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حدیث دشت عشق

صفحه 9
سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳9۸ 
۶ ربیع الثانی ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۳۴۵

مدیرکل امور مشترک فدراسیون های ورزشی گفت: طبق خواسته مراجع نظارتی مجمع انتخابات ریاست 
فدراسیون ورزش های رزمی که قرار بود صبح فردا برگزار شود، لغو شد.

انتخابات ریاست فدراسیون ورزشهای رزمی در حالی صبح امروز )سه شنبه روز سه شنبه ۱۲ آذرماه( ساعت ۱۰ صبح 
در ســالن فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار خواهد شد که بنا بر اعالم وزارت ورزش و جوانان قرار بود ۱۱ 

کاندیدا برای کسب کرسی ریاست این فدراسیون با هم رقابت کنند.
ســیدعباس احمدپناهی، محسن احمدی، عباس علی اکبری، یوســف بهتری، علیرضا خسروی، فرهنگ شادنیا، رضا 
شــیرین آبادی فراهانی، منصور عبدی، افشــین هادی چگینی، محمد نوحی و علی غفاری نفراتی هستند برای شرکت در 

مجمع انتخابات ریاست فدراسیون ورزش های رزمی از سوی وزارت ورزش و جوانان مورد تایید قرار گرفته بود.
با این وجود و در فاصله کمتر از ۲4 ســاعت مانده به برگزاری این انتخابات، مجمع انتخاباتی فدراســیون ورزش های 

رزمی لغو شد.
شروین اســبقیان مدیرکل امور مشترک فدراسیون های ورزشی در گفت و گویی با خبرگزاری فارس در مورد 
دلیل لغو شدن مجمع انتخابات ریاست فدراسیون ورزش های رزمی گفت: مراجع نظارتی اعالم کرده اند، پیرامون 
برخی از کاندید اهای شرکت کننده باید بررسی هایی انجام شود و به همین دلیل انتخابات فدراسیون ورزش های 

رزمی لغو شد.
وی در ادامه افزود: طبق گزارش هایی که از برخی کاندید ها به مراجع مربوطه رسیده، نهادهای نظارتی نیاز به بررسی 
بیشتری در مورد شرایط برخی از کاندید ها دارند و به همین دلیل تا آنها زمان جدید را اعالم نکنند، ما نمی توانیم مجمع 

انتخاباتی ریاست فدراسیون را اعالم کنیم.

اعالم دالیل لغو انتخابات ورزش های رزمی 
معاون سرپرســت کاروان ایران در المپیک ۲۰۲۰ توضیحاتی از کارهای انجام شده برای حضور در توکیو 

را ارائه کرد.
پیمان فخری در نشست با خبرنگاران در مورد آخرین اقدامات ایران برای حضور در المپیک ۲۰۲۰ بیان کرد: 
برای بازی های المپیک توکیو ۵ رشته کاراته، صخره نوردی، موج سواری ، سافت بال و بیس بال اضافه شده اند اما 
۱4۸ ورزشکار کمتر از ریو در این المپیک شرکت خواهند کرد. حضور زنان در المپیک توکیو 4۸.۵ درصد بیشتر 

شده است.
او ادامــه داد: در المپیک توکیو ۳۳۹ مدال طال، ۳۳۹ مدال نقره و ۳۸۰ مدال برنز توزیع می شــود. دهکده بازی های 
المپیک از ۲۳ ســاختمان تشکیل شده که ظرفیت اسکان ۱۷ هزار نفر را دارد. افتتاحیه و اختتامیه در همان استادیومی 

برگزار می شود که بازی های المپیک ۱۹۶4 توکیو در آن برگزار شده است. 
فخری در مورد ثبت نام اولیه کاروان گفت: ثبت نام اولیه از ۲۰ آبان آغاز شــده و ۵ فدراســیون اسامی خود را داده اند. 
۵ روز دیگر به پایان این مهلت باقی مانده است. ما ۳۰ جلسه کارشناسی با فدراسیون های ورزشی از هفدهم دی ماه ۹۷ 
تاکنون داشته ایم. مذاکره مستمر با IOC در ارتباط با اخذ تسهیالت برای پرداخت های مالی داشتیم و تعدادی بلیت هم 

از االن خریداری شده است.
او در پاسخ به این پرسش که چقدر پیش بینی کسب سهمیه داشته اند، گفت: ارزیابی کاملی در مورد کسب سهمیه و 
نتایج احتمالی داریم. ما در جلسه با فدراسیون ها سطح باالی پیش بینی سهمیه ها را در نظر نمی گیریم. ما جلسات هفتگی 
با فدراسیون ها داریم. در تیروکمان میالد وزیری خارج از اردو بود اما او سهمیه المپیک گرفت. در مورد بوکس هم گفته ایم 

اگر کسی بتوان سهمیه بگیرد، احسان روزبهانی است. اما فشاری به آنها نمی آوریم.

فخری: ارزیابی کاملی از تعداد سهمیه های المپیک داریم 

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی در حالی هفته گذشته با لغو جام جهانی تهران تعطیل شد که این 
تیم تا اوایل بهمن ماه هیچ اردوی دیگری نخواهد داشت.

روند تمرینات تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در جام جهانی ۲۰۱۹ تهران طبق برنامه در حال پیگیری 
بود تا اینکه لغو جام جهانی باعث شد محمد بنا هم اردو را تعطیل و فرنگی کاران را مرخص کند.

با توجه به برنامه های پیش روی فرنگی کاران از جمله رقابت های جام باشــگاه های جهان، مسابقات انتخابی 
جام تختی و همچنین پیکارهای جام تختی، این کشتی گیران فعال هیچ اردویی را در پیش ندارند.گفته می شود 
اردوی تیم ملی کشتی فرنگی با توجه به این وقفه طوالنی، بعد از جام تختی و از دهه اول بهمن ماه آغاز خواهد 

شد.
این در حالیســت که شــاگردان محمد بنا رویدادهای مهم و سرنوشت  سازی از جمله رقابت های گزینشی 

المپیک را پیش رو دارند و باید سه سهمیه باقیمانده المپیک را هم کسب کنند.

تعطیل شدن اردوی تیم ملی کشتی فرنگی تا 2 ماه آینده
مرحله جدید اردوی تیم ملی وزنه برداری از روز ۲۲ آذرماه در کمپ تیم های ملی در مجموعه ورزشــی 

آزادی تهران آغاز خواهد شد.
دور جدید تمرینات تیم ملی وزنه برداری کشــورمان با صالحدید محمدحســین برخواه سرمربی تیم ملی از روز ۲۲ 

آذرماه با حضور برخی از نفرات اعزامی به تورنمنت ترکیه و چند وزنه بردار دیگر آغاز خواهد شد.
تیــم ملی وزنه بــرداری ایران بعد از تورنمنت بین المللی ترکیه، هیچ اردویی را برگــزار نکرد و حاال از روز ۲۲ آذرماه 
اردونشینان تیم ملی خود را برای حضور در رویدادهای مهم پیش رو مهیا خواهند کرد. وزنه برداران باید طبق برنامه در 
تورنمنت  قطر کاپ، جام بین المللی فجر کاپ و مســابقات غرب آسیا به روی تخته بروند و سپس در رقابت های قهرمانی 

۲۰۱۹ آسیا در قزاقستان وزنه بزنند.
تیم وزنه برداری ایران باید بزودی در مسابقات گزینشی کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۰ توکیو به روی تخته برود تا در 

نهایت دو سهمیه حضور در المپیک را کسب کند.

اردوی تیم ملی وزنه برداری از 22 آذرماه آغاز می شود 

*اردوی آمادگی تیم ملی هندبال کشورمان جهت حضور در مسابقات 
قهرمانی آسیا و کسب ســهمیه مسابقات جهانی از یکشنبه آینده در 
تهران آغاز می شــود.در ادامه تمرینات تیم ملی، فدراسیون هندبال 
اردویی را در قطر برگزار خواهد کرد. در این اردوی برون مرزی دو دیدار 
دوستانه با تیم ملی قطر و دو دیدار دوستانه با تیم های باشگاهی قطر 

برگزار می شود. لژیونرها نیز در این مرحله به اردو اضافه خواهند شد.
*دبیــرکل کمیته ملــی المپیک باالخره پــس از گذراندن شــش ماه دوره 
سرپرستی به صورت رسمی معرفی شد. رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی 
المپیک اعالم کرد که کیکاوس ســعیدی به عنوان دبیرکل جدید کمیته ملی 
المپیک انتخاب شــده است. سعیدی پیش از این دو ســال خزانه دار و ذی 
حساب و شش ماه سرپرست دبیرکلی کمیته ملی المپیک بود. او نهمین نفری 
است که بعد از انقالب سمت دبیرکلی کمیته ملی المپیک را برعهده می گیرد.
* بنا به درخواست علیرضا دبیر، ریاست فدراسیون کشتی و با حکم وزیر 
ورزش و جوانان محمدرضا طالقانی به عنوان عضو هیئت رئیسه فدراسیون 

کشتی منصوب شد.

خواندنی از ورزش ایران

یادی از شهید مدافع حرم حسین محرابی
بانوان با حجابشان، شهدا را یاری کنند

شهید مدافع حرم حســین محرابی متولد 
شــهریورماه ســال ۵۶ بــود. وی از رزمندگان 
مدافع حرمی محســوب می شــد که از طریق 
لشــکر فاطمیون و همزمان با ســالروز تولدش 
برای دفاع از حرم حضرت زینب )س( به سوریه 
رفت. شــهید محرابی در آخر ماه صفر و در روز 
شــهادت امام هشتم شیعیان در منطقه جنگی 
حلب )ســوریه( بال در بال مالئک گشود و پس 

از طواف حرم موالیش، شاه خراسان، حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السالم 
در بهشــت رضا)ع( مشهد تدفین شد. شــهید مدافع حرم حسین محرابی در 
وصیت نامه اش نوشته بود: »هر خانمی که چادر به سر کند و عفت ورزد، و هر 
جوانی که نماز اول وقت را در حد توان شروع کند، اگر دستم برسد سفارشش 
را به موالیم امام حسین)ع( خواهم کرد و او را دعا می کنم؛ باشد تا مورد لطف 
و رحمت حق تعالی قرار گیرد.من مانند کسی هستم که سوار تاکسی شده و به 
مقصد می رسم ولی پولی ندارم، از خدا خجالت می کشم، ولی به لطف و رحمت 
خدا امیدوارم.فرزندانم!زینب و فاطمه، با حیا و حجاب مرا یاری کنید؛ بدانید که 
حیا از حجاب کمتر نیست.و فرزند کوچکم محمد مهیار!تو نذر موالیم ، موالی 
تنهایم حضرت صاحب الزمان )عج( هستی، خودت را برای یاری امامت آماده 
کن و بدان که موالیمان بزودی تشریف می آورند؛ ان شاء اهلل با پاکی و نمازت، 
با حیا و نجابتت ایشان را یاری کن؛ گوش به فرمان امام خامنه ای داشته باش.«

پایان رقابت های لیگ برتر کاراته وان در سال ۲۰19

ایران با 7 طال، 10 نقره و 13 برنز بهترین تیم جهان شد
4 کاراته کای کشورمان در آستانه کسب سهمیه المپیک

آگهی حصر وراثت
بانو لیال شــهرت ترکی نام پدر شعبانعلی بشناســنامه 158 صادره از ایذه درخواستی بخواسته 
صــدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که فرزند مرحوم شــعبانعلی شــهرت ترکی 
بشناســنامه نجات صادره ایذه در تاریــخ 98/6/6 در بندر امام خمینــی)ره( اقامتگاه - فوت 
ورثــه اش عبارتند از 1- متقاضی مونا دغالوی فرزنــد یعقوب به ش ش 119 صادره از آبادان 
همســر متوفی 2- زهرا ترکی فرزند شعبانعلی به ش ش 1810852331 صادره از آبادان دختر 
متوفی 3- علیرضا ترکی فرزند شــعبانعلی به ش ش 1940195322 صادره از ماهشــهر پسر 
متوفی 4- محمدرضا ترکی فرزند شــعبانعلی به ش ش 3275 صادره از ماهشــهر پسر متوفی 
5- قربانعلی ترکی فرزند شعبانعلی به ش ش 685 صادره از ماهشهر پسر متوفی 6- لیال ترکی 
فرزند شعبانعلی به ش ش 81 صادره از ماهشهر دختر متوفی 7- مهدی ترکی فرزند شعبانعلی 
به ش ش 146 صادره از ماهشــهر پســر متوفی 8- زینب ترکی فرزند شــعبانعلی به ش ش 
1811084451 صادره از آبادان دختر متوفی 9- امیرحســین ترکی فرزند شعبانعلی به ش ش 

1811146228 صادره از آبادان پسر متوفی و الغیر.
اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتــب مزبور را در یک نوبت آگهــی می نماید تا هر کس 
اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز ســری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شعبه شورای حل اختالف بندر امام خمینی)ره(
وحید خندانی

آگهی تغییرات شرکت روژان سوز غرب 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳07 

و شناسه ملی ۱0۶۶0۱۱۳۲9۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/08/13 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: - آقای فرهاد مرزی به شــماره ملی 3255733200 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و خانم مریم شاکری به شماره ملی 3256333710 عضو هیئت 
مدیــره و مدیرعامل و خانم روژین مرزی به شــماره ملی 3240358115 به 
ســمت نائب رئیس هیئت مدیره به مدت دو ســال انتخاب گردیدند.- کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها 
و عقود اســالمی و اوراق عادی و نامه های اداری با امضا مدیرعامل همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت شرکت  ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

شناسه آگهی: )674156(

آگهی تغییرات شرکت نیرو سازه کهکشان پارس 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱7۲۴ 

و شناسه ملی ۱۴00۶۸۳۲9۱۲
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/3/21 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: 1- سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردید: 
محســن حســنی خرمندیچالی با کد ملی 2259146910 بعنوان رئیس هیئت 
مدیره- هاشــم حســنی خرمندیچالی با کد ملی 2259955746 بعنوان نایب 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل- مســلم امیری با کــد ملی 2259678424 
بعنوان عضو هیئت مدیره. 2- دارندگان حق امضا: کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
بانکی و تعهدآور و قراردادها، چکها، ســفته ها و بروات با امضاء محسن حسنی 
خرمندیچالی رئیس هیئت مدیره یا امضاء هاشــم حســنی خرمندیچالی نایب 

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سوادکوه 

شناسه آگهی: )677600(

آگهی انتقالی شرکت کانی آب صبا به شماره ثبت 70۲۶ 
و شناسه ملی ۱07۶0۳۴۵۵۱۸

به موجب نامه شــماره 107/ش/93/2366 مورخ 93/12/17 و مستند به صورتجلسه مجمع 
عمومــی فوق العاده مورخ 93/10/25 محل شــرکت از آدرس قبلی به: »اشــتهارد روبروی 
بســیج جنب نانوایی بربری کد پســتی 3175338848« انتقال یافت و در اداره ثبت استان 

البرز)اشتهارد( تحت شماره 666 به ثبت رسیده است.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد  شناسه آگهی: )677458(

آگهی تغییرات شرکت گروه پزشکی نوردیدگان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت ۵۵۸۴ و شناسه ملی ۱0۱00۲790۳۲ 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/04/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- موسسه 
حسابرســی اهمیت نگر )حسابداران رسمی( به شناســه ملی 10103465470 به عنوان حسابرس مستقل و 
بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش )حسابداران رسمی( به شناسه ملی 10100621378 به عنوان 
بازرس علی البدل برای عملکرد ســال مالی 1398 انتخاب  شدند.- پس از استماع گزارش بازرس از عملکرد 

سال مالی 1397 ترازنامه و صورت سود و زیان سال 97 به تصویب رسید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج 

شناسه آگهی: )674318(

آگهی تغییرات شرکت سپهر ساروج سازه 
ساری سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳9۳۸ 

و شناسه ملی ۱۴00۶۲07۳07 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی به طور فوق العــاده مورخ 
1397/09/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 
1399/09/15 بــه قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا خندســتانی به کد 
ملــی 2090282207 و محدثه نوریان ایولــی به کد ملی 2093544271 و 
ســمانه ســلطان تویه به کد ملی 2093546647 و 2- حامد تقوی نسب به 
کد ملی 2093628112 به ســمت بازرس اصلی و زهرا روحی ایولی به کد 
ملی 2080574876 و به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 
انتخاب شدند. 3- روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 

انتخاب شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

شناسه آگهی: )677654(

آگهی تغییرات شرکت دانش گستر پیام 
پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۸۸ 

و شناسه ملی ۱۴00۵۱۸۵9۸0
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/8/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - روح اهلل اسالمی به شماره ملی 0381360016، بهمن 
حاج اسماعیلیان به شماره ملی 2120237808 و خانم رقیه حاج اسمعیلیان به شماره 
ملی 2121707638 که برای مدت دو ســال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب 
گردیدند. - علیرضا سیاوشــی به شماره ملی 2121529586 به سمت بازرس اصلی 
و سیف ناصری به شــماره ملی 2239552344 به ســمت بازرس علی البدل برای 
مدت یک ســال مالی انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی 
به ســال 1396 مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر 

آگهی های شرکت انتخاب شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

شناسه آگهی: )678034(

آگهی تغییرات شرکت روژان سوز غرب 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳07 

و شناسه ملی ۱0۶۶0۱۱۳۲9۳
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی به طــور فوق العاده مورخ 
1398/8/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- اعضــای هیئت مدیره به قرار 
ذیل انتخاب گردیدند: آقای فرهاد مرزی به شــماره ملی 3255733200 و 
خانم مریم شــاکری به شماره ملی 3256333710 و خانم روژین مرزی به 
شماره ملی 3240358115 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 
دو سال انتخاب شدند. 2- خانم بتول جلیلیان به شماره ملی 3251620975 
به عنوان بازرس اصلی و آقای فریدون قاســمی ســیاچقائی به شماره ملی 
3251838458 بــه عنوان بــازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی 

انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

شناسه آگهی: )674162(

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

قطعه یک ایالم
برابر رای شــماره 139860315001002174 مورخ 1398/7/21 هیئت اول/ هیئت دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی 
مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی خانم فرزانه احمدی، فرزند 
نامدار، به کد ملی 4500293795 )ششــدانگ( یک باب ســاختمان، به مساحت 77/58 
مترمربع، پالک شــماره 133 فرعی از 1682 اصلی، واقع در ایالم- خ فتح المبین- کوچه 
معراج- کوچه فاتح، خریداری شده از حسن حیدربیگی منتسب به مالکیت نامدار میگرمی. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ظرف 
مــدت دو ماه و در مورد آگهی های اصالحی ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشــار اولین 
آگهی، اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/9/12                         تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/9/27

صفری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای علیرضا کاظمی فرزند حســین به شــماره ملی 0059722347 به شــرح 
دادخواست به کالسه 149/7/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که مرحوم حســین کاظمی به شماره ملی 6649709602 در 
تاریــخ 1397/2/16 اقامتگاه خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به
 1- علیرضا کاظمی بشماره ملی 0059722347 صادره از تهران )پسر متوفی( 
2- کاظم کاظمی بشماره ملی 0492367566 صادره از شهرری )پسر متوفی( 
3- زهرا کاظمی بشماره ملی 0491286473 صادره از شهرری )دختر متوفی( 

4- عصمت اســمعیلی بشــماره ملی 5569870512 صادره از اسالمشهر )همسر 
متوفی(

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شــورای حل اختالف حوزه هفتم بخش کهریزک تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
شورای حل اختالف حوزه هفتم بخش کهریزک

آگهی تغییرات شرکت آرتاش کامپوزیت 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
۲۴۵۳7 و شناسه ملی ۱0۳۲0۴0۶0۵۶

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور فوق العــاده مورخ 
1397/8/6 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: - صورت هــای مالی و ترازنامه 
شــرکت مربوط به ســال منتهی بــه 1396/12/29 به تصویب رســید. 
-موسسه خدمات حسابرسی مدبران مســتقل )حسابداران رسمی( دارای 
شماره ثبت 12096 و شناسه ملی 10100471290 به عنوان بازرس اصلی 
و خانم ســحر کمانکش دارای کد ملی 0062408402 به عنوان بازرس 
علی البدل شرکت به مدت یکســال انتخاب شدند - روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج 

شناسه آگهی: )674330(

آگهی تغییرات شرکت سپهر ساروج 
سازه ساری سهامی خاص به شماره ثبت 

۱۳9۳۸ و شناسه ملی ۱۴00۶۲07۳07
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/9/15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: 1- سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 1399/9/15 به قرار ذیل 
تعیین گردیدند. محمدرضا خندستانی به کد ملی 2090282207 به سمت 
عضو و مدیرعامل و محدثه نوریــان ایولی به کد ملی 2093544271 به 
سمت رئیس هیئت مدیره و سمانه سلطان تویه به کد ملی 2093546647 
نایــب رئیس هیئت مدیره عامل به مدت دو ســال انتخاب گردیدند. کلیه 
اســناد و اوراق بهــادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، 
قراردادها و عقود اســالمی و اوراق عادی و مراسالت با امضاء مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری 

شناسه آگهی: )677655(

سند کمپانی و شناسنامه مالکیت )برگ سبز( خودروی سواری رنو 
تیپ لوگان L90 مدل1393 به رنگ سفید- روغنی به شماره انتظامی 
 K4MA690-D286642 232ب73- ایران62 به شماره موتور
و شماره شاسی NAPLSRALDE1222273 مربوط به خانم 
مهرماه کاردگر به شماره کدملی 5789776639 مفقود گردیده از 

درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مناقصه یک مرحله ای
تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه یک قزوین در نظر دارد خرید 
و نصب کناف سقف کاذب پروژه 445 واحدی به متراژ حدود 
60000 مترمربع را به شــرکت ها و پیمانکاران واجدالشرایط واگذار 
نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی به مدت یک هفته در 
ســاعات اداری جهت دریافت اسناد مناقصه، نمونه نقشه های اجرایی و 
بازدید از محل پروژه به آدرس: قزوین - بلوار دانشگاه بین الملل 
امام خمینی - حکمت 54 - مجتمع حکمت - طبقه ســوم 
مراجعه نمایند. به همراه داشتن معرفی نامه جهت دریافت اسناد ضروری 
بوده و هزینه اســناد 50/000 هزار تومان و هزینه آگهی به عهده برنده 

مناقصه می باشد.
تعاونی مسکن مهر فرهنگیان ناحیه یک قزوین

 بــرگ ســبز خودرو ســواری پروتون ویرا 1500 )ســدان( به شــماره پالک
546 ج 55- ایــران 14 به رنگ نوک مدادی- معمولی مدل 1382 و شــماره 
موتور 4G15PKJ4453 و شماره شاسی PL1C97SNL3B819570 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ ســبز خودرو سواری سمند LX به شماره پالک 751 س 31- ایران 55 به 
رنگ خاکستری متالیک مدل 1388 و شماره موتور 12488064303 و شماره شاسی 

 NAAC91CCX9F800504 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 206 پــژو  ســواری  مالکیــت  ســند  و  ســبز  کارت 
 تیــپ 5 مــدل 1394 به شــماره انتظامــی 748 ب 31
ایران 13 شــماره موتور 163B0199233 شــماره شاسی 
NAAP13EF1FJ322092 به مالکیت حمیدرضا کمال 
شماره ملی 1291178120 مفقود گردیده فاقد اعتبار است.

سرویس ورزشی-
با پایان رقابت های لیگ جهانی کاراته وان در سال 
۲۰19، تیم ملی کاراته ایران با کســب 7 طال، 1۰ نقره ، 
13 برنز و مجموع 3۰ مدال بهترین عملکرد را در میان 

تمام تیم های جهان داشت.
با پایان رقابت هــای لیگ جهانی کاراته وان در ســال 
۲۰۱۹، تیم ملی کاراته ایران با کســب ۷ طال، ۱۰ نقره ، ۱۳ 
برنــز و مجموع ۳۰ مدال بهترین عملکــرد را در میان تمام 

تیم های جهان داشت.
تیم ملی کومیته مردان ایران در پایان هفتمین مرحله 
لیگ جهانی کاراته وان مادرید با کسب ۲ طال و یک برنز به 
کار خود پایان داد. نگاهــی به عملکرد کومیته مردان ایران 
در ۶ دوره گذشــته نشــان می دهد که این بهترین عملکرد 
ورزشکاران کشورمان در رقابت های لیگ جهانی ۲۰۱۹ بوده 

است.
 نقطه عطف کار مردان کومیته ایران، جایی اســت که 
بدانیم در مجموع ۷ دوره رقابت های لیگ جهانی کاراته وان 
در ســال ۲۰۱۹، ایران با کسب ۷ طال، ۱۰ نقره ، ۱۳ برنز و 
مجمــوع ۳۰ مدال بهترین عملکرد را در میان تمام تیم های 
کاراته جهان داشــته است. پس از ایران، قزاقستان با ۷ طال، 
۳ نقــره، ۷ برنز و مجموع ۱۷ مدال در رده دوم قرار گرفت و 
ژاپن به عنوان قدرت سنتی کاراته جهان با ۵ طال، ۲ نقره، ۶ 

برنز و مجموع ۱۳ مدال در رده سوم ایستاده است.
آمــار عملکرد ایران در ۷ مرحله لیگ جهانی کاراته وان 

۲۰۱۹ به این شرح است:
پاریس: 

طال: مجید حسن نیا ۶۰- ، نقره: مهدی قراری زاده ۸4- ، 
صالح اباذری ۸4- ، برنز: علی اصغر آســیابری ۷۵- ، ســجاد 

گنج زاده ۸4+
مجموع: یک طال، ۲ نقره و ۲ برنز

دبی: 
طال: بهمن عســگری ۷۵- ، نقره: علی فــداکار ۸4- ، 
برنز: امیررضا میرزایی ۶۷- ، ســجاد گنج زاده ۸4+، ذبیح اهلل 

پورشیب ۸4- و هامون درخشی پور ۶۷-
مجموع: یک طال، یک نقره و 4 برنز

هیچ! سهم ایران
 از جشن فوتبال قاره کهن

مراسم برترین های فوتبال آسیا در سال ۲۰19 با حضور کاندیداهای 
بخش های مختلف در هنگ کنگ برگزار شد و سهم ایران از این مراسم، 

»هیچ« بود.
مراســم برترین های فوتبال آسیا در ســال ۲۰۱۹ از ساعت ۱4:۳۰ دیروز 
در هنگ کنگ آغاز شــد. فدراســیون فوتبال ایران به عنوان کاندیدای برترین 
فدراسیون الهام بخشی، علیرضا بیرانوند به عنوان کاندیدای برترین بازیکن سال 
آسیا، سردار آزمون به عنوان کاندیدای برترین بازیکن بین المللی آسیا )شاغل در 
فوتبال خارج از آسیا(، مهدی جاوید به عنوان کاندیدای برترین بازیکن فوتسال 
آســیا و کتایون خسرویار به عنوان برترین مربی فوتبال آسیا در بخش بانوان از 
سوی کنفدراسیون فوتبال آســیا معرفی شده بودند اما در هیچ کدام از این ۵ 
بخش، ایران صاحب جایزه نشد.تنها سهم ایران در این مراسم جایزه ای بود که 

مهدی تاج به برترین فوتسالیست سال آسیا اهدا کرد!
در این مراســم ژاپن ۵ عنوان و کره جنوبی سه عنوان را به خود اختصاص 
دادند. همچنین در ابتدای این مراســم، شیخ ســلمان از دبیرکل و سپس از 
رئیس فدراسیون فوتبال هنگ کنگ تقدیر کرد. رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا 
سپس تقدیری از جانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( داشت 
که در این مراســم حضور پیدا کرده بود. برترین های قاره آسیا در سال ۲۰۱۹ 

به شرح زیر انتخاب شدند:
*الماس فوتبال آسیا:سلطان عبداهلل، رئیس فدراسیون فوتبال مالزی این جایزه  

را کسب کرد.
*بلنــد پروازی: اتحادیه فوتبال گوام موفق شــد این جایــزه  را دریافت کند. 
فدراسیون فوتبال افغانستان و اتحادیه فوتبال یمن نیز در این بخش کاندیدا بودند.

*توسعه فوتبال آسیا: این جایزه  به فدراسیون فوتبال هنگ کنگ رسید که 
کره شمالی و سنگاپور را رقیب خود می دید.

*بخش الهام بخشی: اتحادیه فوتبال ژاپن برنده این جایزه  شد. اتحادیه فوتبال 
کره جنوبی و فدراسیون فوتبال ایران در این بخش کاندیدا بودند.

*به رسمیت شناخته شدن از جانب رئیس AFC در بخش بلندپروازی: 
اتحادیه فوتبال برونئی دارالسالم برنده این جایزه  شد. در این بخش اتحادیه های 

فوتبال گوام و فلسطین نیز کاندیدا بودند.
*به رسمیت شناخته شدن از جانب رئیس AFC در بخش توسعه: اتحادیه 
فوتبال ســنگاپور جایزه ای را دریافت کرد که برای کسب آن با اتحادیه فوتبال 

هنگ کنگ و فدراسیون فوتبال هند رقابت می کرد.
*به رسمیت شناخته شدن از جانب رئیس AFC در بخش الهام بخشی: 
اتحادیه فوتبال چین در رقابت با سه اتحادیه فوتبال چین، ژاپن و مالزی موفق 

به دریافت جایزه شد.
*بهترین مربی آســیا در بخش زنان: آساکو تاکاکورا از ژاپن. در این بخش 

کتایون خسرویار از ایران و نئونگروتای سراتنگویان از تایلند کاندیدا بودند.
*جایزه بهترین مربی سال آسیا: جونگ یونک چونگ از کره جنوبی در رقابت 
با تسویوشی اوتسوکی و گو اویاوا از ژاپن این جایزه  را دریافت کرد. جونگ یونک 

چونگ سرمربی تیم فوتبال جوانان کره جنوبی است.
*برترین مرد ســال فوتسال آسیا: توموکی یوشــیکاوا از ژاپن در رقابت با 
مهدی جاوید از ایران و یوشــی ســکیگوچی هموطن خود جایزه این بخش را 

کسب کرد. این جایزه  را مهدی تاج اهدا کرد.
*بهترین بازیکن بین المللی آسیا )شــاغل در فوتبال خارج از آسیا(: 
هئونگ مین سون، مهاجم تاتنهام و تیم ملی کره جنوبی جایزه  را دریافت کرد. 
ســردار آزمون، مهاجم زنیت و تیم ملی فوتبال ایران در کنار ماکوتو هاســبه، 
مدافــع اینتراخت فرانکفورت و تیم ملی ژاپن بــه عنوان دیگر کاندیداهای این 

بخش معرفی شده بودند.
*بهترین بازیکن جوان سال در بخش زنان: این جایزه  به جون اندو از ژاپن 

رسید که با کارلی روستباکن از استرالیا و وانگ لینلین از چین رقابت داشت.
*برترین بازیکن جوان سال در بخش مردان: کانگ این لی از کره جنوبی که 
با هیروکی آبه و دوان وان هائو از ویتنام رقابت می کرد، موفق به دریافت جایزه شد.

*برترین بازیکن زن فوتبال آسیا: ساکی کوماگی بازیکن تیم المپیک لیون 
از ژاپــن در رقابت با یینــگ لی از گوانگدونگ هویجون چین و آشــاالتا دوی 

لویتونگبام از تیم ستو اف سی اندونزی جایزه را دریافت کرد.
*برترین بازیکن مرد فوتبال آسیا: اکرم عفیف بازیکن تیم السد قطر جایزه 
این بخش را دریافت کرد. علیرضا بیرانوند بازیکن پرســپولیس و تیم ملی ایران 
و توموآکــی ماکینو، مدافع اوراوا رد دایموندز و تیــم ملی فوتبال ژاپن در این 

بخش کاندیدا بودند.
۸جایزه بهترین بازیکن سال مرد فوتبال آسیا را جانی اینفانتینو رئیس فیفا 
اهدا کرد. این جایزه  را ژاوی هرناندز، ســتاره ســابق تیم ملی اسپانیا و باشگاه 
بارسلونا به عنوان سرمربی اکرم عفیف در تیم السد قطر دریافت کرد. عفیف به 

دلیل همراهی تیم ملی قطر در این مراسم غایب بود.

رباط: 
طال: ســجاد گنج زاده ۸4+ ، نقره: علی اصغر آســیابری 

۷۵- ، برنز: صالح اباذری ۸4+
مجموع: یک طال، یک نقره و یک برنز

شانگهای: 
طال: ســجاد گنــج زاده ۸4+ ، نقره: ســیدعلی کریمی 
۶۷- ، بهمن عسگری ۷۵- و صالح اباذری ۸4+ ، برنز: مجید 

حسن نیا ۶۰- و مهدی خدابخشی ۸4-
مجموع: یک طال، ۳ نقره و ۲ برنز

توکیو: 
نقره: ذبیح اهلل پورشیب ۸4- ، صالح اباذری ۸4+ ، برنز: 

مجید حسن نیا ۶۰- ، بهمن عسگری ۷۵-
مجموع: ۲ نقره و ۲ برنز

مسکو:
 طال: ذبیح اهلل پورشیب ۸4- ، نقره: سجاد گنج زاده ۸4+ ، 

برنز: بهمن عسگری ۷۵-
مجموع: یک طال، یک نقره و یک برنز

مادرید: 
طال: ســجاد گنج زاده و امیر مهــدی زاده ، برنز: صالح 

اباذری ، مجموع: ۲ طال و یک برنز.
اعالم رنکینگ جهانی

درست ســاعاتی پس از برگزاری رقابت های کاراته وان 
مادرید، فدراسیون جهانی کاراته رنکینگ جدید کاراته ها را 
اعــالم کرد از نکات جالب توجه رنکینگ می توان به تثبیت 
جایگاه بهمن عسگری، سجاد گنج زاده، ذبیح اهلل پورشیب ، 
حمیده عباسعلی ، سارا بهمنیار و طراوت خاکسار اشاره کرد. 
همچنین امیر مهدی زاده با کســب مدال طالی مادرید 44 
پله صعود داشــت و از رده ۸۳ به رده ۳۹ وزن خود رســید.

رنکینگ اعالم شده از سوی فدراسیون جهانی کاراته به شرح 
ذیل است:

)اعداد داخل پرانتز رنکینگ قبلي کاراته کاها است.(
بخش مردان

کاتا انفرادي: ۲۷- ابوالفضل شهرجردي با ۱۱۰۲ امتیاز )۲۶(
وزن 67- کیلوگرم: ۱۸-مجید حســن نیا با ۲۵۸۷ 

امتیاز)۱۶( ، ۲۷- هامون درفشــي پور با ۲۲۲۷ امتیاز )۲۲( ، 
۳۹- امیر مهدی زاده با ۱۶۵۰ امتیاز )۸۳( ، ۶4-ســیدعلی 
کریمی با ۱۰۹۵ امتیاز )۶۲( ، ۸۳- امیررضا میرزایی با ۷۷۲ 

امتیاز )۷۸(
وزن 75-کیلوگرم: ۱-بهمن عسگري با ۶۲۱۷ امتیاز 

)۱( ، ۱۶- علي اصغر آسیابري با ۲۰۱۷ امتیاز )۱۷(
نکته:بهمن عســگری تا بدین لحظه موفق به کســب 

سهمیه المپیک شده است.
وزن 75+کیلوگرم: ۲- سجاد گنج زاده با ۷۶4۲ امتیاز 
)۲( ، ۳- ذبیح اله پورشــیب بــا ۷۰۲۰ امتیاز )۳( ، ۱۰-صالح 
اباذري با ۳۸4۷ امتیاز )۱۱( ، ۲۳- مهدی قراری زاده با ۲۰۰۲ 

امتیاز )۲۰( ، ۳۷- مهدي خدابخشي با ۱۶۲۷ امتیاز )۳۱(
نکته:ســجاد گنج زاده با قرار گرفتن در رده دوم تا به 
امروز ســهمیه را کسب کرده است.ذبیح اهلل پورشیب هم در 
رده ســوم ایســتاده ولی چون از هر کشور تنها یک بازیکن 
راهی المپیک می شــود، او نتوانسته تا بدین لحظه سهمیه 

کسب کند.
بخش بانوان

کاتا انفرادي: ۲۰- فاطمه صادقي با ۱4۲۵ امتیاز )۱۷( ، 
۷۸- نگین باقري با ۳۲۲ امتیاز)۸۶( ، ۹۱- مهســا افسانه با 

۲۰۲ امتیاز )۸۹(
وزن 55- کیلوگرم: ۵- سارا بهمنیار با 44۰۲ امتیاز 

)۵( ، ۷- طراوت خاکسار با 4۰۱۲ امتیاز )۷(
نکته:ســارا بهمنیار اگرچه در رده پنجم ایستاده اما با 
توجه به حضور ورزشکار ژاپن در رده چهارم، او تا بدین لحظه 

به سهمیه المپیک رسیده است.
وزن 61- کیلوگــرم: ۷- رزیتا علیپور با ۳۸۰۲ امتیاز 

)۵( ، 4۱- شیما آل سعدي با ۸۹۲ امتیاز )۳۸(
نکته:رزیتا علیپور در رده هفتم ایستاده و با نفر چهارم 
و برای رسیدن به سهمیه المپیک کمتر از ۸۰۰ امتیاز فاصله 

دارد.
وزن 61+ کیلوگرم: ۷-حمیده عباسعلي با 44۰۲امتیاز )۷(

نکته:حمیده عباسعلی اگرچه در رده هفتم ایستاده ولی 
به واسطه آنکه نفر دوم وزن ۶۸+ است، تا بدین لحظه سهمیه 

المپیک را کسب کرده است.

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

1531223-11165. سپاهان

211722104623. شهر خودرو

31264225121322. استقالل

411614116519. پرسپولیس

51254396319. فوالد

119-61154289. صنعت نفت آبادان

85318-71239. نفت  مسجدسلیمان

810523118317. تراکتور

215-9114341214. ماشین سازی تبریز

10103341615112. پیکان

311-11122551013. ذوب آهن

411-12112541317. نساجی مازندران

710-1312246916. سایپا

49-1411164812. پارس جنوبی جم

85-56412-1511. گل گهرسیرجان

174-48623-1612. شاهین شهرداری بوشهر

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال- جام خلیج فارس

برنامه هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال 

چهارشنبه 13 آذر 1398 
*سایپا .................................................................................. فوالد )ساعت ۱۵:۱۵(
*پارس جنوبی جم .................................... ماشین  سازی تبریز )ساعت ۱۶:۳۰(

پنجشنبه 14 آذر 1398
*استقالل........................................................................ شهر خودرو )ساعت ۱۵(
*تراکتور............................................ شاهین شهرداری بوشهر )ساعت ۱۵:۳۰(
*گل گهرسیرجان.......................................... نفت  مسجدسلیمان )ساعت ۱۶(
*نساجی مازندران................................................................سپاهان )ساعت ۱۶(
*صنعت نفت آبادان.........................................................پیکان )ساعت ۱۶:۳۰(
*ذوب آهن................................................................پرسپولیس )ساعت ۱۷:۳۰(

حمله تند محمد بنا به سازمان لیگ کشتی 
تا کی دنبال حرف و ادا و ادعا هستید؟!

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با انتشار متنی، شدیدا نسبت به 
سازمان لیگ کشــتی و پرداخت نشدن مطالبات برخی کشتی گیران 

انتقادات تندی را مطرح کرد.
یک روز پس از نشســت خبــری عبدالمهدی نصیرزاده رئیس ســازمان 
لیگ کشــتی ایران، محمد بنا در فضای مجازی شدیدا نسبت به صحبت های 
نصیرزاده مبنی بر پرداخت حق و حقوق کشتی گیران و مربیان تیم های لیگ و 
گردش ۳۰ میلیارد تومانی لیگ به نفع کشتی گیران و مربیان واکنش نشان داد 
و انتقادات تندی را نسبت به سازمان لیگ کشتی مطرح کرد.متن منتشر شده 

از سوی محمد بنا به شرح زیر است:
دیروز مصاحبه رئیس سازمان لیگ را می خواندم در مورد گردش مالی لیگ 
کشــتی، طوری حرف زده شده که انگار وزارت نفت داره آمار صادرات نفت رو 
اعــالم می کنه با اون اعداد و ارقام! آخرچقدر حــرف، تا کی باید درگیر حرف 

باشیم، آن هم حرف های صد من یه غاز!
متاسفانه لیگ ما هم شده محل کاسبی برای یک عده خاص، که با رفقا و 
اقوام، جمع شدن دور هم بدون اینکه به فکر یک مربی سازنده باشند. بعد هم که 
الهی شکر همیشه انگشت اتهام به سمت ماست که به سازنده ها بها نمی دهیم.

واقعا مســئولین و مربیان تیم های حاضــر در لیگ با چه معیاری انتخاب 
شــدند؟ افرادی را در راس تیم ها می بینیم که نه ســابقه مربیگری دارند و نه 
تجربه مدیریتی. صرفا بخاطر پیوند قوم و خویشی و... صاحب منصب شده اند و 
فقط هم دنبال نشان دادن خودشان هستند؛ از این شهر به آن استان. از جلوی 
این دوربین پیش به ســوی آن تربیون!!! آقایانی که از گردش مالی میلیاردی 
لیگ حرف می زنید چرا هنوز طلب کشتی گیرها را پرداخت نکردید؟ مسئوالن 

تیم دانشگاه آزاد خوزستان؛ کی قرار است مزد زحمت بچه ها داده شود؟
ریاست محترم سازمان لیگ کشتی!!! چند بار از شما استدعا شد پیگیر این 
مسائل باشــید اما گویا مسائل بزرگتری شما را درگیر کرده است.)مثال عکس 

یادگاری گرفتن با استاندار، رئیس فدراسیون، مسئوالن متمول فالن تیم و...(
و وقت چندانی برای پرداختن به دغدغه های واقعی کشتی و کشتی گیران 
ندارید. بابت زحماتتان درخصوص راه انداختن لیگ جذاب، درآمدزا و باشکوه از 
شما ممنونم. البته لیگ بیشتر از اینکه متوجه منافع کشتی گیران باشد، حکم 
مجلس دور همی دوســتان و رفقا بود که با همدیگر دور ســفره بنشینند یک 
لقمه نان و خاویار نوش جان کنند. وقتی از درآمدزایی لیگ صحبت می شــود 
باید منافع هم متوجه تیم ها و کشــتی گیران باشــد نه اینکه خیلی از تیم ها 
هزینه هایشان توســط مربیان و عالقمندان به کشتی تامین شود مثل هیئت 
کشــتی اســتان قم!لطفا، لطفا و لطفا به فکر خود خود کشتی باشیم نه دنبال 
حرف و ادا و ادعا!لطفا و لطفا به جای نمایش دادن و حرف زدن و قول بی مورد 

دادن طلب کشتی گیران مظلوم پرداخت شود.
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