دارد تا برطرف شود .ويلموتس نشان
داد با فکر و برنامه آمده است وميخواهد شناخت
کامل پيدا کند .زمان به او و تيم ملي کمک ميکند تا
روند صعودي پيدا کنيم .شرايط فني تيم ملي با زمان
کي روش قابل قياس نيست .تاکتيکهاي ويلموتس
کام ًال هجومي است و بازيکن را اسيرافکار دفاعي و
بسته نميکند.

فرهنگ و هويت کشورمان را براي مهمانان نيز
به نمايش بگذارد تا ورزشکاراني همچون کوبياک
لهستانيدريابندکهاينکشورازچهفرهنگوااليي
برخوردار است .اما يکي از اقدامات قابل توجه
ميزباني ايران در ليگ جهاني واليبال ،برگزاري
اين مسابقات درشهرزيباي اروميه است.لقب
پايتخت واليبال ايران را به اروميه دادهاند چرا که
خت 98/1/18-2

تهران  ،ميدان انقالب ،خيابان كارگر جنوبي

665 665 54

وانت-كاميون

خت98/3/1-50

بستهبندي براي
صادرات خارج از كشور

مديريت سعيد صنعتكار
09121020771
تلفن66921115 :
66921113-66921114
66921112

خت 98/1/18-1

ساختمان مهستان ،طبقه  ، 5واحد 504

665 665 52-665 665 53

واليبال يکي از رشتههاي پر طرفدار مردمان اين
ديار است ،نوجواناني که بر خالف ساير هم سن
و ساالن خود که در کوچه پس کوچههاي شهر
مشغول فوتبال بازي کردن هستند به واليبال
روي آوردهاند .حضور پر شور و هيجان هواداران
در سالنهاي واليبال باعث شد تا اين شهر به
عنوان يکي از ميزبانهاي ليگ جهاني به فيبا

معرفي شود و مورد تأييد نيز قرار گرفت .سالن
۶هزارنفريغديرروزهايجمعه،شنبهويکشنبه
پذيراي واليباليها خواهد بود.در شرايطي که
تصويري خالف واقع از ايران در رسانه هاي غربي
به نمايش گذاشته شده است ،ميزباني ليگ جهاني
فرصتي است تا اين تبليغات دوراز انصاف را پاک
کنيم و چهره واقعي ايران را به نمايش بگذاريم.
زمان موعود فرا رسيده است و اروميه اين هفته
ميزبان کانادا ،لهستان و روسيه است .اين فرصت
با ميزباني يکي از رويدادهاي مهم ورزش فراهم
شده است که هواداران زيادي را در سراسر دنيا
دارد .دوربينها و لنزهاي خبري بيشتري در اين
هفته روي ايران زوم مي کنند .مهمان نوازي از
جمله صفات بارزايرانيان است که هميشه به آن
باليدهايم و چه بهتر که فرصت را غنميت شماريم و
آداب و فرهنگ ايراني را به ديد جهانيان برسانيم.
پس از پايان مسابقات هفته سوم دراروميه ،اردبيل
دومين ميزبان اين رويداد جهاني است .اميد داريم
تا رقابت ها بدون حواشي و با خاطره خوش به
ميزباني اروميه برگزار شود و پس از آن به استقبال
هفته چهارم و اين بار دراردبيل برويم.

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 دعوت سهامداران شركت مهندسين
مشاور زادبوم (سهامي خاص) به شماره ثبت
 52337و شناسه ملي 10100974830
جهت تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه كه
در ساعت ده صبح مورخ  10تير  1398در محل شركت :تهران ،خيابان دكتر شريعتي ،روبروي
پارك شريعتي ،كوچه شهيد ذكايي ،شماره  ،56طبقه دوم شرقي ،كد پستي 1661718856
تشكيل ميشود ،حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1بررسي صورتهاي مالي و تصويب تراز و حساب سود و زيان دوره عملكرد 1397
 -2انتخاب بازرسان اصلي و عليالبدل
 -3انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
 -4انتخاب اعضاي هياتمديره
تاريخ انتشار98/3/23 :
خ ت98/3/23 :
هياتمديره شركت

خت98/2/28-43

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه
شركت كيان رنگين (سهامي خاص)
به شماره ثبت  76شناسه ملي 10100016895

خت98/2/31-49

بدينوسيله از كليه صاحبان سهام و يا نمايندگان قانوني آنها دعوت ميشود كه در جلسه مجمع
عمومي عادي ساليانه شركت كيان رنگين (سهامي خاص) كه راس ساعت  8صبح روز سهشنبه
مورخ  98/04/11در محل قانوني شركت واقع در انتهاي بومهن خيابان كاميونداران نبش
خيابان  3تشكيل ميگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانوني
 -2طرح و تصويب بيالن مالي عملكرد سال 1397
 -3انتخاب حسابرس و بازرس اصلي و عليالبدل براي سال مالي 1398
 -4انتخاب روزنامه كثيراالنتشار براي سال مالي جاري
 -5طرح ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد
تاريخ انتشار98/3/23 :
خ ش98/3/23 :
هياتمديره شركت

آگهي دعوت سهامداران شركت سرمايهگذاري
توسعه صنايع خراسان سهامي خاص ثبت شده
به شماره  1439و شناسه ملي 10380136527
جهت تشكيل مجمع عمومي عادي نوبت اول

آگهي ختم پرونده ورشكستگي

بدينوسيله در اجراي ماده  49قانون اداره امور ورشكستگي و ماده  60آييننامه همان قانون
ختم عمليات تصفيه پرونده ورشكستگي كالسه  -1/97م -ت شركت سپيدفراز غرب با شماره
ثبت10128وشناسهملي10660101449باتوجهبهپرداختديونطلبكارانتوسطمديرعامل
شركت و بايگاني شدن پرونده ختم ورشكستگي شركت مذكور اعالم ميگردد.
تاريخ انتشار98/3/23 :
خ ش98/3/23 :
مدير تصفيه شركت ورشكسته

سپيدفراز غرب به شماره ثبت  - 10128جليليان

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه
شركت توليدي و بازرگاني كيانيت (سهامي خاص)
به شماره ثبت  25457شناسه ملي 10100709182

بدينوسيله از كليه صاحبان سهام و يا نمايندگان قانوني آنها دعوت ميشود كه در جلسه مجمع
عمومي عادي ساليانه شركت كيانيت (سهامي خاص) كه راس ساعت  8صبح روز يكشنبه مورخ
 98/04/09در محل قانوني شركت واقع در ميرداماد ساختمان كاميار  73ط  4واحد 22
تشكيل ميگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانوني
 -2طرح و تصويب بيالن مالي عملكرد سال 1397
 -3انتخاب حسابرس و بازرس اصلي و عليالبدل براي سال مالي 1398
 -4انتخاب روزنامه كثيراالنتشار براي سال مالي جاري
 -5طرح ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد
تاريخ انتشار98/3/23 :
خ ش98/3/23 :
هياتمديره شركت

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
(نوبت دوم) شركت تجهيز نيروي زنگان
(سهامي عام) به شماره ثبت 3646
و به شناسه ملي 10460069728

خت98/3/11-68

با عنايت به اينكه در جلسه نوبت اول مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ  97/12/27حدنصاب
الزم جهت رسميت جلسه حاصل نگرديد بدينوسيله به اطالع كليه سهامداران محترم ميرساند
جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه اين شركت در ساعت  11صبح روز دوشنبه 1398/04/17
در محل شركت به آدرس :زنجان  -شهرك صنعتي شماره يك  -خيابان دي جنوبي  -شركت
تجهيز نيروي زنگان تشكيل ميگردد .از سهامداران حقيقي و حقوقي درخواست ميشود با
در دست داشتن اصل برگ گواهي سهام همراه با كارت شناسايي معتبر يا با وكالتنامه رسمي
نمايندگان اشخاص حقوقي با معرفينامه كتبي در جلسه حضور يابند.
دستورجلسه:
 -1ارائه گزارش فعاليت هيات مديره
 -2ارائه گزارش بازرس قانوني و حسابرس مستقل شركت
 -3بررسي و تصويب ترازنامه ،سود و زيان و صورتهاي مالي مربوط به عملكرد سال مالي
منتهي به97/8/30
 -4انتخاب بازرس و حسابرس مستقل شركت
 -5تعيين روزنامه كثيراالنتشار براي درج آگهيهاي شركت
 -6ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد
تاريخ انتشار98/3/23 :
هيات مديره شركت تجهيز نيروي زنگان
خ ش98/3/23 :
سهامي عام

باتوجه به عدم حضوراستراماچوني درايران در موعد مقرر و همچنين نارضايتي
نسبي دستياران او در بازديد از امکانات باشگاه استقالل ،به نظرميرسد حضور اين
مربي ايتاليايي دراستقالل منتفي شده است .مديران استقالل پس از پايان ليگ
هجدهم فرآيند انتخاب سرمربي جديد را آغاز کردند که در اين مدت ،نزديکترين
گزينه به نيمکت استقالل ،استراماچوني ،سرمربي سابق اينتر بوده است .مذاکرات
استقالل با استراماچوني در حالي نزديک به سه هفته طول کشيده که دراين مدت،
بارها اتفاقاتي افتاد که اين مربي ايتاليايي را از استقالل دور کرد.در حالي که ابتداي
اين هفته از سوي باشگاه استقالل اعالم شد که توافق با استراماچوني انجام شده و به
زودي به ايران ميآيد اما اين اتفاق تاکنون رخ نداده است .البته دوشنبه دو دستيار
استراماچوني به تهران آمدند و از امکانات باشگاه ديدن کردند.اين دو دستيار ايران
را ترک کردند .از نظر مديران استقالل ،دستياران استراماچوني براي ارائه گزارش
حضورشان درتهران و امکانات استقالل از ايران رفتند اما باتوجه به وجود شبکههاي
اجتماعي مختلف که امکان ارتباط بين افراد در کشورهاي مختلف را به راحتي
هموارکرده است ،اين بهانه براي خروج ازايران منطقي به نظر نميرسد .ضمن
اينکه دستياران استراماچوني پس از بازديدهايي که داشتند از امکانات استقالل
راضي به نظر نميرسيدند .با اين اوصاف و درحالي که استراماچوني هنوز قرارداد
الکترونيکياش را امضا نکرده ،به نظر ميرسد ،مذاکرات استقالل با اين سرمربي
ايتاليايي به بنبست خورده است.

خبر
پهلوانان حقوق ميگيرند
با درخواست فدراسيون ورزشهاي زورخانه اي و دستور وزير ورزش ،قرار است ۳
پهلوان کشور که بيش از  ۳بار موفق به دريافت بازوبند پهلواني شدهاند حق سفره
مادامالعمر دريافت کنند .جوهري رئيس فدراسيون ورزشهاي زورخانهاي اظهار
کرد:پسازبررسيهايصورتگرفتهودرخواستفدراسيونورزشهايزورخانهاي
از وزارت ورزش که دستور وزير ورزش براي تامين اعتبار را نيز بهدنبال داشت،
قرار است به  ۳پهلوان کشور که موفق شدهاند بيش از  ۳مرتبه بازوبند پهلواني را
دريافت کنند ،حقوق مادامالعمر تحت عنوان حق سفره پرداخت شود.وي افزود:
جابر صادقزاده  ،محمود ميران و آرش مرداني پهلوانان کشورمان هستند که
تاکنون موفق شدهاند بيش از  ۳مرتبه بازوبند پهلواني را دريافت کنند .وزير
ورزش دستور تامين اعتبار اين حق سفره را صادر کرده و به محض اينکه اعتبار
تامين شود فدراسيون پرداخت آن را آغازميکند.رئيس فدراسيون ورزشهاي
زورخانهاي درباره برنامههاي روز  ۱۷شوال که به روز فرهنگ پهلواني نام گرفته
است ،نيز گفت :مراسم  ۱۷شوال روز اول تيربرگزار و با حضور وزير ورزش ،رئيس
کميته ملي المپيک و برخي مسئوالن سياسي در تهران برگزار ميشود .قراراست
دراين مراسم ضمن اعالم اختصاص حق سفره مادامالعمر به  ۳پهلوان کشور ،از ۵
فدراسيون فعال ۵ ،مدير کل ورزش ،ارتش ،سپاه ،هالل احمر و … که در حادثه
سيل به سيل زدگان کشور کمک کردند نيز قدرداني شود.

آگهي دعوت مجمع عمومي ف وقالعاده (نوبت سوم)
و مجمع عمومي عادي (نوبت دوم) تعاوني مسكن
فرهنگيان و كاركنان شهرستان ري و حومه ()305729
به اطالع اعضاي محترم شركت تعاوني ميرساند مجمع عمومي فوقالعاده و عمومي عادي
به ترتيب در ساعات  10و  11روز پنجشنبه مورخ  98/4/6در محل :شهرري  -خيابان 35
متري امام حسين روبروي سپاه  -هنرستان پسرانه آريو مصلينژاد برگزار ميگردد ،حضور
به هم رسانيد.
الف) دستورجلسه مجمع عمومي فوقالعاده
 -1تغيير مدت تعاوني از نامحدود به محدود براي يك دوره 5ساله
 -2طرح و تصويب اساسنامه جديد
 -3افزودن شرايط اختصاصي به بند ب ماده  12اساسنامه
 -4ماده  21اساسنامه (افزودن يك نفر عضو عليالبدل)
 -5تغيير آدرس تعاوني
ب) دستورجلسه مجمع عمومي عادي
 -1استماع گزارش كتبي هيات مديره و بازرسين از تاريخ  92/10/11تاكنون
 -2طرح و تصويب صورتهاي مالي سنوات  93و  94و  95و  96و 97
 -3انتخاب اعضاي اصلي و عليالبدل هيات مديره و بازرسان
 -4انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
ضمنا مجمع فوق با هر تعداد اعضاء رسميت پيدا ميكند و حضور عضو با وكيل قانوني ايشان
الزامي ميباشد.
داوطلبينهياتمديرهتايكهفتهپسازانتشارآگهيمداركخودراتحويلرئيسهياتمديره
نمايند.
تاريخ انتشار98/3/23 :
رئيس هيات مديره
خ ش98/3/23 :

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه (نوبت دوم)
شركت تعاوني اعتبار كاركنان اداره كل ورزش و
جوانان استان آذربايجانغربي به شماره ثبت 647
بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم شركت تعاوني اعتبار
كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان راس ساعت  10صبح روز دوشنبه مورخ 98/4/3
در محل سالن كنفرانس اداره كل واقع در اروميه بلوار سربازان گمنام 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  19آييننامه
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 حق سه راي باوكالت و
هرشخصغيرعضوتنهايكرايباوكالتداشتهباشد.توضيحااينكهوكالتنامههايعاديبايستي
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 هياتمديره بررسي و تاييد گردد در غير اين صورت وكالتنامه
رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي از دفترخانههاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هياتمديره و بازرسان
 -2طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي سال 1397
 -3اتخاذ تصميم در مورد تقسيم سود و زيان سال 1397
 -4طرح و تصويب گزارش تغييرات سرمايه سال مالي 1397
 -5طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هياتمديره براي هزينههاي سال مالي 1398
 -6انتخاب دو نفر بازرس اصلي و دو نفر بازرس عليالبدل به علت اتمام مدت ماموريت
 -7تصميمگيري درخصوص افزايش سقف مبالغ وامهاي ضروري و عادي و حق عضويت و
كارمزد و كاهش اقساط وام
 -8انتخاب روزنامه جهت درج آگهيهاي بعدي شركت
 -9طرح و تصويب حقالزحمه بازرسين
 -10طرح و تصويب پاداش هياتمديره و بازرسين و كاركنان
تاريخ انتشار98/3/23 :
خ ش98/3/23 :
684

رئيس هيات مديره  -شهال مومن
اعضاي هيات مديره -1 :اصغر افشين  -عضو -2 ،افشار حسني  -عضو،
 -3سعيد هاشمينيا  -منشي -4 ،سيدرسول خاتمنژاد  -نايبرئيس

تاسيسات لولهكشي
آب ،شوفاژ ،فاضالب
نصب موتورخانه
چيلر
كلي جزئي
09124954688
09365586993
56773464
22128225

خ ت98/3/23 -88

بدينوسيلهازكليهسهامدارانشركتدعوتميشودتادرجلسهمجمععموميعاديكهدرساعت
 18روز چهارشنبه مورخ  98/4/5در محل شركت به آدرس سبزوار ،خيابان مطهري ،تقاطع
پاسداران ،ميدان الله ،ساختمان تشريفات ،پالك  121تشكيل ميگردد ،حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره
 -2انتخاب اعضاي هيات مديره
 -3ساير موارد
هيات مديره شركت سرمايهگذاري توسعه
تاريخ انتشار98/3/23 :
صنايع خراسان
خ ش98/3/23 :

مديران آبي همچنان بالتکليف

در مورد اينکه شايد ديگر برنگردد ،نشد .فقط اين
را خوب ميدانم که برانکو طلب زيادي از باشگاه
دارد و قبل از هرچيز بايد با او تسويه حساب شود.
نبايد فراموش کرد که االن فصل نقلوانتقاالت
است و قطعاً به مربيان خوب پيشنهادات زيادي
ميرسد .کريم باقري در خاتمه گفت :يک فصل
ديگر با پرسپوليس قرارداد دارم و اگر برانکو ماند
با کمال ميل به کارم ادامه ميدهم.

ـتكگلپا

ساعت  10صبح الي  19عصر

هفتاد سال سابقه كار

با كارگران ورزيده

مربيتيمفوتبالپرسپوليسگفت:برانکويکمربي
حرفهاي است و امکان دارد هر تصميمي در مورد
آيندهاش بگيرد ،چرا که تيمهاي زيادي خواهان
اوهستند .اخبار تيم پرسپوليس در يکي دو هفته
اخيرتحتالشعاعماندنيانماندنبرانکودراينتيم
قرار گرفته است .مديريت اين باشگاه خيلي تالش
ميکند تا با پرداخت مطالبات برانکو به نوعي از زير
فشارانتقاداتخارجشود،امامصاحبهاخيرسرمربي
کرواتمبنيبراينکهدرتابستانايرانراترکخواهد
کرد ،باعث شد باز هم هواداران پرسپوليس نگران
آيندهبرانکودرتيمشانشوند.کريمباقريبهعنوان
دستيار ايراني برانکو اعتقاد دارد اين مربي به ايران
باز خواهد گشت ،اما در عين حال تأکيد دارد به هر
تصميمي که برانکو در مورد آيندهاش گرفت ،بايد
احترام گذاشت .وي افزود :او مثل هميشه قبل از
رفتنش خيلي عادي خداحافظي کرد و صحبتي

گوشت تازه
گوسفندي
در حضور مشتريان
كبابها :كوبيده ،كوبيده كمچربي ،برگ مخصوص
چرخ و طبخ ميگردد.

مشاوره ،شنبه تا چهارشنبه

بـاستان بار

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

ورزش 11
نكته

بايد به تصميم برانکو احترام گذاشت

نمايش فرهنگ و هويت ايراني در پايتخت واليبال

اروميه ميزبان هفته سوم ليگ ملت هاي واليبال
درگروه ايران است و اين شهر واليبال خيز
فرصتي ايده آل براي ديده شدن دارد .مرحله
مقدماتي رقابتهاي ليگ ملتهاي واليبال از
فردا آغاز شده و تا نهم تير ادامه خواهد داشت.
تيمهاي آرژانتين ،استراليا ،برزيل ،بلغارستان،
کانادا ،چين ،فرانسه ،آلمان ،ايران ،ايتاليا ،ژاپن،
لهستان ،پرتغال ،روسيه  ،صربستان و آمريکا
 ۱۶تيم حاضر در مرحله مقدماتي مسابقات
هستند .پس از پنج هفته رقابت ۶ ،تيم برتر راهي
مرحله نهايي خواهند شد .مرحله نهايي مسابقات
به ميزباني آمريکا از ۱۹تيربرگزار مي شود و تکليف
قهرمان مشخص خواهد شد.
درحالي دوهفته از مرحله مقدماتي ليگ جهاني
به ميزباني چين و ژاپن پشت سر گذاشته شد که
در هفته سوم و چهارم ايران ميزبان است ،اتفاقي
خوشايند که براي نخستين بار دو هفته ميزباني به
نام واليبال ايران رقم خورده است .يکي از اقدامات
مطلوب رئيس پيشين فدراسيون واليبال است
که مي توان بهترين استفاده را ازآن داشت .اين
مسابقاتفرصتيمغتنماستکهميتواندزيباييها،

 oحقوق بينالمللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE
مشاوره و وكالت در دعاوي :حقوقي ،كيفري
طالق ،طالق توافقي ،مهريه ،نفقه ،چك و سفته
مطالبه طلب ،مواد مخدر ،ملكي
تخليه مغازه و آپارتمان
و اعسار به تقسيط مهريه و بدهي
(با مجربترين وكالي پايه ي دادگستري)
ضمنا در صورت عدم موفقيت وكال نسبت به احقاق حق شما
در دادگاه حقالوكاله دريافتي مسترد خواهد شد.

به افتخارآفريني
ورزشکاران
اميدوارم

باقري:

تاکتيک ويلموتس بهتر از افکار کيروش است

واليبال نشسته باز هم برد

سلطان يف ر:

پنج شنبه 23خرداد 1398
 9شوال  13-1440ژوئن - 2019سال سي و چهارم-شماره 9515

تيم ملي واليبال ايران به دليل کسب پنج پيروزي و يک شکست دردو هفته
ابتدايي ليگ ملتها ۴۹ ،هزار دالر پاداش ميگيرد.فدراسيون بينالمللي
واليبال هفت ميليون و  ۷۸۰هزار دالر پاداش براي تيمها و بازيکنان شرکت
کننده در دو بخش زنان و مردان ليگ ملتها در نظر گرفته است.

مهدي کياني پس از توافق با مسئوالن سپاهان ،قرارداد خود را به مدت
دوسالديگربازردپوشان ثبتکرد.کياني يکيازبازيکنانموردعالقه
قلعه نويي است و در تراکتورسازي هم شاگرد او بود.

سه دهه اقدام براي انجام آن شده ولي اتفاق نيفتاده بود اما خوشبختانه اين زمينه
فراهم شد و اين مجموعه شکل گرفت.مقام عالي ورزش کشور در بخش ديگري از
صحبت هايش خاطرنشان کرد :الزم مي دانم بگويم مديريت ورزش کشور از وزارت
ورزش و جوانان گرفته تا فدراسيون هاي ورزشي در يک شرايط آرماني و هماهنگي
کامل کار ميکنند تازمينه نشاط و شادي مردم را فراهم کنند .خوشبختانه قهرمانان
ما در چند ماه اخير درخشش خوبي در تمامي رشتهها در ميادين داشتند که باعث
خوشحالي ماست .در واقع سال  ۹۷براي ما يک سال به يادماندني شد .اميدواريم
امسال هم دررويدادهاي مختلف هم اين افتخارات را شاهد باشيم .درکناراين پس از
پنجاه سال تصويب تاسيس وظايف و اختيارات را تدوين و به تصويب مجلس رسيد.
اين را هم درواقع جزو کارنامه خود خواهيم داشت.

اهداي
خون
اهداي
زندگي

