مستطیل سبز

پیشنهاد  ۷۰۰هزار دالری برای
«بیرانوند» از بلژیک و ترکیه

ایسنا:علیرضابیرانوند،دروازهبانپرسپولیس
وتیمملیایرانموردتوجهتیمهایفنرباغچه،
بشیکتاشورایزهاســپورقرارگرفتهاست.این
دروازهبانایرانیکهنمایشخوبیدرجامجهانی
داشتوتیمشیعنیپرسپولیسرابهفیناللیگ
قهرمانانآسیارساند،پیشــنهادهاییدریافت
کردهاست.هرچندتیمباشــگاهیاودرایران
خواســتارادامهماندنشدرتیمشدهاست.بعد
ازفنرباغچهوبشــیکتاشکهبهایندروازهبان
پیشنهاددادند،باشگاهرایزهاسپوراخیراًبهصف
تیمهایخواهانبیرانونداضافهشدهاست.البته
تیمخنکبلژیکنیزپیشنهاد۷۰۰هزاردالری
خودرابهپرســپولیسبرایجذببیرانوندارائه
دادهاســت.بازیکنانیچونعلیقلیزاده،کاوه
رضاییدرلیگبلژیکبازیمیکنندومرتضی
پورعلیگنجینیزسابقهبازیبرایمدتکوتاهی
درلیگبلژیکدارد.

خبر بد برای فوتبال ایران

مهر :خبرهاینگرانکننــدهایدربارهکاهش
ســهمیهایراندرلیگقهرمانانآسیابهگوش
میرسد.هرســالکنفدراســیونفوتبالآسیا
باتوجهبــهامتیازاتیکهکشــورهامیگیرند،
سهمیهلیگقهرمانانآســیاراتعیینمیکند.
برایفصلآینــدهامایکشــایعهکام ً
الجدی
دربارهایرانشنیدهمیشــودوآن،کاهشیکی
ازســهمیههایپلیآفاســت.درفصلجاری
لیگقهرمانانســهمیهایران۲+۲بودهاست؛
یعنیدوتیممستقیمبهرقابتهارفتندودوتیم
همراهیپلیآفشدندکهالبتهفقطذوبآهن
توانستبهمرحلهگروهیبرسد.حاالخبرهای
رسیدهحکایتازآنداردکهبرایسالبعدیکی
ازسهمیههایپلیآفایرانکممیشودوتعداد
سهمیهکشورمانبه۱+۲میرسد.

جریمه  4۰میلیونتومانی
پرسپولیس ،ذوبآهن و سپاهان

خبرآنالین:کمیتهانضباطیفدراسیونفوتبال،
آرایخودرادربارهچنــدتیملیگبرتریاعالم
کرد.پسازارائهگــزارشازســویدپارتمان
داورانعلیهباشگاهپدیدهشــهرخودرو،مبنی
برنشــراکاذیبازطریقمصاحبهوبیانمطلب
کذبعلیهداورانبعدازدیــداردوتیمپدیدهو
تراکتورسازیتبریز،کمیتهانضباطیطبقماده
۷۱مقرراتانضباطیباشگاهپدیدهشهرخودرو
رابهپرداختپنجاهمیلیونریالجریمهنقدی
محکومکرد.دیدارتیمهایســایپاوســپاهان
اصفهاندرهفتهبیستوششملیگبرتربرگزار
وازسویتماشاگرانتیمسپاهانتخلفاتیمبنی
برفحاشیبهتیمداوریرخداد.تیمسپاهانبه
پرداختصدمیلیونریالجریمهنقدیمحکوم
شــد.مســابقهتیمهایپرســپولیستهرانو
ذوبآهناصفهانبرگزارشدوازسویتماشاگران
تیمذوبآهنتخلفاتیمبنیبرفحاشیبهتیم
مقابلرخداد.تیمذوبآهنبایدمبلغصدمیلیون
ریالجریمهنقدیپرداختکند.تیمپرسپولیس
تهراننیزبهدلیلفحاشیتماشاگرانبهداورانو
پرتاببطریآبواشیانیزبایددویستمیلیون
ریالجریمهنقدیپرداختکند.

«بشار رسن» جراحی شد

ایسنا:هافبکعراقــیتیمفوتبالپرسپولیس،
شانهمصدومخودراجراحیکرد«.بشاررسن»
شانهخودرابهوسیلهلیزروبدوناستفادهازتیغ
جراحیعملکرد.
بنابهگفتهپزشکتیمفوتبالپرسپولیس،مدت
زماندوری«رســن»ازمیادینفوتبالی،حدود
سهماهخواهدبود.هافبکتیمملیفوتبالعراق
بهزودیازبیمارستانمرخصمیشودوبهعراق
میرودتادوهفتهاستراحتمطلقداشتهباشد.
بشاررســن،رونددرمانیخودرادربیمارستان
«اسپیتار»قطردنبالمیکند.

بازگشت اجباری «بیل» به تاتنهام با حکم زیدان

باشگاه استقالل از شرکت مجری اسپانسرش شکایت کرد!

ســتارهولزیرئالمادرید،بهصورتقرضیبهتاتنهامتیمسابقخودبرمیگردد.نشریه«ســانانگلیس»خبرداد«گرت
بیل»،ستارهولزیرئالمادریدازلیستاینتیمباتصمیم«زیدان»خارجشدواوبهصورتاجباریبهتیمتاتنهامبرخواهد
گشت.
بیل،قراراستبهصورتقرضیبهمدتیکفصلبهتاتنهاممنتقلشــودوبهدستمزد۲۵۰هزارپوندهفتگیرضایتداده
است.باشگاهانگلیسیبراییکفصل۱۰میلیونیوروبهرئالبابتبیلپرداختمیکند.دستمزدکنونیبیلدررئال6۰۰
بیلدرسال۲۰۱3ازتاتنهامبهرئال

هزارپونددرهفتهاست؛ولیاکنونبهیکسومحقوقشرضایتدادهتابهتاتنهامبرگردد.
آمدهبود.

مسئوالنباشگاهاستقاللازشرکتیکهمجریکارهایاسپانسراینباشگاهاست،شــکایتکرد.اعضایتیمفوتبالاستقالل
درمحلتمرینحاضرشــدند،ولیبهدلیلبدقولیمســئوالنباشــگاهحاضربهتمریننشــدند.مدیراناینباشگاهمعتقد
هستندبدقولیشرکتیکهاجرایاموراسپانســریاینباشــگاهرابرعهدهدارد،موجبتأخیردرپرداختمطالباتبازیکنان
شدهاست.
هادیمباشریمعاونباشگاهاستقاللدرگفتوگوباخبرنگارورزشیخبرگزاریفارسگفت:شرکتایرانسلبهتمامتعهدات
خودتاپایانفصل۹۷عملکردهامادراینبینشرکتیتحتعنوانمجریاسپانسرباباشگاهاستقاللقراردادداردکهبدقولی
اینشرکتدراجرایتعهداتباعثشدهتادچارمشکلشویم.
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سرمربیپیشــینتیمملی«بلژیک»درحالیقراراستبهزودی
بهعنوانســرمربیتیمملیفوتبالایرانانتخابشــودکهگویا
فدراسیونفوتبالبرسرمبلغقراردادباویبهتوافقرسیدهاست.
طبقادعایسایتبلژیکی«»HLNاینمربیپنجاهسالهقراراستبه
عنوانسرمربیتیمملیفوتبالایرانانتخابشود.اینمربیبلژیکی
قراراستجایگزین«کارلوسکیروش»پرتغالیشودکهپساز
هشتســالحضوردرفوتبالایران،اینکشوررابهمقصدکلمبیا
ترککرد.همچنیناینسایتبلژیکیادعاکردهکهکاراینمربی
بابازیایرانبرابرسوریهآغازمیشودوسپساوبایدبرابرتیمکره
جنوبیهدایتایرانرابرعهدهداشتهباشد.مبلغقراردادوییک
میلیونوسیصدهزاریورودرسالخواهدبود.همچنیناینمربی
مجازاستدودستیارازسویخودبهفدراسیونفوتبالایرانمعرفی
کند.قرارداداینمربیباتیمملیایرانتاجامجهانی۲۰۲۲قطر
خواهدبود.ایندرحالیاستکهجوادنکونامهمبهعنواندستیار
ایرانیدرکادرفنیاینمربیحضورخواهدداشــت«.ویلموتس»
درجامجهانی۲۰۱4ویورو۲۰۱6ســرمربیتیمملیبلژیکبود
کهپسازآناخراجشــدومدتکوتاهینیزهدایتساحلعاجرا
برعهدهداشت.

بوکس

 ۱۵تیرانداز عازم جام جهانی مونیخ؛

فوتبال
عضو تیم ملی بوکس ایران:

تیراندازهای ایرانی به هدف زدند

نمیخواهند باشم؛ چون حرف حق میزنم

تیمملیتیراندازیباترکیبپانزدهنفری،عازمرقابتهایجامجهانی
وکسبسهمیهالمپیکدر«مونیخ»میشــوند.مسابقاتتیراندازی
جامجهانیمونیخوکسبسهمیهبازیهایالمپیک۲۰۲۰توکیوازسوم
تادهمخردادماهدرکشورآلمانبرگزارمیشود.تیمملیتیراندازیایران
بایکترکیبپانزدهنفریدردوگروه۲۷،اردیبهشتماهودومخردادماه
بهآلمانسفرخواهندکرد.
تیراندازانیکهدرخفیفشــلیکمیکنند؛همچونفاطمهکرمزاده،
الههاحمدی،آرمیناصادقیان،نجمهخدمتی،امیرمحمدنکونام،پوریا
نوروزیان،مهیارصداقتوامیرســیاوشذوالفقاریاندررشــتهتفنگ
وگلنوشســبقتالهیوهانیهرستمیاندررشــتهتپانچهبهعنوان
گروهاول۲۷اردیبهشــتماهعازمهانوفرآلمانخواهندشد،تاچند
روزیرادرآنجابافشنگتمرینکنند.الهامهاشمی،ابراهیماینانلو
والکساندرسماکینمربیانیهستندکهملیپوشانراهمراهیخواهند
کرد.گروهدوماعزامینیزمتشکلازحسینباقریدررشتهتفنگ،مینا
قربانی،وحیدگلخندان،جوادفروغیوســجادپورحسینیدررشته
تپانچهخواهندبودکهدومخردادماهعازممونیخمیشوند.ناصررسولی،
مدیرســازمانتیمهایملیاظهارکرد:پانزدهملیپوشعازمآلمان
هستندکهدردوگروهبهاینکشورمیروند.ورزشکارانیکهدرهردو
رشتهخفیفوبادیتیرمیزنند،همدرتفنگوهمدرتپانچهزودترعازم
هانوفرمیشوندتادرآنجاتمرینکنند.بعدازاردویچندروزهبهمونیخ
اعزاممیشوندوگروهدومنیزمستقیمبهمونیخخواهدرفت.

عضوتیمملیبوکسایــران،وارددورهتــازهایاززندگیحرفهای
خودشدهاست.احسانروزبهانی،اینروزهاامیدایرانبرایکسب
سهمیهالمپیکومدالآناست.روزبهانی،روزهایسختزیادیرا
پشتسرگذاشتهاماهنوزهمدالیلبســیاریبرایجنگیدندارد.
روزبهانی،درنشستیخبریازآغازهمکاریباحامیمالیجدیدخود
پردهبرداریکرد.اودربارهشــرایطشگفت:تاچندماهقبلکهجام
مکرانبرگزارشد،بیشترازچهارسالبودکهمسابقهاینداشتم؛آنرا
همبهقضاوتداورایرانیباختم.همهگفتنداحساننمیتوانددوباره
شروعکند.باکادرفنیصحبتکردهاموقرارشدبهوزن۸۱کیلوگرم
بیایم.درگیرمشکالتگردنمبودموحتیبهمنگفتنددیگرنمیتوانم
ورزشکنم.دستمفلجشــدهبود؛اماجنگیدم.اودربارهروحیهاش
برایقدمگذاشتندرمسیرتوکیوگفت:قراردادمنباحامیانمالی
نهاییشدهوقراراستتاالمپیک۲۰۲۰بایکدیگرهمکاریکنیم.
تصمیمدارمدوبارهوزنمراکمکنمتادروزن۸۱کیلوگرممبارزهکنم.
همانطورکهگفتم،حامیمالیروحیهمــنرابرایادامهکارخیلی
بیشــترکردهوبهنظرمروحیهاممثلالمپیکلندنشدهاست.در
رقابتهایسهمیهالمپیکروسیهحتماًدروزن۸۱کیلوگرمشرکت
میکنم.قوانینبهگونهایاستکهاگربهمرحلهیکهشتمنهاییراه
پیداکنم،سهمیهامقطعیاست.شرایطخوبینداشتم.مثلالمپیک
ریوبایدتنهاییتمرینکنم؛اماحاالدوبارهبلندشدموسعیدارمبه
موفقیتبرسم.

آگهیدعوتبستانکاران



بانوی رکابزن تاریخ ساز:

از خیلیچیزها گذشتم
تا به مدال برسم

مبلغ قرارداد «ویلموتس»
با فدراسیون فوتبال ایران مشخص شد؛

تیراندازی

ورزش بانوان

(نوبت دوم)

شرکت منحله خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پروانه سیر پرواز(سهامی خاص) به شماره ثبت 39339و شناسه ملی 10260569897در حال تصفیه ،در اجرای ماده225
قانون تجارت بدین وسیله به کلیه بستانکاران شرکت منحله فوق الذکر اخطار می گردد ظرف مهلت 6ماه پس از اولین آگهی تصویر مصدق مستندات طلب خود را به آدرس
اصفهان خیابان وحید چهار راه وحید ،نبش خیابان محتشم ساختمان عزیزخانی ،طبقه ،4واحد 43دفتر وکالت آقای مهدی ریاضیات ارسال و یا با شماره تلفن09131150554
تماس حاصل فرمایند .بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد .همچنین کسانی که اموالی از شرکت منحله در اختیار آنان می باشد باید
اموال شرکت را به آدرس فوق تحویل نمایند در غیر اینصورت از طریق مراجع قانونی اقدام خواهد گردید.

سیمین دخت کهندل  -مدیر تصفیه شرکت منحله (در حال تصفیه)

آگهی دعوت شرکت منحله در حال تصفیه صداقت سالمت سپاهان
( سهامی خاص ) شماره ثبت  48583شناسه ملی 10260667984

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت صداقت سالمت سپاهان  -سهامی خاص دعوت می شود در
جلسه مجمع عمومی عادی که رأس ساعت  13 : 00مورخه  1398/ 03 /06روز دو شنبه به آدرس  :اصفهان
 ،خیابان احمد آباد  ،بیمارستان حضرت امیرالمومنین ( ع )  ،نمازخانه به کد پستی  8154933811تشکیل
می گردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی ساعت  13: 00مورخه: 1398/ 03/ 06
 گزارش مدیر تصفیهانتخابمدیرتصفیه انتخابناظرتصفیهمدیر تصفیه

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس:

فرهاد مجیدی روی استقالل تمرکز کند

پیشکسوتتیمفوتبالپرسپولیسبابیاناینکهقهرمانیاینتیمدرلیگ
برترقطعیاست،گفت«:ماریوبودیمیر»بازیکنخوبیاست؛امابهخاطر
ِ
تحرککم،فایدهچندانیبرایپرسپولیسنداشتهاست.
اسماعیلحاللی،درخصوصتساوییک-یکپرسپولیسمقابلماشین
سازیتبریزکهباعثشدتکلیفقهرمانایندورهازبازیهایلیگبرتر
بههفتهآخرکشیدهشود،گفت:بهنظرمپرســپولیسباتوجهبهاینکه
هفتههاستنتایجخوبینگرفته،دچارافتروحیشدهاست.اعتمادبه
نفسبازیکناناینتیمکاهشیافتهوآنهانمیتوانندموقعیتهایخود
راتبدیلبهگلکنند.پیشکسوتتیمفوتبالپرسپولیسدربارهعملکرد
بودیمیردرترکیبسرخپوشانادامهداد:اوبازیکنخوبیدرحفظتوپ
ودادنپاسهایکوتاهاست؛امافرمبدنیاشبهگونهایاستکهتحرک
کمیدارد.همینامرباعثشدهسنگینباشدونتوانددرضدحمالتبه
دردپرسپولیسبخورد.بهنظرمحضوراودرپرسپولیسچندانفایدهای
نداشتهاست.بازیکنانجوانایرانیخیلیخوبیداریمکهمیتوانندجای
بودیمیردرلیستپرسپولیسقراربگیرند.البتهاینموضوعفقطبهنظر
ســرمربیتیمبازمیگردد؛بایددید«برانکو»چهدیــدگاهدربارهادامه
همکاریبااودارد.ویدرخصوصمیزاناحتمالقهرمانیپرسپولیس
تصریحکرد:شکنداشتهباشیدپرسپولیسقهرمانمیشود.بازیکناناین
تیمجنگندگیالزمرادارندومیتوانندپارسجنوبیجمراشکستدهند
وقهرمانیخودراتکرارکنند.پرسپولیسازلحاظفنی،بهترینتیملیگ
برتربودهاستوحقشقهرمانیاست.

بانویرکابزنایــرانگفــت:ازخیلیچیزها
گذشتمتابهمدالقهرمانیآسیابرسم؛کسب
سهیمهالمپیکدورازدسترسنیست.
درحالیکهتاچندسالپیشعبورازخطپایانی
مسابقاتجادهقهرمانیآســیاعملکردخوبی
برایبانوانمحســوبمیشــد،بهمرورشاهد
پیشرفتدوچرخهســواراندختریبودیمکه
شــایدبراینتیجهگرفتن،حسابیرویآنها
بازنمیشد.درمســابقاتجادهقهرمانیآسیا
۲۰۱۹اینپیشــرفتوتالشخودشرانشان
دادوسمیهیزدانیتوانستباتاریخسازی،فصل
جدیدیدردوچرخهسواریاستقامتبانوانباز
کند.بانگاهیبهنتایجیزدانیدرچندمسابقه
اخیرمتوجهمیشــویمیزدانیپلهپلهمســیر
موفقیتراپشتسرگذاشتودرنهایتبهمدال
رسید.اودرمسابقاتقهرمانیآسیا۲۰۱۷سیو
یکمشد،سال۲۰۱۸درردهسیزدهمقرارگرفت
ودرنهایتسال۲۰۱۹هممقامسومراکسب
کرد.یزدانی،دربارهتالشــیکــهدراینچند
سالداشتتاپلهپلهپیشرفتکند،بیانکرد:
چندینسال،سختتمرینکردموفشارهای
تمرینیزیادیرامتحملشدم.واقعاًزندگیمن
یکبُعدیوفقطدوچرخهسواریشدوبهخاطر
دوچرخهســواریازهمهچیزگذشتم.مناز
خیلیچیزهاگذشــتمتابهاینجارسیدم.اودر
پاسخبهاینپرسشکهدراستقامتجادهانجام
کارتیمیمهماستوباتوجهبهاینکهبانواندر
قهرمانیآسیاباتیمکاملشرکتنکردهبودند،
چگونهتوانستیدهمپایکشورهایدیگرپیش
برویدودرنهایتبهمدالبرسید؟تصریحکرد:
همهتیمهاکاملبودندچهارتاششنفربودند،
اماتیممادونفربود.کارماخیلیسختشدچون
تنهابودیم؛امامنوماندانادهقانباغیرترکاب
زدیموتمامتالشمانراکردیم.اگرتیمماهم
کاملبودشایدنتیجهمنبهترازاینمیشدو
حتیمیتوانستمبهمدالنقرهبرسم.یزدانیدر
موردکسبسهمیهالمپیککهدرحالحاضر
تنهاراهشقرارگرفتــنبین۱۰۰رکابزنبرتر
جهاناست،گفت:درمسابقاتقهرمانیآسیا،
نفراولســهمیهالمپیکرامیگرفت؛امامن
سومشدموفقطتوانستم۸۵امتیازبگیرمکه
البتهاینامتیازمــنرابهرنکینگ۱۸۷جهان
رساندهاست.بایدتعدادمسابقاتزیادیشرکت
کنمتاامتیازالزمراکســبکنم.فدراســیون
دوچرخهسواریبودجهالزمبرایاینکهبخواهد
منرابهمســابقاتزیادیبفرســتد،ندارد.از
کمیتهملیالمپیکدرخواستکمککردهایم
وبایدببینمچقدرمیتوانندبهماکمککنند
تافدراسیونمنرابهمســابقاتمختلفاعزام
کندوبتوانمامتیازالزمراکسبکنم.قهرمانی
کشورهمامتیازباالییداردکهازطریقآنهم
میتوانــمرنکینگخودمرارتقادهم.کســب
سهمیهالمپیکدورازدسترسنیستوحاالباید
دیدچهمیشودماتمامتالشخودرامیکنیم.
مطمئنمباحمایتفدراسیونومسئوالن،یک
روزیمیتوانیمسهمیهالمپیکراکسبکنیم
واگرمثلقبلحمایتکنندتابهپیشرفتمان
ادامهدهیم،اینتواناییراداریم.

آگهی دعوت سهامداران شرکت مدیریت ثروت زنجیره اعتماد (سهامی خاص)

ثبتشدهبهشماره 534300وشناسهملی 14007965604جهتتشکیلمجمععمومیعادی.بدینوسیلهازکلیهسهامدارانشرکتدعوتمیشودتادرجلسهمجمععمومی
(عادی بطور فوق العاده) که در ساعت 8الی 9مورخ اول خردادماه 1398در آدرس دروس-شیدایی-دوم غربی-پالک 11کدپستی 1949835964تلفن 22555519تشکیل
میگرددحضوربههم رسانند.دستورجلسه-1:انتخاباعضایهیئتمدیره-2.انتخاببازرسین-3.انتخابروزنامهکثیراالنتشار-4.تصویبترازوحسابسودوزیانساالنه.
شرکت مدیریت ثروت زنجیره اعتماد به شماره ثبت 534300و شناسه ملی ،14007965604بر طبق ماده 33قانون تجارت ،مبلغ اسمی سهام تادیه نشده از کلیه سهامداران
خود را مطالبه و برای تادیه به شماره حساب شرکت ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهی ،دعوت مینماید.

هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده
شرکت بسته بندی مواد غذایی و فرآورده های زنبور عسل شهد آوران مصفا نجف آباد
(سهامی خاص) ثبت شده به شماره  1194و شناسه ملی 10260172701

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت می گردد در جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی
فوق العاده که به ترتیب در ساعت  16بعد از ظهر و  18بعد ازظهر تاریخ  1398/03/08به آدرس :نجف آباد ،خیابان شریعتی،
خیابان صفارا ،مسجد الرضا نجف آباد برگزار می گردد ،حضور به هم رسانید.
دستورجلسهمجمععمومیعادیسالیانه:
قرائتگزارشبازرسوهیئتمدیره-انتخاباعضایهیئتمدیره-انتخاببازرسان-انتخابروزنامهکثیراالنتشاروتصویب
تراز مالی  -سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
دستورجلسهمجمععمومیفوقالعاده:
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه  -سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

هیئت مدیره شرکت

