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حدیث دشت عشق

صفحه 9
سه شنبه ۲۴ دی ۱۳9۸ 
۱۸ جمادی االول ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۳۸۱

گروه بندی رقابت های والیبال در بازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو مشخص شد.
به گزارش سایت ایتالیایی Volleyball.it، با مشخص شدن ۱۲ تیم صعود کننده به رقابت های والیبال بازی های المپیک 

۲۰۲۰ توکیو، گروه بندی این مسابقات نیز اعالم شد.
طبق برنامه اعالم شده، چهار تیم برتر  اول گروه به دور بعد این رقابت ها راه پیدا می کنند و به صورت ضربدری با چهار 
تیم برتر گروه دیگر دیدار می کنند. به  این ترتیب تیم اول گروه A با تیم چهارم گروه B، تیم دوم گروه A با تیم سوم گروه 

B، تیم سوم  گروه A با تیم دوم  گروه B و تیم چهارم  گروه A با تیم اول گروه B دیدار خواهند کرد.
به این ترتیب گروه بندی بازی های والیبال در المپیک ۲۰۲۰ توکیو به شرح زیر اعالم شد:

*گروه A:۱- ژاپن،۲- لهستان،۳- ایتالیا،۴- کانادا،۵- ایران و۶- ونزوئال
*گروه B:۱- برزیل،۲- آمریکا،۳- روسیه،۴- آرژانتین،۵- فرانسه و۶- تونس

همگروهی والیبال ایران با لهستان و ایتالیا در المپیک۲۰۲۰
چهار وزنه بردار برگزیده مسابقات قهرمانی کشور در اهواز به اردوی تیم ملی بزرگساالن اضافه شدند.

پس از پایان رقابت های قهرمانی کشــور در اهواز و رکوردهای ثبت شــده توســط نفرات حاضر، ســرمربی تیم ملی 
بزرگساالن چهار وزنه بردار برگزیده این مسابقات را به اردوی تیم ملی بزرگساالن دعوت کرد.

مهدی امیری از اســتان مرکزی، مســعود چترایی از اصفهــان، صالح چراغی از البرز و رضا روحــی از اردبیل چهار 
وزنه برداری هستند که به اردو دعوت شدند. مسابقات قهرمانی کشور از ۱۸ تا ۲۰ دی ماه به میزبانی شهر اهواز برگزار شد. 
سطح فنی قابل توجه رقابت ها و رکوردهای ثبت شده باعث شد تا کادر فنی این نفرات را به جمع اردونشینان اضافه کنند.
اردوی تیم ملی وزنه برداری بزرگساالن جهت حضور در مسابقات فجر کاپ در تهران در حال برگزاری است و حافظ 
قشــقایی، حسین سلطانی، محمد زارعی، علی میری، کیانوش رســتمی، سهراب مرادی، سید ایوب موسوی، رضا دهدار، 

امیرحقوقی، رضا بیرانوند، علی هاشمی و علی داودی نفرات حاضر در اردو هستند.

دعوت از 4 وزنه بردار جدید به اردوی تیم ملی

سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: مردم ایران باید به داشتن چنین بازیکنانی در تیم ملی، افتخار کنند 
زیرا آنها شایسته احترام هستند.

ایگور کوالکوویچ پس از المپیکی شدن تیم ملی والیبال ایران اظهار داشت: احساس فوق العاده خوبی دارم و بعد از 
ســه ســال بودن در ایران و کار کردن در تیم ملی، در نهایت کار بزرگی انجام دادیم و به المپیک ۲۰۲۰ صعود کردیم. 
کســب ســهمیه المپیک، هدف بزرگی برای همه مردم ایران بود و به همین دلیل، خیلی خوشــحالم. ما کارمان را به 
بهترین شکل ممکن انجام دادیم، در حالی که مشکالت متعدد بسیاری داشتیم که تا کنون خیلی درباره این مشکالت 

صحبت نکردیم.
سرمربی تیم ملی والیبال ایران ادامه داد: بعد از مصدومیت امیر غفور، فرهاد قائمی و غالمی که بازیکنان مهمی برای 
تیم ایران بودند، در آســتانه شروع مســابقات انتخابی المپیک برخی بازیکنان دچار سرماخوردگی شدند و خیلی دوره پر 

استرسی برای همه بازیکنان و کادر فنی تیم ایران بود. چون همه مردم از ما انتظار صعود به المپیک توکیو داشتند.
کوالکوویچ با تاکید بر اینکه می دانســتیم کسب سهمیه کار بسیار سختی است، گفت: بازیکنان والیبال ایران، سزاوار 
و شایســته رفتن به المپیک بودند. مردم ایران باید به این بازیکنان افتخار کنند که این گونه برای تیم ملی کشورشــان، با 

حریفان مبارزه می کنند.

کوالکوویچ: بعد از ۳ سال حضورم در ایران کار بزرگی کردیم 
رئیس فدراسیون کاراته، گفت: هدف نهایی ما کسب سهمیه الزم برای حضور در توکیو است و موفقیت در 

مسابقات شیلی، پله ای برای رسیدن به توکیو بود.
سید حسن طباطبایی اظهار داشت: اولین مسابقات سال ۲۰۲۰ میالدی که دارای امتیاز رنکینگ جهانی برای رسیدن 
به ســهمیه بود، برگزار شــد که به لطف خداوند، تیم های مردان و زنان ایران به نتایج مطلوبی رسیدند. هرچه به المپیک 
نزدیک می شویم، شرایط برای رسیدن به سهمیه دشوارتر می شود. برهمین اساس با وجود تمامی سختی ها و هزینه های 
سنگینی که سفر به شیلی داشت، تصمیم گرفتیم تا تیم را اعزام کنیم. جمع آوری امتیازات در مسابقات برای ما بسیار مهم 
است و نباید فرصت ها از دست برود.  وی افزود: مسئوالن ورزش کشور، شرایط سخت کاراته را به خوبی درک کرده اند و 
در تمام این مدت کمک حال ما بوده اند. چند اعزام سخت دیگر هم در پیش داریم و امیدوارم بتوانیم در مسابقات پیش 

رو با تمام قدرت شرکت کنیم و امتیازات الزم را به دست آوریم.
وی با بیان اینکه تیم ایران در شرایط مناسبی است، افزود: تیم از شیلی راهی پاریس می شود و یک هفته اردو خواهد 
داشت و سپس در کاراته وان فرانسه شرکت می کند. این مقام مسئول افزود: هدف اصلی کسب سهمیه است و حضور در 
مســابقات مختلف، پله ای برای رسیدن به المپیک است. امیدوارم امتیازات الزم را برای کسب سهمیه به دست آورده و با 

حداکثر ظرفیت راهی توکیو شویم.

طباطبایی: موفقیت در شیلی، پله ای برای رسیدن به المپیک بود 

یادی از شهید مدافع حرم سیاح طاهری
فعال فرهنگی جبهه مقاومت

شــهید مدافع حرم سعید ســیاح طاهری، 
از پیشکســوتان جبهه و جهاد بــود که به رغم 
بازنشســتگی و جانبازی اما به طــور داوطلبانه 
راهی معرکه نبرد با داعش شــد.  سیاح طاهری 
در سال ۱۳۳۶ در شهرستان آبادان به دنیا آمد. 
دوران نوجوانی او مصادف با اوج گیری مبارزات 
مردم ایران علیه حکومت پهلوی بود. وی پس از 
انقالب نیز در عرصه های مختلف دفاع از کشور، 

حضوری فعال داشــت. وی در ســال ۶۰ به عضویت سپاه آبادان درآمد و پس 
از قبادی نیا، فرماندهی ســپاه آبادان را عهده دار شــد. در آذر ماه سال ۶۰ نیز 
طی عملیاتی مجروح شــد و یکی از انگشتان دستش را از دست داد، چندی 
بعــد دوباره به جبهه آبادان بازگشــت و همواره پرتالش و در اغلب عملیات ها 
حضور مستمر داشت. وی در پنجم آذرماه سال ۶۵ در خالل عملیات کربالی 
۵، دچار مجروحیت شــدیدی شــد که منجر به از دست دادن چشم راست و 
شــنوایی گوش چپ شد، همچنین عصب دست چپ وی نیز در این عملیات 
منقطع شد. پیش از آن نیز در عملیات های فتح المبین و آزادسازی خرمشهر 
حضور داشــت. وی در سال های اخیر، منشأ چند حرکت فرهنگی انقالبی در 
مناطق محروم شــده بود. از جمله این برنامه ها می توان به راه اندازی جشنواره 
دانش آمــوزی فیلم دفاع مقــدس ، پایه گذاری حضور مددجویــان زندانی در 
سفرهای راهیان نور؛ برگزاری مسابقه کتابخوانی دفاع مقدس بین زندانیان و... 
بود. سعید سیاح طاهری، ۲۳ دی سال ۱۳9۴ در خان طومان به شهادت رسید. 

هروی: ورزشکاران کشورمان به حق خود رسیدند

قهرمانی تیم ملی کاراته در لیگ جهانی شیلی با ۵ مدال طال
ایران بهترین نتیجه یک سال اخیر را کسب کرد

برنامه پخش زنده مسابقات ورزشی از تلویزیون

سهشنبه ۲4 دی 98
جام حذفی ایتالیا

*ناپولی.....................................................پروجا)ساعت ۱7:۳۰- شبکه ورزش(
*اینتر.......................................................کالیاری)ساعت ۲۳:۱۵- شبکه سه(

علیزاده از کدام اجحاف سخن می گوید؟!
کیمیا علیزاده دربــاره تصمیمش برای مهاجرت مواردی را اعالم 
کــرده که جای تأمل دارد و با نگاهی به گذشــته می توان به راحتی 

متوجه واقعیت شد. 
سرانجام پس از دو روز گمانه زنی درخصوص احتمال مهاجرت کیمیا علیزاده 
با انتشــار پستی شبیه به بیانیه در اینســتاگرام نسبت به حواشی اخیر واکنش 
نشــان داد و این موضوع را تایید کرد. او در این مطلب با تمرکز روی احساسات 

مردم، از اجحاف در حق زنانی مانند خود در ورزش ایران صحبت کرد.
در اینکه کیمیا علیزاده مانند هر انسانی این حق را داشته که برای آینده 
زندگی شــخصی و ورزشــی خودش تصمیم بگیرد هیچ شــکی نیست و در 
شــرایط طبیعی نمی توان به مهاجرت او ایراد گرفت، اما نکاتی که او در پست 
اینستاگرام به آنها اشاره کرده، جای تأمل دارد. موضوع وقتی جالب تر می شود 
که بدانیم او که در تمام طول فعالیت ورزشی خود مورد حمایت جامعه ورزش، 
مســئوالن فدراسیون تکواندو و مقامات ایران بوده، اما با مطرح کردن جمالت 
فمینیســتی و مورد عالقه کشورهای مخالف ایران، از اجحاف در حق خود به 
عنوان یک زن صحبت کرده است. این صحبت های غیرواقع در شرایطی مطرح 
شده که روز گذشته برخی کاربران در فضای مجازی درباره جوایزی که کیمیا 
علیزاده پس از کسب مدال برنز المپیک ۲۰۱۶ دریافت کرده لیستی را منتشر 
کردند که جالب بود. بر اساس این لیست علیزاده سه سال قبل ۳۰۰ سکه طال 
و ۱۰ هزار دالر از وزارت ورزش، یک آپارتمان از اســتانداری البرز، ۵۰ میلیون 
تومان از شــهرداری کرج، یک جفت کفش طال به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان، 
پیام تشــکر رهبری ، رئیس جمهور، رئیس مجلس، وزیرارتباطات و... را دریافت 
کرده است. حاال مشخص نیست که او واقعا از کدام اجحاف صحبت می کند؟! 
خدماتی که در چند سال گذشته به کیمیا علیزاده ارایه شده، به هیچ کدام از 

ورزشکاران بانوی ما داده نشده است.

سرویس ورزشی-
نخستین مرحله از رقابت های لیگ جهانی کاراته 
در سال ۲۰۲۰ با درخشش تیم ملی ایران در دو بخش 

مردان و زنان به پایان رسید.
نخســتین دوره رقابت های لیگ جهانی کاراته در سال 
۲۰۲۰ روز جمعــه با حضــور ۴۶۶ کاراته کا از ۶۵ کشــور 
به میزبانی شــیلی در »ســانتیاگو« آغاز و یکشنبه شب با 

درخشش نمایندگان کشورمان خاتمه یافت.
تیم ملی ایران که با هشــت کاراته کا در این مسابقات 
شرکت کرده بود، در نهایت موفق به کسب ۵ طال و یک برنز 
شــد و در مجموع عنوان نخســت را در میان تمام تیم های 
شرکت کننده به خود اختصاص داد. برای تیم ملی ایران رزیتا 
علیپور، حمیده عباسعلی، ذبیح اهلل پورشیب، بهمن عسکری 
و ســجاد گنج زاده ۵ مدال طال کسب کردند. صالح اباذری 
هم به نشان برنز دست یافت. سارا بهمنیار و طراوت خاکسار 

نیز موفق به کسب مدال نشدند.
نتایج کاراته کاهای ایران در روز پایانی

یکشنبه شب در روز پایانی این رقابتها تیم کشورمان ۵ 
نماینده در مبارزات نهایی داشت که هر ۵ کاراته کا با کسب 
پیروزی مقابل رقبای خود به نشان طال دست یافتند. رزیتا 
علیپور در فینال وزن ۶۱- کیلوگرم برابر »جوانا رکوویچ« از 
صربستان پس از تساوی ۳ بر ۳ با استفاده از قانون »سنشو« 
)امتیاز نخســت( به پیروزی دست یافت و طال گرفت. وی با 
برتری مقابل »جولیا آنجلوچی« از ایتالیا، »کارولینا ویدال« 
از شیلی، »لیال هورتالت« از فرانسه و »مروه کوبان« از ترکیه 

به فینال راه یافته بود.
حمیده عباســعلی هم با برتری بــا رای داوران برابر 
»هانگو چائــو« از چین در پیکار نهایی موفق به کســب 
نشــان طالی وزن ۶۸+ کیلوگرم شــد. سرگروه تیم ملی 
بانوان بعد از یک دور استراحت »الئورا پاالسیو« از اسپانیا، 
»فراکوتــی« از ایتالیا و »پئولینا راموس« از مکزیک راهی 

مبارزه پایانی شد.

بهمن عسگری هم سومین فینالیست ایران بود. وی که 
با برتری مقابل »آرمان التیمور« از ترکیه، »اوسامه فاهسی« 
از مراکش، »کریســتوفر اگوســتین« از فیلیپین و »توماس 
اسکات« از آمریکا به دیدار نهایی راه یافته بود در. این مبارزه 
برای کســب مدال طال » برونو تکسیرا« از برزیل را ۵ بر یک 

شکست داد و طال گرفت.
ذبیح اهلل پورشیب نیز در وزن ۸۴- کیلوگرم در پیکار با 
»ایگور آکتاش« از ترکیه به تســاوی ۳ بر ۳ دست یافت و با 
قانون »سنشــو« به برتری دست یافت و او نیز به نشان طال 
دســت یافت. وی بعد از یک دور استراحت »ولید قالی« از 
بلژیک، »میشــله جیانی« از ایتالیا، »ایگور چیخماروف« از 
قزاقستان و »ایوان وسیچ« از کرواسی را شکست داد و راهی 

مبارزه پایانی شد.

ســجاد گنج زاده نیز در پیکار نهایــی وزن ۸۴ به 
مصــاف »جاناتان هورنه« از آلمان رفــت و با برتری ۲ 
بر صفر پنجمین طــالی تیم ایران را به خود اختصاص 
داد. سجاد دور اول استراحت داشت و سپس »الکساندر 
بنجامین« از کانادا »برایان ایر« از آمریکا و صالح اباذری 
دیگر نماینده کشورمان در این وزن را شکست داد و به 

فینال رسید.
صالــح اباذری در مبارزه رده بنــدی وزن ۸۴+ کیلوگرم 
در پیــکار با »برایــان ایر« از آمریکا ۴ بر یک پیروز شــد و 
برنز گرفت. وی بعد از یک دور اســتراحت، 7 بر صفر »آدام 
راموس« از برزیل ۳ بر صفر »آلپ ارســالن یامان اوغلو« از 
ترکیه را از پیش رو برداشت و در ادامه به گنج زاده در نیمه 

نهایی یک بر صفر باخت و به دیدار رده بندی رفت.

اعضای تیم ملــی کاراته مردان و بانــوان ایران پس از 
کســب این موفقیت، ضمن ابراز همدردی با مردم به واسطه 
اتفاقــات تلخ چند روز اخیر، قهرمانــی در رقابت های کاراته 
وان شــیلی را به روح مطهر ســردار رشید اسالم حاج قاسم 
سلیمانی ، جانباختگان مراسم تشییع سردار دلها در کرمان و 

درگذشتگان حادثه سقوط هواپیما تقدیم کردند.
کسب بهترین نتیجه سال ۲۰19 و ۲۰۲۰

در پایان نخســتین مرحله رقابت های کاراته وان ۲۰۲۰ 
)شیلی( ملی پوشان کاراته ایران موفق به کسب ۵ طال و یک 
مدال برنز شدند.کســب ۶ مدال در شرایطی است که ایران 
تنها با ۸ ورزشکار در دو بخش مردان و بانوان در این رقابت ها 
شرکت کرده بود.نکته مهم رقابت های کاراته وان شیلی این 
بود که تمام ۵ کاراته کای فینالیســت ایران موفق به کسب 

مدال طال شدند.
با توجه به تعداد ورزشکاران ایرانی حاضر در شیلی ، این 
بهترین نتیجه کاراته کشــورمان در تمام مراحل رقابت های 
کاراته وان ۲۰۱9 و ۲۰۲۰ بوده اســت . پیش از این بهترین 
نتیجه ایران در کاراته وان استانبول ۲۰۱9 بود که ملی پوشان 
موفق به کســب ۶ طال و ۳ برنز شــده بودند. کسب 9 مدال 
طال و برنز در شرایطی بود که کاراته کشورمان در دو بخش 

مردان و زنان ۲۱ نماینده داشت.
ســید شــهرام هروی ســرمربی تیم ملی در پایان این 
مسابقات اظهار داشت: خدا رو شکر در شیلی کاراته کاهای 
ایران به حق خود رسیدند و امتیازات خوبی را در راه کسب 
سهمیه به دست آوردند. کسب ۵ طال و یک برنز نتایج خوبی 
بود که مسلما در ادامه راه کمک زیادی به تیم مردان و زنان 

ایران می کند.
وی افزود: هنوز کار ما در کســب سهمیه المپیک تمام 
نشــده اســت. کمتر از دو هفته دیگر رقابت های کاراته وان 
پاریس آغاز می شود. باید در آن مسابقات نیز امتیازات الزم 
را کســب کنیم تا ان شاءاهلل با تمام توان خود را آماده حضور 

در المپیک ۲۰۲۰ کنیم.

آگهی مناقصه عمومی
پشتیبانی قرارگاه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد شست وشو، 
سنگ کاری نمای ساختمان اداری )9 طبقه( را از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و پیمانکاران 
واجد شرایط که دارای رتبه متناسب ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را دارند، واگذار 
نماید. لذا از شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط دعوت به عمل می آید ظرف مدت هشت روز از تاریخ 
درج آگهی با معرفی نامه، نسبت به بازدید و دریافت مدارک مناقصه به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

آدرس: بلوار نیروی زمینی ارتش، پادگان علی ابن موسی الرضا)ع(
* بدیهی است سازمان برگزارکننده در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد.

نوبت دوم

مبلغ برآورد موضوع مناقصهردیف
مبلغ تضمین در رشته و گروهاعتبار مصوباولیه)ریال(

مناقصه ریال
دستگاه 
محل اجرا پروژهنظارت

شماره فراخوان در 
سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت

1
احداث پارک حاشیه ای 
بلوار آیت اهلل دشتی شهر 

خورموج)فاز 1(
1/075/000/000ابنیه و تاسیسات21/487/027/47726/000/000/000

دفتر فنی 
شهرداری 
خورموج

2098050079000005شهر خورموج

روابط عمومی شهرداری خورموجتاریخ درج نوبت اول: 98/10/24

شــهرداری خورموج در نظر دارد اجرای پروژه مشروحه ذیل را از 
طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

پیمانــکاران متقاضــی می تواننــد از تاریــخ 1398/10/22 تا تاریخ 
1398/10/26 اســناد مناقصه از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت دریافت نمایند. 

ضمنا مهلت تحویل اسناد مناقصه از تاریخ 1398/10/28 تا پایان وقت 
اداری تاریخ 1398/11/12 می باشد و تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 9 

صبح روز یکشنبه 1398/11/13 می باشد. 
نوع تضمین بر اساس آیین نامه تضمین در معامالت شهرداری ها می باشد.

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت دوم

آگهی تغییرات شرکت عمران الریزکاران سهامی خاص 
به شماره ثبت 996۸ و شناسه ملی ۱0760۳7۴۳۲0

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/6/21 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: الف( سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل: 1- خانم سپیده 
مرادی فرح آبادی شــماره ملی 2093807475 سمت رئیس هیئت مدیره 
2- آقای صابر جنگلی فرح آبادی شــماره ملی 2091077259 به ســمت 
نایــب رئیس هیئت مدیره 3- آقای محمد صالحی هلل مرزی شــماره ملی 
2093017415 به ســمت عضو هیئت مدیــره 4- آقای ابوالفضل ریاحی 
شــماره ملی 2181228884 به ســمت عضو هیئت مدیــره و مدیرعامل 
همگی بمدت دو سال تعیین گردیدند. ب( کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی 
و تعهدآور شــرکت از قبیل چک و ســفته، برات و کلیه نامه های عادی و 

اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

شناسه آگهی: )731309(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان 
اداره آموزش و پرورش منطقه البرز به شماره 

ثبت 9۲ و شناسه ملی ۱0۸6۱۴۴۴790 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول مورخ 1398/07/13 و تائیدیه شماره 
1/9811486 مــورخ 1398/09/06 اداره تعــاون کار و رفاه اجتماعی شهرســتان البرز تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: 1- مدت فعالیت شرکت تعاونی از تاریخ 1396/03/12 تا تاریخ 1406/03/12 به 
مدت 10 ســال تمدید گردید. 2- ماده 5 اساســنامه آدرس شــرکت از محل قبلی به آدرس جدید 
البرز- الوند بلوار معلم کانون شــهید مطهری تعاونی مسکن فرهنگیان با کدپستی 3431879499 
تغییر یافت.3- تبصره ماده 20 اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: در خصوص دعوت از مجامع 
عمومــی و اعالم تصمیمات به اعضا، اطالع رســانی از آگهی در روزنامه رســمی کثیراالنتشــار و 
بخشــنامه به دعوتنامه کتبی تغییر یافت. 4- ماده 21 اساسنامه تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت 
به 3 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل برای مدت 3 سال تغییر یافت. 5- ماده 34 اساسنامه 
تعداد اعضای بازرسان شرکت به 1 نفر عضو اصلی و 1 نفر عضو علی البدل برای مدت 1 سال تغییر 

یافت. 6- اساسنامه جدید در 78 ماده و 62 تبصره به تصویب رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین- البرز 

شناسه آگهی: )731054(

آگهی دعوت سهامداران شرکت طراحی و تولید 
قطعات مهندسی شهاب شمس )سهامی خاص(

 به شماره ثبت ۱0۸906 جهت تشکیل مجامع عمومی
 و فوق العاده )نوبت دوم( به طور همزمان

بدینوسیله نظر به عدم حضور سهامداران و عدم رسمیت و عدم تحقق حدنصاب مجامع نوبت 
اول؛ از کلیه شــرکاء و ســهامداران شــرکت طراحی و تولید قطعات مهندسی شهاب شمس 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 108906 و شناسه ملی 10101526732 دعوت به عمل می آید 
تا در جلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت )نوبت دوم( که در ساعت 9 صبح 
روز شــنبه مورخ 98/11/5 و جلســه عمومی فوق العاده شرکت )نوبت دوم( که در ساعت 10 

صبح همان روز در محل شرکت تشکیل می  شود حضور بهم رسانند.
الف- دستور جلسه مجمع عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(؛

1- اجرای ماده 112 الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت در نقل و انتقال سهام شرکاء
2- تعیین و انتخاب عضو جدید هیئت مدیره

ب- دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم(؛
1- تصمیم در خصوص بقاء یا انحالل شرکت

هیئت مدیره شرکت

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور فوق العــاده مورخ 
1397/06/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: الف( اعضاء هیئت مدیره به قرار 
ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: خانم سپیده مرادی فرح آبادی به 
شــماره ملی 2093807475 و آقای صابر جنگلی فرح آبادی به شماره ملی 
2091077259 و آقای ابوالفضل ریاحی به شــماره ملی 2181228884 و 
آقای محمد صالحی هلل مرزی به شماره ملی 2093017415 ب( آقای رحیم 
برزگر قاجاری به شماره ملی 2092723286 به عنوان بازرس اصلی و آقای 
بهمن رحمانی به شــماره ملی 2160174009 به عنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ج( روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 

درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت عمران الریزکاران 
سهامی خاص به شماره ثبت 996۸ 

و شناسه ملی ۱0760۳7۴۳۲0

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ساری

شناسه آگهی: )731310(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف 
کارکنان فرهنگیان منطقه رودبار و الموت 

به شماره ثبت ۴۸ و شناسه ملی ۱0۸6۱۳9767۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/09/24 و تاییدیه 
شماره 9818595/ق مورخ 1398/10/7 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قزوین 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقایان نادر بخشی کدملی 5809917194، قربانعلی اکبری 
کدملی 5809903258 و نجیب اله عسگری کدملی 5809461018 به سمت اعضاء اصلی 
هیئت مدیره و آقایان سیدمفتاح حسینی کدملی 5809895379 و علی محمد رجبی کدملی 
5809898718 به ســمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب 
گردیدند. 2- آقایان ســیداکبر حسینی کدملی 0452112982 به عنوان بازرس اصلی و 
فرهنگ شمسی کدملی 5809460811 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب گردیدند. 3- ترازنامه و صورت های مالی سال 1397 به تصویب مجمع رسید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
الموت شرقی شناسه آگهی: )731050(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود راهکارسازان 
هوشمند کاسپین در تاریخ ۱۳9۸/0۸/06 به شماره 

ثبت ۱590۴ به شناسه ملی ۱۴00۸7۲۲۸۱5
ثبــت و امضــا ذیل دفاتر تکمیــل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت 
اطــالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: طراحی و پیاده ســازی و فروش 
نرم افزارهای)غیر رسانه ای( کامپیوتری و طراحی برنامه های وب، بازاریابی)غیر 
شبکه ای، غیر هرمی( نصب و راه اندازی سیستم های فروشگاهی.خرید و فروش 
و صــادرات و واردات کلیــه کاالهای مجاز بازرگانی- شــرکت در مناقصات و 
مزایــدات و عقد قرارداد با اشــخاص حقیقی و حقوقــی داخلی و خارجی- اخذ 
وام و تســهیالت ریالی و ارزی و گشــایش اعتبارات اســنادی)ال سی( از کلیه 
بانک های دولتی و خصوصی و موسســات مالــی و اعتباری داخلی و خارجی- 
اخذ و اعطای نمایندگی از شــرکت ها و موسســات داخلی و خارجی- شــرکت 
در نمایشــگاه های بین المللی تخصصی و غیرتخصصی داخل و خارج از کشور.

)در صــورت ضرورت قانــون انجام موضوعات فعالیت پــس از اخذ مجوزهای 
الزم از دســتگاه  مربوطه( در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان قزوین، 
شهرســتان قزوین، بخش مرکزی، شــهرقزوین، محله باغ دبیر، کوچه شــهید 
ناصر ســیاهپوش 24، بلوار طالقانی، پالک 0، ساختمان طوبی، طبقه اول، واحد 
52 کدپســتی 3416611994 سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
1000000 ریال نقدی میزان سهم الشــرکه هر یک از شرکا خانم کبری مالئی 
شــاده به شــماره ملی 2721777378 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه آقای 
احمد کالنتری به شماره ملی 4324239495 دارنده 900000 ریال سهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره خانم کبری مالئی شــاده به شماره ملی 2721777378 و به 
ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای احمد کالنتری به شماره ملی 
4324239495 و بــه ســمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به ســمت 
مدیرعامــل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین 
کلیــه نامه های عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شــرکت 
معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور 

به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

شناسه آگهی:)731۰53(

اصل سند کمپانی و شناسنامه مالکیت سواری رنو کولیوس 
رنگ ســفید مدل 2017 به شــماره انتظامی 682 ل 16 ایران 10 
شــماره موتور 2TRC707F013983 شــماره شاســی 
VF1RZG002HC262083 بــه مالکیت ســید داود 
حســینی شــماره ملی 0047332743 مفقود گردیده فاقد 

اعتبار است.

آگهی سرقت خودرو
خودرو ســواری سیســتم پژو تیپ PARS-TU5 مدل 1397 به رنگ سفید-روغنی 
شــماره موتور 181B0088800 و شماره شاســی NAAN11FE7JH958138 و 
شــماره پالک ایران 84- 188 ص 96 به نام حوریجان شــفیعی فرزند جهانشــاه در 
تاریخ 1398/9/30 سرقت گردیده و جهت مراجع حقوقی، قانونی و اداری چاپ گردیده 
و از یابنده تقاضا می شــود هرگونه اطالعی از مشــخصات فوق دارد با شــماره تلفن 

09120972499 تماس بگیرد. 

ســند کمپانی و شناســنامه مالکیت )برگ ســبز( خودروی سواری 
نیســان تیپ ماکســیما )دنده اتوماتیک( به رنگ سفید روغنی مدل 
1386 به شــماره انتظامی 738 ج 97- ایران 62 به شــماره موتور 
 PKLHA33CDL614178 و شماره شاسی VQ30620111B
مربوط به آقای عباس دانش به شــماره کــد ملی 2090228407 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی تغییرات شرکت راد اسطوره 
پارس لیان کویر سهامی خاص به شماره 
ثبت ۱۳۴۴۸و شناسه ملی ۱۴00۴۸759۸۴

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1398/02/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- خانم ها محبوبه السادات 
تقــوی دهاقانی به شــماره ملی 5129961234 بــه عنوان بازرس 
اصلی،صغــری رضایی به شــماره ملــی 4284960695 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یکســال انتخــاب گردیدند. 2- آقایان 
رضا زمانی به شماره ملی 1199916307، حیدر امینی به شماره ملی 
1289761019،ســمیرا امینی مقدم به شــماره ملی 0370022866 

بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

شناسه آگهی:)۶۵۴۸7۵(

آگهی تغییرات شرکت شیالت گستر بختیاری سهامی خاص 
به شماره ثبت ۱99۸ و شناسه ملی ۱09۸0۱۸۱9۴9

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/7/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صادرات 
و واردات کاالهــای مجاز و نظایر آن به موضوع شــرکت الحاق و در نتیجه ماده مربوطه در اساســنامه 
بدینوســیله اصالح گردید. ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد. انجام مفاد موضوع شرکت در 

صورت لزوم منوط به کسب مجوز از مراجع مربوطه می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال و بختیاری 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لردگان 

شناسه آگهی: )728582(

شناسنامه مالکیت )برگ سبز( خودروی سواری پژو 206 تیپ 
آریــان اتوماتیک )اس دی وی 9( مدل 1388 به رنگ ســفید 
به شــماره انتظامی 684 س 62-ایران 55 به شــماره موتور 
 NAAP51FE59j355934 13588004345 و شماره شاسی
مربوط به آقای عبدالرحیم ســیاهکارزاده به شــماره کد ملی 

1754160646 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

اعالم مفقودی
برگ ســبز و پــالک موتورســیکلت کبیــر به شــماره 98867 
ایــران 829 تیــپ  KM200 به رنگ مشــکی و شــماره موتور 
 NCX***200R9547026 0198 و شماره تنهNCV204339
بــه نام آقای اشــکان هودرجی با کد ملــی 3257276907 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســند کمپانی و ســند مالکیت)برگ سبز( و کارت مشخصات ســواری پراید صبا 
جی تی ایکس به شماره انتظامی 999س94 ایران93 مدل1380 موتور 00212696 
شاسی S1412280698345 به نام حبیب امین زاده مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
کارت فعالیــت ناوگان عمومی به شــماره 2786339 متعلق بــه کامیونت باری چوبی 
هیونــدای کــروس- دی 4 آ - ئی به شــماره انتظامی 918ع42 ایــران63 مدل1386 
موتور37912007319778 شاسی 37911786008667 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139860317007003804 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد احمدی فرزند علی به شناســنامه 1020 و کدملی 
5999650569 صادره از بهمئی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 102/32 مترمربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 2891/1 اصلی واقع در بخش یک بهبهان به موجب اظهارنامه 
ثبتی شماره 1409 - 97/2/3 و خریداری از مالک رسمی خانم ها بی بی گل تقی نژاد و عزت 
کرم به موجب سند رسمی شماره 320 - 38/5/25 دفتر 36 بهبهان احراز گردیده است. لذا 
مشخصات متقاضی مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند، 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و 
پس از اخذ رسید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/10/24                           تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/08
کاظمی - رئیس ثبت بهبهان

اصل ســند کمپانی و شناســنامه مالکیت ســواری پراید 
GTXi مشــکی رنگ مدل 1386 به شــماره انتظامی 
154 ج11 ایران67 شماره موتور 2248728 شماره شاسی 
S1412286417973 به مالکیت خانم سمیه عالئی شماره 

ملی 6219677651 مفقود گردیده فاقد اعتبار است.

آگهی تغییرات شرکت راد اسطوره پارس لیان کویر سهامی خاص 
به شماره ثبت ۱۳۴۴۸ و شناسه ملی ۱۴00۴۸759۸۴

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/2/3 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حیدر 
امینی به شــماره ملی 1289761019 به سمت رئیس هیئت مدیره، رضا زمانی به شماره ملی 
1199916307 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره، خانم ســمیرا امینی مقدم به شماره ملی 
0370022866 مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شــدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با 
امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

 شناسه آگهی: )654855(

 بــرگ ســبز خــودرو تراکتــور کشــاورزی ITM 399 بــه شــماره پــالک 935 ک 26
 ایران 14 به رنگ قرمز - روغنی مدل 1393 و شماره موتور YAW1119C و شماره شاسی 

N3HKTAA4DEHQ00482 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســند کمپانی خودرو سواری پژو پارس به شــماره پالک 299ق75- ایران 14 به رنگ نقره ای 
متالیک مدل 1386 و شــماره موتور 12486005941 و شماره شاسی 50305444 مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســند کمپانی و برگ سبز و کارت مشــخصات و بیمه نامه شــخص ثالث خودرو سواری پژو 
405 جی ال ایکس آی/8/1 به شــماره پالک 941ص97- ایران 14 به رنگ نقره ای- متالیک 
 NAAM01CA9BR539581 مدل 1389 و شماره موتور 12489182108 و شماره شاسی

متعلق به آقای رسول معین نیا مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی به شماره پالک 484ص73 - ایران 14 به رنگ 
 S1412289450090 نقره ای متالیک مدل 1389 و شــماره موتور 3406881 و شماره شاسی

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی و بیمه نامه شخص ثالث خودرو سواری سایپا 131SE به شماره پالک 
473ص48-ایران 19 به رنگ ســفید- روغنی مدل 1398 و شماره موتور M13/6329699 و 

شماره شاسی NAS411100K3546669 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت هوشــمند ناوگان باری به شماره 1762472 مربوط به خودرو کامیون کشنده ولوو ان12 
38 )4*6( مــدل 1365 به رنگ زرد- روغنی و به شــماره شــهربانی 263ع63 - ایران 46 و 
شماره موتور 009251 و شماره شاسی 0015052 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مــدرک فارغ التحصیلــی اینجانب محمد علــی تقی زاده فرزند جالل به شــماره شناســنامه 
1741746620 صادره از اهواز در مقطع کارشناســی رشــته فقه و مبانی حقوق صادره از واحد 
دانشــگاهی آزاد اســالمی اهواز با شــماره                        مفقود گردیده اســت و فاقد اعتبار 
می باشــد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز به نشانی: 
اهواز- فلکه کارگر )فرهنگ شهر( خیابان کارگر جنوبی کد پستی 68875 - 61349 و صندوق 

پستی 1915 ارسال نماید.

گواهینامه موقت پایان تحصیالت اینجانب ندا سرکاکی فرزند فریدون به شماره شناسنامه 685 
صادره از گچســاران در مقطع کارشناسی رشته پرستاری صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسالمی 
اهواز با شماره                         مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود 
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز به نشانی: اهواز- فلکه کارگر )فرهنگ شهر( 

خیابان کارگر جنوبی کد پستی 68875 - 61349 و صندوق پستی 1915 ارسال نماید.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی

آگهی فقدان مدرک تحصیلی

)نوبت سوم(

نوبت دوم

12/963423
96/9/20

3/7739
82/11/26

گل محمدی به پرسپولیس برگشت
 باقری ماند، مطهری و فنایی هم آمدند

بــا حضور یحیــی گل محمــدی و کادرفنی مورد نظــرش همان طور که 
محمدحســن انصاری فرد اعالم کرد یک کادرکامال پرسپولیسی در نیم فصل 
دوم در این تیم حضور خواهد داشــت. یحیی گل محمدی سرمربی ۴۸ ساله و 
ســابق تیم شهرخودرو که در یک و نیم سال اخیر عملکرد بسیار خوبی با این 
تیم مشهدی داشت، سرانجام دیروز با باشگاه پرسپولیس به توافق رسید و پس 
از موافقت مدیران باشگاه مشهدی با قراردادی به مدت یک فصل و نیم به تیم 
سابق خود بازگشــت. اما با قطعی شدن حضور گل محمدی گمانه های زیادی 
درباره دستیاران این مربی و افرادی که در زمان سرمربی قبلی در کادرفنی تیم 
بودند به گوش می رســید. مهم ترین موضوع مربــوط به کریم باقری بود که تا 
پیش از اعالم یحیی مشخص نبود که در کادرفنی جدید حضور خواهد داشت 
یا نه اما عصر دیروز از باشگاه پرسپولیس خبر رسید که باقری در کادرفنی این 
تیم ماندنی شــد.اما گل محمدی ترکیب دستیارانش را مطابق انتظار با حمید 
مطهری بازیکن سابق پرسپولیس و دستیارش در شهرخودرو و همچنین داوود 
فنایی دروازه بان ســابق پرسپولیس و مربی دروازه بان هایش در مشهد تکمیل 
کرد. با این وصف محسن سیدی مربی دروازه بان های پرسپولیس که در ابتدای 

فصل به این تیم پیوسته بود از جمع کادرفنی این تیم جدا خواهد شد.
آخرین اخبار نقل و انتقاالت نیم فصل لیگ برتر فوتبال

*مسئوالن باشگاه استقالل با درخواست فرهاد مجیدی و بررسی شرایط سعید 
رمضانی را به عنوان سرپرست تیم فوتبال استقالل انتخاب کردند. وی به جای 
ســتار همدانی که از ســمت خود اســتعفا کرده کار خود را آغاز خواهد کرد.
همچنین ســتار همدانی بعد از اســتعفا از سرپرستی این تیم به عنوان معاون 

اقتصادی باشگاه استقالل انتخاب شد.
*فرشــاد احمدزاده دیروز با حضور در محل باشــگاه و دیدار با محمدحســن 
انصاری فرد قرارداد خود را با سرخپوشــان فسخ کرد.احمدزاده که از بازیکنان 
با ســابقه تیم پرسپولیس است پس از فســخ قرارداد با انصاری فرد دیدار کرد 
و مدیرعامل باشــگاه از زحمات چندین ساله این بازیکن تقدیر نمود.همچنین 

به رسم یادبود تابلو فرشی از سوی باشگاه پرسپولیس به احمدزاده داده شد.
*کریســتین اوساگونا مهاجم ۲9 ســاله نیجریه ای، دیروز با عقد قراردادی به 
پرسپولیس پیوســت. وی پس از انجام مذاکرات نهایی قرارداد خود را به مدت 
یک فصل و نیم در هیئت فوتبال تهران به امضا رساند.اوســاگونا نیم فصل دوم 
لیگ برتر در تیم ذوب آهن اصفهان بازی کرد و سپس به تیم ججو یونایتد کره 
جنوبی رفت.وی سابقه بازی در تیم هایی چون راجا کازابالنکای مراکش، مشلن 

و وسترلو بلژیک، ام صالل قطر، ذوب آهن و ججو یونایتد کره جنوبی را دارد.
*ســجاد آقایی مهاجم جوان تیم فوتبال استقالل که در نیم فصل نخست هم 
عملکرد خوبی در این تیم داشت، به صورت قرضی و برای نیم فصل به تیم ذوب 
آهن پیوســت. آقایی از بازیکنان جوانی بود که در جام حذفی و لیگ برتر برای 
آبی پوشان گلزنی کرد و باتوجه به انتقال مطهری به استقالل، برای آنکه بیشتر 

فرصت بازی پیدا کند راهی ذوب آهن شد.
*امید عالیشاه هافبک تیم فوتبال پرسپولیس که سرمربی پیشین سرخپوشان 
خواهان جدایی وی بود، با توجه به نظر یحیی گل محمدی، به همکاری خود با 

پرسپولیس ادامه خواهد داد.
*حامد بحیرایی که پیش از این در تیم فوتبال سپاهان به عنوان هافبک حضور 

داشت به صورت قرضی به نساجی پیوست.
*تیم فوالد  در راســتای تقویت خود با محمد زبیر نیک نفس به توافق رســید 
تــا این هافبک که در نیم فصل اول در تیم ذوب آهن حضور داشــت، شــاگرد 
جواد نکونام شود.پیش از این پاتوسی و سینا زامهران به تیم قرمزپوش اهوازی 
پیوسته اند، روح اهلل ســیف الهی، انس بنی یاسین و میثم دورقی سه خروجی 

فوالد تا اینجای کار بوده اند.
*احسان تأییدی مهاجم تیم فوتبال پارس جنوبی جم با عقد قراردادی به مدت 
نیم فصل، به نفت مسجدسلیمان پیوست.تأییدی پیش تر در تیم پارس، شاگرد 
مهدی تارتار بود و در نیم فصل دوم لیگ نوزدهم هم در جمع شاگردان او توپ 
می زند.نفتی ها پیش تر با مهدی زبیدی، امید سینگ، آرمان قاسمی، محمدعلی 

صفیا و محمدامین اسدی قرارداد بسته بودند.
*تیــم فوتبال پیکان تهران پس از جــذب دانیال ماهینی، برای نیم فصل دوم 

آرام هایراپتیان،دروازه بان تیم ملی ارمنستان را به خدمت گرفت.
*مرتضی آقاخان بعد از دوران تلخی که در اســتقالل داشت و اولین خروجی 
قطعی این تیم در نقل و انتقاالت زمستانی لقب گرفته بود، عصر دیروز با امضای 
قراردادی تا پایان فصل رســما به سایپا پیوست.این مهاجم ۲۶ ساله طی یک 
فصل و نیم اخیر به دلیل مصدومیت های پیاپی نتوانســت خودی نشان دهد و 
حاال با رفع آســیب دیدگی قصد دارد به دوران اوج خود برگردد.باشــگاه سایپا 

پیش از این با خالد شفیعی و محمدصادق بارانی قرارداد بسته بود.


