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تیم ایران با کسب  ۷مدال طال ،یک نقره و یک برنزبا اقتدار قهرمان رقابت های
کشتی فرنگی جوانان آسیا درتایلند شد .تیمهای قزاقستان و هند به ترتیب دوم
و سوم شدند.

جدایی طارق از استقالل

همامطارقهافبکملیپوشوعراقیفصلگذشتهاستقالل،بعدازتوافقبامسئوالن
استقالل ،از این تیم جدا شد و فصل آینده آبیپوشان را همراهی نمیکند.

پرسپولیس به ترکیه رسید

تیمپرسپولیسبرایبرگزاریاردوی۱۰روزهواردترکیهشد.تیمفوتبالپرسپولیس
برای اردوی  ۱۰روزه امروز وارد ترکیه شد ،سرخپوشان در کمپی نزدیک استانبول
حضور دارند و قراراست دو بازی تدارکاتی هم دراین شهر داشته باشند.

کشتی در جام یاشاردوغو

تیم منتخب کشتی آزاد برای حضور در تورنمنت بین المللی جام یاشاردوغو به
ترکیه رفت.این رقابتها به عنوان یکی از میادین دارای رنکینگ سیستم اتحادیه
جهانی کشتی از امیوز برگزار می شود .

باوفا:

باید در جهان هم بدرخشیم

سرمربی تیم کشتی فرنگی جوانان بعد از کسب عنوان قهرمانی درآسیا گفت :به
شاگردانم افتخار می کنم که از جان مایه گذاشتند تا چنین نتیجه ای رقم بخورد.
باوفا گفت :امیدوارم بتوانیم با همین روند موفق و رو به جلو در رقابتهای جهانی
امسال ظاهرشویم و نتایج خوبی را دراین آوردگاه بزرگ به دست آوریم.

استراتژیتیمملی،هجومیخواهدبود
سرمربی تیم ملی فوتبال گفت :کادر
فنی این تیم باید روی فوتبال هجومی
کارکند.ویلموتسضمنقدردانیازحاضراندر
هماندیشیمربیانتیمهایملیگفت:درابتدا
از همه دوستان تشکر میکنم .موارد زیادی در
جلسه مطرح شد و از تمامی مربیان باید تشکر
کنم که موضوعات مختلفی را بیان کردند.
مدت کوتاهی است که به ایران آمدهام و در
حال تجزیه و تحلیل هستم .به خاطر اطالعاتی
کهدراختیارمنگذاشتید،متشکرم.ویافزود:
ی جلو برویم.
کارما این است که به صورت اصول 
مطمئناً باشگاهها پایه این کارهستند چرا که
آنها بازیکنان را انتخاب و تربیت میکنند.
درمرحله بعدی ما بهترینها را از بین آنها
انتخاب می کنیم .پس از آن نگرش و فلسفه
مربی و فدراسیون مطرح میشود .من یک
مربی هستم که جوانان را بسیار دوست دارم
و عالقهمند هستم آنها را به کار بگیرم .برای
همین در بلژیک با جوانترین هسته ممکن در
جامجهانیبرزیلحاضرشدیم.اینریسکیبود
که من انجام دادم ،اما بعدا ً در پیشبرد کار به

به المپیک صعود م یکنیم

پیروزی فوتبال  ۷نفره

ملیپوشان کشورمان دردومین دیدارخود درمسابقات جام جهانی فوتبال  7نفره
اسپانیا برابر تیم ایرلند به میدان رفتند و با نتیجه  ۴بریک به پیروزی رسیدند.
آتشافروز 3گل ورحیمی برای ایران گلزنی کردند.

سرمربی تیم ملی والیبال گفت :در شیکاگو
برایکسبنتیجهباهمهرقبامیجنگیم،اما
فعال به بازی اول فکر میکنیم.
کوالکوویچ در نشست خبری پیش از آغاز
مرحله نهایی لیگ ملتهای  ۲۰۱۹در
شیکاگو گفت :ما برای مبارزه با همه رقبا به
شیکاگو آمدهایم ،اما االن باید در مورد اولین
قدمواولینمسابقهصحبتکردهوفکرکنیم
نه در مورد عنوان و سکو .گام به گام پیش
میرویم و هر بازی را پشت سر میگذاریم
تا به هدف خود برسیم.وی افزود :ما به خوبی
و بدون هیچ مشکلی یا مصدومیتی حدودا ً

یک ماه پیش از لیگ ملتها شروع به تمرین
کردیم .ما از ابتدای لیگ ملتها شکل خوبی
داشتیم و واقعاً خوب بازی کردیم .پس از آن
سفرهای زیاد و فشار زیاد بازیها زمان کافی
برای تمرین را باقی نگذاشت .فدراسیون
جهانی والیبال در مورد عملکرد تیم ملی
ایران در دور مقدماتی لیگ ملتها نوشت:
ایران لیگ ملتهای والیبال را با  ۱۰برد و
یک باخت آن هم مقابل برزیل شروع کرد
و درادامه اولین تیم غیر میزبانی بود که با
کسب  ۱۱برد و  ۲باخت صعودش به فینال
لیگ ملتهای امسال را قطعی کرد .ایران
توانست نسبت به دوره قبل لیگ ملتها
 ۵برد بیشتر را کسب کرده و رکورد جدیدی
را از خود بر جای بگذارد.ایران در گروه دوم
مرحله فینال با تیمهای برزیل و لهستان
همگروهاست،اماایرانبرایچالشبهشیکاگو
آمده و قصد دارد نخستین عنوان قهرمانی
معتبر جهانی خود را کسب کند ،پس قطعاً
بازیهای خوبی را انجام خواهد داد.

ساعت  10صبح الي  19عصر
تهران ،ميدانانقالب،خيابانكارگرجنوبي

665 665 54

موسسه حقوقي و داوري عدالتگستر افضل

تلفن 021-88416305
09351511481-09120185753

خت98/4/4-110

قبول داوري سطح يك در قراردادهايي كه مشروط رجوع به داور باشد از قبيل
كارخانجات و شركتهاي حمل و نقل و انبارداري
و دعاوي خانواده با داوران مجرب و حقوقدان

خت98/3/28-91

بـاستان بار
هفتاد سال سابقه كار

وانت-كاميون

خت98/4/2-102

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

با كارگران ورزيده

بستهبندي براي
صادرات خارج از كشور

مديريت سعيد صنعتكار
09121020771
تلفن66921115 :
66921113-66921114
66921112

خت 98/1/18-1

665 665 52-665 665 53

سرمربی اسبق تیم ملی نوجوانان گفت:
واقعیتتلخیکهدرفوتبالایرانوجوددارد
این است که فساد دراین ورزش پرطرفدار
حس میشود .بحث فساد درفوتبال پایه
با آموزش به مدیران ،مربیان و بازیکنان
تا حدود زیادی قابل حل شدن است .در
شرایطیکهفوتبالورزشیلذتبخشبرای
همگانمحسوبمیشودامافساددربخش
پایه باعث نگرانی خانوادهها شده است.
چمنیان در خصوص راهکارهای رفع فساد
درفوتبالپایهگفت:بابرگزاریهمایشهای
مختلف میتوانیم تأثیرات مثبتی بر روی

اهالی فوتبال داشته باشیم تا آنها از فساد
دوری کنند و آگاهی الزم برای برخورد با
اینمعضلبزرگراداشتهباشیم.ویافزود:
اگر آموزشهای الزم به مدیران باشگاهها
داده شود وهرکس بهاندازه سهم خود برای
زیبایی فوتبال گام بردارد ،فرهنگسازی
خوبی انجام میشود .باید بپذیریم که در
سالیاناخیردرسراشیبیبدیقرارگرفتیم
و اگر در بخش پایه نتیجه خوبی نمیگیریم
به این خاطر است که مسیر درست را
انتخاب نکردیم.وی ادامه داد :در گام اول
باید نگاه مدیران و مسئوالن اعم از وزارت
ورزش ،فدراسیون فوتبال ،شهرداریها و
دیگرارگانها گامهای مثبتی بردارند تا به
سمت موفقیت برویم .باید بپذیریم فوتبال
یکپدیدهاجتماعیمثبتاستولیاگرراه
کج برویم به یک معضل اجتماعی تبدیل
میشود.اگرمدیرانخوبباشندوبهصورت
تکاملیافتهعملکنند،چرخهفوتبالبهتر
میچرخد و آنوقت نگرانی نداریم.

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

مشاوره ،شنبه تا چهارشنبه

ساختمانمهستان،طبقه، 5واحد504

فوتبال پایه ،مدی ران دلسوز م یخواهد

ـتكگلپا

خت 98/1/18-2

 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.

بازیکنانم حمله و موقعیت ایجاد کنند .خود
منوهمینطورهاشمیانمهاجمبودیمومهاجم
بایددرحملهباشد.البتهبازیکنانهممسئولیت
خودشان را دارند .وقتی استراتژی را در نظر
میگیریم ،باید همه روی آن متمرکز شوند.
یعنیوقتیقراراستتهاجمیبازیکنیم،همه

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 به مجمع عمومي عادي
ساليانه منتهي به 1397/12/29
شركت گروه كارخانجات صنعتي تبرك
(سهامي عام) به شماره ثبت  31478و
شناسه ملي 10380466986
بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت ميشود جهت دريافت كارت
ورودبهجلسهمجمعمورخ22و23تيرماه1398باارائهاصلكارتمليبراي
اشخاصحقيقي،وكالتنامهرسميبراينمايندگانسهامدارانومعرفينامه
براي اشخاص حقوقي به آدرس بلوار سجاد ،بهارستان  ،2ساختمان بارثاوا،
پالك  ،4طبقه  3از ساعت  9صبح الي  16مراجعه فرمايند.
همچنين مجمع روز دوشنبه مورخ  1398/04/31ساعت  13در محل
كيلومتر  16جاده قوچان ،بعد از نيروگاه توس (شركت صنايع مهتاب
خراسان) برگزار خواهد گرديد.
دستورجلسه:
-1استماعگزارشهياتمديرهوبازرسقانونيشركتدرخصوصعملكرد
سال مالي منتهي به 1397/12/29
 -2بررسي و تصويب ترازنامه و صورت سود و زيان سال مالي منتهي به
1397/12/29
 -3انتخاب حسابرس و بازرس اصلي و عليالبدل براي سال مالي منتهي
به 1398/12/29
 -4اتخاذ تصميم درخصوص تقسيم سود
 -5تعيين پاداش و حق حضور اعضاي هيات مديره
 -6انتخاب روزنامه كثيراالنتشار و محلي جهت درج آگهيهاي شركت
 -7تصويب معامالت موضوع ماده  129قانون تجارت
 -8ساير موارد در صالحيت مجمع
تاريخ انتشار98/4/20 :
هيات مديره شركت گروه كارخانجات
خ ش98/4/20 :
صنعتي تبرك (سهامي عام)

یزند؟
فن آخر را چه کسی م 

باید از نظر ذهنی روی این مسئله و استراتژی
فوتبال هجومی تمرکز داشته باشند ،هم از
نظر شخصیتی و حتی تفکر خود فدراسیون.
وی اضافه کرد :فلسفه بازی من این است که
همین بازی تهاجمی که در پیش گرفتیم
ادامه پیدا کند چون مهاجمی که نتواند نقش
خودش را ایفا کند ،از نظرم در بازیها خواهد
ُمرد .وظیفه اصلی سرمربیان تشخیص هسته
اصلی بازی و تشخیص نقاط ضعف و قوت بازی
است و بنا بر موقعیتهای مختلف تغییراتی
را نیز خواهیم داد .چون هدف نهایی رسیدن
به پیروزی است .قبل از اینکه به ایران بیایم،
مشغولمطالعهتیمایرانوبازیکنانشبودمکه
مشخص شد در این زمینه بسیارغنیهستند و
تواناییاجرایتفکرانمرادارند.ویلموتسگفت:
درپایانازهمهمربیانتشکروپیشنهادمیکنم
اگرتمایلداشتهباشید،مناینآمادگیرادارم
که نشستهایی داشته باشیم تا وقتی بازیکنی
از ردهای به رده باالتر میرود ،از صفر شروع
نکند .باز هم ازتوجه شما ممنونم و امیدوارم
جلسات ما با هم ادامه داشته باشد.

چمنیان :

والیبال در شیکاگو با رقبا خواهد جنگید

عضو هیئت مدیره باشگاه استقالل گفت :تا  ۴۸ساعت آینده منتظر وصول
مطالباتمان از فیفا و پرداخت غرامت به پروپئیچ میمانیم واگر به این پول نرسیم،
سراغ منابع مالی دیگر خواهیم رفت .خلیل زاده گفت :دراین مدت تیم را از حالت
بحرانی خارج کردیم .االن تیم شرایط ایده آلی دارد .تماشاگران یقین کنند
تالشمان را ادامه می دهیم.

سرمربی تیم فوتبال امید گفت :ایمان دارم که می توانیم به المپیک راه پیدا کنیم
و درتوکیو یکی از تیم های شرکت کننده در بزرگ ترین جشنواره ورزشی جهان
باشیم .مجیدی افزود :فلسفه مربیگری من این است که مهم نیست تیم من چند
گل می خورد ،مهم این است که دو برابر گلهای خورده گل بزند.

ما کمک کرد .مهم است که تیمهای جوان در
تورنمنتهایمختلفشرکتکنند.ویلموتس
گفت:دربارهفلسفهبازی،برخیمربیاندرجهان
معتقدند باید بازی کرد تا گل نخورد و برخی
معتقدند باید بازی کرد تا گل زد .برای من
دفاع کردن صرف کافی نیست و میخواهم

کوالکوویچ:

استقالل همچنان منتظر

مجیدی:

خبر

ویلموتس:

ای ران با هفت طال ،قهرمان شد

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي
ساليانه منتهي به 1397/12/29
شركت نوش پونه مشهد (سهامي عام)
به شماره ثبت  6717و شناسه ملي
10380225279

خت98/4/16-126

خت98/4/19-130

بدينوسيلهاز كليهسهامدارانمحترمدعوتميشودجهتدريافتكارت
ورودبهجلسهمجمعمورخ22و23تيرماه1398باارائهاصلكارتمليبراي
اشخاصحقيقي،وكالتنامهرسميبراينمايندگانسهامدارانومعرفينامه
براي اشخاص حقوقي به آدرس بلوار سجاد ،بهارستان  ،2ساختمان بارثاوا،
پالك  ،4طبقه  3از ساعت  9صبح الي  16مراجعه فرمايند.
همچنين مجمع روز دوشنبه مورخ  1398/04/31ساعت  10:30در محل
كيلومتر  16جاده قوچان ،بعد از نيروگاه توس (شركت صنايع مهتاب
خراسان) برگزار خواهد گرديد.
دستورجلسه:
-1استماعگزارشهياتمديرهوبازرسقانونيشركتدرخصوصعملكرد
سال مالي منتهي به 1397/12/29
 -2بررسي و تصويب ترازنامه و صورت سود و زيان سال مالي منتهي به
1397/12/29
 -3انتخاب حسابرس و بازرس اصلي و عليالبدل براي سال مالي منتهي
به 1398/12/29
 -4اتخاذ تصميم درخصوص تقسيم سود
 -5تعيين پاداش و حق حضور اعضاي هيات مديره
 -6انتخاب روزنامه كثيراالنتشار و محلي جهت درج آگهيهاي شركت
 -7تصويب معامالت موضوع ماده  129قانون تجارت
 -8ساير موارد در صالحيت مجمع
تاريخ انتشار98/4/20 :
هيات مديره شركت
خ ش98/4/20 :
نوش پونه مشهد (سهامي عام)
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مجمع انتخابات ریاست فدراسیون کشتی درحالی روز ۲۶تیر برگزار خواهد شد
که کاندیداهای نامدار هنوز در پیچ و خم تایید صالحیت و ورود رسمی به گود
انتخابات هستند .کشتی ایران مدتها است درگیر حواشی و اتفاقاتی شده که
گویا به جز برگزاری مجمع انتخابات ریاست فدراسیون ،پایانی ندارد .از روزی
که رسول خادم از ریاست فدراسیون استعفا کرد و بنی تمیم به عنوان سرپرست
موقت ،سکاندار فدراسیون شد وازروزی که بنی تمیم هم جای خود را به نعمتی
داد ،داستان پر فراز و نشیب مدیریت بر ورزش اول کشورمان آغاز شد و تا به
امروز ادامه دارد.حال مدتی است بازار شایعات پیرامون رد یا تایید صالحیت
کاندیداهای نامدارواصلی انتخابات نیز مطرح شده که این روند نیز با تعلل
وزارت ورزش وعدم شفاف سازی و روشنگری ،موج تازه ای را درحاشیه سازی
و تخریب چهرهها به وجود آورده است.بالتکلیفی دبیر ،خادم و حتی جدیدی
در فرآیند تایید صالحیت کاندیداهای انتخابات فدراسیون مدتی است نقل
محافل کشتی شده واین درحالیاست که زمان زیادی تا برگزاری مجمع باقی
نمانده و هیچکدام از مسئوالن و متولیان ذیصالح نیز توضیح قابل قبولی دراین
خصوص ارائه نمی کنند.
با توجه به این وضعیت ،هر رفتار و واکنشی از سوی این کاندیداهای مطرح نیز زیر
ذره بین قراردارد و حتی رفت و آمد آنها به وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک هم
میتواند سوژه تازه ای به دست شایعه سازان دهد .به طوری که هر روز اخبار تازه
اما غیررسمی از تایید یا رد هر کدام ازاین کاندیداها به گوش میرسد و همین
احتماالت باعث شده حامیان و مخالفان این کاندیداها هم به گونهای غیرمتعارف
و بی سابقه دربرابر یکدیگر صف آرایی کنند.به هرحال روند کنونی وادامه سکوت
وزارت ورزش ،گویای پروسه چانهزنی و پیگیری کاندیداهایی است که همچنان با
جدیت به دنبال تایید صالحیت هستند و قصد دارند به عنوان اصلیترین گزینه
ریاست کشتی از قافله انتخابات جا نمانند.


ابوالقاس مپور:

هواداران سرخ از کالدرون انتظار دارند

کارشناس فوتبال با انتقاد ازاتفاقات رخ
داده در باشگاه پرسپولیس درقبال سرمربی
سابق گفت :برخورد مدیران پرسپولیس با
برانکو حرفه ای نبوده است و باید حق او را
بدهند .ابوالقاسم پوردرباره حضور کالدرون
درپرسپولیسگفت:کالدرونمربیخیلیخوبی
است .او تجربه کافی درعرصه فوتبال را دارد و
میتواندتیمشرابهشرایطمدنظرشبرساند.
مربیان آمریکای جنوبی معموالً سبک بازی
های هجومی را انتخاب می کنند .کالدرون
با دقت بسیار باالی خود در تمرینات نشان
داده که می خواهد بهترین بازیکنان را در

ترکیب قراردهد و با اسم ها کاری ندارد.وی
اظهارداشت:قطعاًکادرفنیجدیدپرسپولیس
بهتر از هرکس می داند که چه ضعف هایی
درخط حمله وجود دارد .پرسپولیس بازی
های حساسی در فصل آینده دارد .تیمی که
نیاز به بردن های متوالی دارد تا جو را دربین
طرفداران خود آرام ترازگذشته کند .از
طرفی هوادارهم باید اجازه دهد تا کالدرون
افکارفنی اش را پیاده کند.وی درباره گالیه
برانکوازرفتار مدیران پرسپولیس درباره عدم
پرداخت مطالباتش تاکید کرد :رفتار با برانکو
باید حرفه ای باشد .او برای پرسپولیس خیلی
زحمت کشید و باعث شد تا هوادارازحمایت
تیم محبوبش لذت ببرد .جام های زیادی
که برانکو با پرسپولیس به دست آورد او را
تبدیل به بهترین مربی خارجی تاریخ باشگاه
کرده است .درست نیست دل اورا با بد قولی
بشکنیم .برانکو مربی بزرگی است که تمام
وجودش برای پرسپولیس بود؛ تصمیم
حرفه ای گرفت ورفت.

آگهي دعوت به مجمع عمومي
عادي ساليانه صاحبان سهام براي
سال مالي منتهي به 1397/12/29
شركت بيسكويت گرجي (سهامي عام)
شماره ثبت  198و شماره شناسه ملي
14003562000

بدينوسيله از كليه سهامداران ،وكيل يا قائممقام قانوني صاحب سهم و
همچنيننمايندهيانمايندگاناشخاصحقوقيدعوتميگرددتادرجلسه
مجمععموميعاديساليانهاينشركتكهدرساعت15الي17روزدوشنبه
مورخ  98/4/31در محل خيابان خالد اسالمبولي (وزراء)  -انتهاي خيابان
چهارم  -كوچه رفيع  -پالك  - 2طبقه همكف  -شركت كارگزاري بانك
ملي برگزار ميگردد ،حضور به هم رسانند.
ضمنا برگ ورود به جلسه تا يك روز قبل از تشكيل مجمع در محل دفتر
امورسهامواقعدرتهران،خيابانايرانشهرشمالي،نبشنوشهر،ساختمان
 ،555پالك  ،151طبقه  ،5در قبال ارائه برگ گواهي سهام و كارت شناسايي
و وكالتنامه در ساعات اداري تحويل خواهد شد.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرسي قانوني
 -2تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و صورتهاي مالي سال مالي
منتهي به 1397/12/29
 -3انتخاب حسابرس و بازرس قانوني
 -4تعيين روزنامه رسمي كثيراالنتشار
 -5تعيين حق حضور اعضاء غيرموظف هيات مديره
 -6ساير اموري كه در صالحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد
تاريخ انتشار98/4/20 :
اعضاي هيات مديره شركت
خ ت98/4/20 :
بيسكويت گرجي "سهامي عام"

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده
(نوبت سوم) شركت تعاوني مسكن
كاركنان جهاد سازندگي و نهضت
سوادآموزي و كميته امداد امام خميني
ملكان
جلسه مجمع عمومي فوقالعاده نوبت سوم شركت تعاوني مسكن كاركنان
جهاد سازندگي و نهضت سوادآموزي و كميته امداد امام خميني ملكان به
شمارهثبت653درساعت16روزدوشنبه1398/04/31درمحلنمازخانه
مديريت جهاد كشاورزي ملكان برگزار ميشود .از كليه اعضاي تعاوني
دعوتميشوددرساعتمقرربرايتصميمگيريدرخصوصدستورجلسه
زير حضور داشته باشند.
دستورجلسه :طرح و تمديد مدت فعاليت تعاوني
تاريخ انتشار98/4/20 :
هيات مديره شركت تعاوني
خ ش98/4/20 :

