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شانس صعود تیمهای ایرانی در آسیا بررسی

برانکو:

توپ گلف در میدان دیپلماتها

آبرو داری علی منصور در آسیا

دیدار با سپاهان سرنوشت قهرمانی
را مشخص می کند

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران با اشاره
به حساسیت های تقابل با سپاهان ،گفت :این
دیدار به نوعی تعیین کننده سرنوشت قهرمانی
لیگ برتر است.
به گزارش ایرنا ،برانکو ایوانکوویچ در جریان
تمرین دیروز تیمش در جمع خبرنگاران،
اظهار کرد :دربی اول و بزرگ ما با استقالل
بود و اکنون یک دربی دیگر با سپاهان داریم
که رقابت حساسی است و هواداران برای آن
اهمیت زیادی قائل هستند .وی افزود :سپاهان
در  10سال اخیر بیشترین قهرمانی را در لیگ
ایران داشته است و این بازی به نوعی تعیین
کننده قهرمان فصل جاری لیگ برتر خواهد
بود .سرمربی پرسپولیس در مورد شکست
برابر االهلی عربستان در لیگ قهرمانان آسیا،
توضیح داد :فوتبال همین است ،می توانستیم
هم اکنون صعودمان را از گروه تضمین کنیم.
چنانچه گل های آفسایدی که در پاختاکور
و السد دریافت کردیم از سوی داور گرفته
می شد ،اکنون شرایطی عالی داشتیم .برابر
االهلی نیز نمایش برتری داشتم و حریف نیز
نشان داد که تیم قدرتمندی است .این مربی
اهل کرواسی تصریح کرد :اهدافمان همچنان
مشخص است و بازی خوبمان این دلخوشی
را می دهد تا به خواسته مان برسیم .وی در
مورد تقابل حساس با سپاهان ،گفت :میدانیم
حریف خسته نیست و ما بعد از یک بازی
سخت به میدان می رویم ،اما این مسئله هم
بهانه ای برای ما نخواهد بود .سپاهان اتفاقی
در جمع مدعیان نیست و کل فصل در جمع
بهترین ها قرار داشته است و قطعا بازی
سختی در انتظار است .برانکو در مورد عملکرد
ضعیف «علی علیپور» در دیدار برابر االهلی،
گفت :او آقای گل فوتبال ایران است و امسال
نیز عملکرد خوبی دارد .در هر صورت شانس
گل را از دست دادن بهتر از این است که اصال
موقعیت ایجاد نکنید .اغلب مهاجمان دوره
افت دارند و باید قبول کنیم او بهترین گلزن
پرسپولیس است.

جهانورزش

هر چقدر هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا
برای نمایندگان کشورمان شیرین بود؛ تیمهای
ایرانی در هفته چهارم ناکام بودند .با نتایج به
دست آمده در هفته چهارم مرحله گروهی
صعود دو تیم پرطرفدار پایتخت به چالش
افتاد .تنها تیم موفق ایرانی در بازیهای این
هفته شاگردان علیرضا منصوریان در ذوبآهن
بودند تا این تیم در آستانه صعود از مرحله
گروهی قرار بگیرد.
به گزارش ایلنا ،علیرضا منصوریان یک بار دیگر
در لیگ قهرمانان آسیا موفق عمل کرد و حاال
سومین تیم او هم در آستانه صعود از مرحله
گروهی قرار دارد .مربی جوان فوتبال کشورمان که
با نفت تهران و استقالل سابقه صعود از مرحله
گروهی را دارد با برتری دو بر صفر برابر الوصل
امارات در فاصله دو هفته مانده به پایان مرحله
گروهی خیال هواداران ذوبآهن از صعود به
مرحله بعد را تقریبا قطعی کرد.
با برتری اصفهانیها ،نهتنها صعود این تیم
قطعی شد بلکه صدرنشینی آنها هم کامال
محتمل به نظر میرسد.
ذوبآهن در دو بازی آینده ابتدا میهمان الزورا
عراق است و سپس از النصر عربستان میزبانی
خواهد کرد .نکته جالب توجه در مورد گروه  Aاین
است که شاگردان منصوریان در صورت کسب
تنها یک مساوی برابر نماینده عربستان نهتنها
صعود بلکه صدرنشینی خود را در این گروه قطعی
خواهند کرد.
از همان روز قرعهکشی هم میتوانست حدس
زد استقالل کار سختی برای صعود از گروه مرگ
دارد .آبیها صالبت فصل گذشته را تا اینجا از
خود نشان ندادهاند و همچون رقیب همشهری از
 4بازی فقط  4امتیاز گرفتهاند.
بازی بعدی استقالل را به نوعی میتوان
مهمترین دیدار آنها در مرحله گروهی دانست.
اگر صعود الهالل  9امتیازی را قطعی بدانیم و
برای العین  2امتیازی شانسی برای صعود قائل
نباشیم ،رقابت صعود در این گروه بین الدحیل و
استقالل خواهد بود.
استقالل فقط در صورتی شانس صعود از
مرحله گروهی را خواهد داشت که الدحیل را
در آزادی شکست دهد .باتوجه به اینکه در لیگ
قهرمانان آسیا در صورت همامتیاز شدن تیمها
بازی مستقیم مالک تعیین رتبه تیمها قرار
میگیرد و اینکه آنها در بازی رفت با نتیجه سه بر
صفر برابر الدحیل مغلوب شدهاند ،حتی تساوی

ذوبآهن با برد برابر حریف خود در آستانه صعود از مرحله گروهی قرار گرفت و در سمت دیگر شکست تیمهای پرطرفدار پایتخت باعث شد بار دیگر
صعود از مرحله گروهی برای آنها به اما و اگر بکشد.
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برابر الدحیل هم کافی نیست.

استقالل اگر بتواند الدحیل را شکست دهد (با
هر نتیجهای) امیدهایش برای صعود از مرحله
گروهی زیاد خواهد شد .چرا که آبیها در هفته
آخر با العین بازی دارند ولی الدحیل در یک
بازی سخت باید به مصاف الهالل عربستان
برود.
اوضاع برای نماینده فوتبال کشورمان در گروه
 Dحسابی پیچیده شدهاست .برای تیمی که با
برچسب نایب قهرمانی آسیا وارد بازیهای این
فصل شده ،قرار گرفتن در انتهای جدول گروه

اصال خوشایند نیست .با شکست پرسپولیس برابر
االهلی کار شاگردان برانکو برای صعود گره خورد ه
و آنها برای صعود بی دردسر باید در دو دیدار
بعدی برنده از زمین خارج شوند.
پرسپولیس ابتدا باید به ازبکستان سفر کند و
به مصاف پاختاکور ازبکستان برود .رقابت در این
گروه آنقدر نزدیک است که نمیتوان از نتیجه
هیچ بازیای با قطعیت صحبت کرد اما نکتهای
که در مورد پرسپولیس واضح است این است
که آنها باید در هر دو بازی خود برنده باشند.
البته پرسپولیس با کسب یک برد و یک مساوی

هم میتواند به صعود امیدوار باشد اما اگر برانکو
میخواهد تیمش بدون اما و اگر به مرحله بعد
برسد باید شاگردانش را برای برد در دو دیدار
پیشرو آماده کند.
نکته مثبت در مورد برنامه بازیهای سرخپوشان
این است که آنها در دیدار آخر خود میزبان
هستند و میتوانند روی حمایت هواداران خود در
بازی برابر السد حساب ویژهای باز کنند .خصوصا
اینکه این تیم نشان داده در بازیهای که میزبان
هست به حریف باج نمیدهد و فقط برای برد وارد
زمین میشود.

مسابقات جام گلف دیپلماتها با حضور سفرا،
کارداران ،نمایندگان و وابستگان سیاسی ،تجاری
و اقتصادی مقیم تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش ورزش سه ،فدراسیون گلف جمهوری
اسالمی با مجوز وزارت ورزش و جوانان ،همکاری
وزارت امور خارجه و باشگاه انقالب میزبان
مسابقات گلف جام دیپلماتها با دعوت از سفرا،
کارداران ،نمایندگان و وابستگان سیاسی ،تجاری
و اقتصادی مقیم تهران در تاریخ  6اردیبهشت
ماه خواهد بود.
این رویداد ویژه ،پیشتر با حضور برخی از
مقامات و سفرای خارجی حاضر در کشور نیز
برگزار شده بود اما اینبار برای نخستین دوره
حضور بانوان و آقایان در یک میدان و یک بازی
مشترک ،پتانسیل این رشته محبوب و مفرح
خانوادگی و البته دیپلماتیک را نمایان خواهد
ساخت.
گفتنی است ،با تالش بی وقفه فدراسیون
گلف کشور در ایجاد منابع مالی پایدار و نیز
برگزاری ده دوره مسابقه ملی طی  4ماه پایانی
سال  ،97جام گلف دیپلماتها نخستین اقدام
رسمی و حرکت ورزشی این فدراسیون برای سال
 98است.
با مرور قدمت صدها ساله گلف در دنیا و
عمر یکصد ساله آن در ایران ،می توان گفت
گلف از جمله رشتههایی است که دیپلماسی و
تصمیمسازی در سطوح عالی مدیریتی جهان را
در فضایی بدور از تنش های روزمره ،بروکراسی
اداری و با جذب انرژی مثبت از محیط سبز این
رشته در خود گنجانده است.
بر اساس تحقیقات انجام شده نیز گلف
نخستین ورزشی است که چهره های دیپلماتیک
و حتی ورزشی را بهسوی خود میکشاند
که نمونههای بارز آن والدیمیر پوتین،
رئیسجمهوری روسیه در بخش سیاسی و گرت
بیل ولزی ،فوتبالیست مطرح رئالمادرید است.
البته از جلسات مهم در سطح سران و روسای
جمهور کشورهای توسعه یافته  G8در زمینهای
گلف نباید غافل بود .اما برگزاری جام دیپلماتها
رویدادی است که برای نخستین بار در سطح
بین المللی و به ابتکار فدراسیون گلف جمهوری
اسالمی ایران انجام خواهد پذیرفت که با وجود
تنها میدان چمن نه چندان استاندارد گلف در
کشور با تالش کادر فنی فدراسیون گلف بر
طبق قوانین و مقررات بین المللی و مرکز توسعه
جهانی گلف  R&Aهمسان سازی و برگزار
می شود .همچنین ،در راستای مسئولیتهای
اجتماعی ،فدراسیون گلف درنظر دارد در حاشیه
این جام ،اقدام به حمایت از استانهای سیل زده
کشور کند.

اگهی تغییرات شرکت سهند یاقوت رایمند سهامی خاص به شماره ثبت

اگهی تغییرات شرکت سهند یاقوت رایمند سهامی خاص به شماره

عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/11/06تغییرات ذیل اتخاذ شد  1- :زهره

مدیره مورخ  1397/11/06تغییرات ذیل اتخاذ شد  :امید داریوش پناه

تاسیس شرکت سهامی خاص ساورز سازه سپیدار درتاریخ 1397/12/19
به شماره ثبت  9430به شناسه ملی  14008213459ثبت و امضا ذیل
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی
میگردد .موضوع فعالیت :امور پیمانکاری در زمینه آب -راه -تاسیسات
و تجهیزات-ساختمان -برق -صنعت و معدن -نفت و گاز -ارتباطات
کشاورزی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربطمدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان کهگیلویه
وبویراحمد  ،شهرستان بویراحمد  ،بخش مرکزی  ،شهر یاسوج ،تل زالی ،
خیابان فجر ، 3خیابان شهیدان نیکوکار  ،پالک  ، 17طبقه اول کدپستی
 7591666859سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال
نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ
 350000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  3462/126مورخ
 1397/11/26نزد بانک صادرات شعبه جمهوری اسالمی با کد  3462پرداخت
گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره
آقای علی زارعی ناصر آباد به شماره ملی 4220009051و به سمت عضو هیئت
مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال آقای راضیه
زارعی مقدم به شماره ملی 4220311742و به سمت رئیس هیئت مدیره
به مدت  2سال آقای حسن مسعود پور به شماره ملی 4269919256و به
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :حق
امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور بانکی از قبیل چک ،سفته ،برات
و اوراق عادی و اداری با امضاء علی زارعی ناصر آباد (مدیر عامل و عضو
اصلی هئیت مدیره) و مهر شرکت معتبر است .اختیارات مدیر عامل  :طبق
اساسنامه بازرسان آقای فرزانه آقائی امیرآباد به شماره ملی 4220171207
به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای ایرج نیکوکارمطلق
به شماره ملی  4232060529به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی
روزنامه کثیر االنتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری یاسوج ()431362

آگهی تصمیمات شرکت پیشرو اخگر یاسوج سهامی خاص به شماره ثبت

اگهی تغییرات شرکت مارین پارت گچساران سهامی خاص به شماره

اگهی تصمیمات شرکت تاسیساتی کارا کوشش گچساران سهامی خاص

آگهی تغییرات شرکت مارین پارت گچساران سهامی خاص به شماره

مورخ  1397/09/17تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :میالد الهی چنارستان سفلی

عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/10/07تغییرات ذیل اتخاذ

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/09/10تصمیمات ذیل

مدیره مورخ  1397/10/07تغییرات ذیل اتخاذ شد  :حسن جعفری

به شماره ملی  1750704031و حسن جعفری ثمرخزانبه شماره ملی

چهارده چریک به شماره ملی  4268874011و مارال فرهادی به شماره

هیئت مدیره آقای رضا ویس مقدمبه شماره ملی  4269762764به

تعیین گردیدند  -2جهان آفرین منفرد شماره ملی  1817960725به

سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند .حق

اگهی تغییرات شرکت هخامنش بتن مهریان سهامی خاص به شماره ثبت  6950و
شناسه ملی  14004063592به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  1396/12/24تغییرات ذیل اتخاذ شد  -1 :مرتضی حسینی نژاد به شماره ملی
 42320489744به سمت بازرس اصلی و صولت مهیدی به شماره ملی 4231073198به
سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند  -2روزنامه کثیراالنتشار
ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()431366
اگهی تغییرات شرکت هخامنش بتن مهریان سهامی خاص به شماره ثبت 6950و شناسه
ملی  14004063592به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/24
تغییرات ذیل اتخاذ شد  :محل جدید شرکت در استان کهگیلویه وبویراحمد  -شهرستان
بویراحمد  -بخش مرکزی  -شهر مادوان -مهریان -خیابان شهید صیاد شیرازی -خیابان
امام زاده احمد -پالک  0-طبقه همکف کد پستی  7591411795تعیین گردید و ماده
مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ((431367

 7997و شناسه ملی  14005915620به استناد صورتجلسه مجمع عمومی

ثبت  7997و شناسه ملی  14005915620به استناد صورتجلسه هیئت

موسوی به شماره ملی  1200032802و امید داریوش پناه به شماره ملی

به شماره ملی  4260070126به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره

اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  2-زهرا رضائی منصور

و زهره موسوی به شماره ملی  1200032802به سمت نائب رئیس هیات

 4260070126و اسما قلعه به شماره ملی  1860401317به سمت اعضای

آباد به شماره ملی  4260070002به سمت بازرس اصلی و صدیقه ویسی

پور به شماره ملی  4232214089به سمت بازرس علی البدل برای مدت

یکسال مالی انتخاب شدند  3-روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی
های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه

وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()431365

و اسما قلعه ء به شماره ملی  1860401317به سمت رئیس هیات مدیره

مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی
و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی

و اداری با امضاء زهره موسوی (نائب رئیس هئیت مدیره)و مهر شرکت
معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()431364

آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی پی ریزان گوهر آرا سهامی خاص به

اگهی تغییرات شرکت سازه گستران گمارون سهامی خاص به شماره

آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی پی ریزان گوهر آرا سهامی خاص به

هیئت مدیره مورخ  1397/11/03تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :مصطفی

عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/11/06تغییرات ذیل اتخاذ

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/11/03تصمیمات ذیل

شماره ثبت  5603و شناسه ملی  10680074646به استناد صورتجلسه
احمدی به شماره ملی  2296374727به سمت رئیس هیات مدیره و
مهدی زارع کرکج به شماره ملی 0084347899به سمت نائب رئیس

هیات مدیره و خسرو شکیبی به شماره ملی2991969199به سمت
مدیر عامل و عضو هیات مدیره به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت
دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و

تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء

ثبت  5643و شناسه ملی  10680074971به استناد صورتجلسه مجمع
شد  1- :اسما قلعه ء به شماره ملی  1860401317و علیرضا دهقانی

ناژوانی به شماره ملی  1284989844و زهرا وحیدی فر به شماره
ملی 4231950458به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو
سال انتخاب شدند  2-کوثر بهمنی زاده به شماره ملی 4269796847
به سمت بازرس اصلی و سید مجید موسوی نسب به شماره ملی
 3539454306به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی

مصطفی احمدی (رئیس هیئت مدیره) مهر شرکت معتبر است اداره کل

انتخاب شدند  3-روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های

موسسات غیرتجاری یاسوج ()431371

وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()431369

ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و

 1081و شناسه ملی  10861992088به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
به شماره ملی  4220348840به سمت رئیس هیات مدیره و عبدالرضا الهی
چنارستان سفلی شماره ملی  4230289820به سمت مدیر عامل و عضو

هیات مدیره و پریوش عدالت خواه به شماره ملی 4230432895به سمت

نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه
اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های
عادی و اداری با امضاء عبدالرضا الهی چنارستان سفلی ( مدیرعامل ) و در
غیاب ایشان آقای میالد الهی چنارستان سفلی رئیس هیئت مدیره ) و مهر

شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()431411

شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه

ثبت  4154و شناسه ملی  14004480444به استناد صورتجلسه مجمع

شد  -1 :احمد کرمپوربه شماره ملی  1850007330و رضا ویس مقدم
 4269762764وبه سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو

سال انتخاب شدند  -2سید احمد رضوی به شماره ملی  1861811209به

شماره ثبت  5603و شناسه ملی  10680074646به استناد صورتجلسه
اتخاذ شد -1 :مصطفی احمدی به شماره ملی  2296374727و خسرو

شکیبی به شماره ملی 2991969199و مهدی زارع کرکج به شماره ملی
 0084347899به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال

انتخاب شدند  2-عبدالرحیم صفرپور به شماره ملی4250995615به
سمت بازرس اصلی و فرزانه کرمی به شماره ملی4250117278به سمت

بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند  -3روزنامه
کثیر االنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره

کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری یاسوج ()431368

به شماره ثبت  849و شناسه ملی  10680015012به استناد صورتجلسه
اتخاذ شد -1 :زهرا رضا زاده به شماره ملی  4260078720و آقای ایمان

ملی  4269592321به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دوسال

ثبت  4154و شناسه ملی  14004480444به استناد صورتجلسه هیئت

ثمرخزان به شماره ملی  1719514763به سمت مدیر عامل و عضو

سمت رئیس هیات مدیره واحمد کرمپوربه شماره ملی 1850007330به

سمت بازرس اصلی و مریم خادمی به شماره ملی 1850430799به سمت

سمت بازرس اصلی و ابراهیم منفرد شماره ملی  1819418952به سمت

امضاء اسنادرسمی وتعهدآور بانکی از قبیل چک  ،سفته برات و اوراق

کثیر االنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید  .اداره

کثیراالنتشار ابتکارجهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل

مدیره ) ومهر شرکت دارای اعتبار می باشد اداره کل ثبت اسناد و امالک

بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند  -3روزنامه
کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت

ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان ()431388

بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند 3- .روزنامه

ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری دوگنبدان ()431387

بهادار.و نامه های عادی واداری با امضاء با رضا ویس مقدم (رئیس هیات
استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
دوگنبدان ()431384

