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استقاللبزرگ،مربیبزرگمیخواهد

پیشکسوت تیم فوتبال استقالل با اشاره به توقف این
تیممقابلسایپاوتداومروندنا کامیآبیپوشان ،گفت:
ی گویم که استقالل تیم بزرگی
با احترام به فرهاد مجیدی م 
است و به مربی بزرگی نیاز دارد .تیم فوتبال استقالل در
ادامه نتایج نهچندان امیدوار کنندهاش در هفته بیست
و دوم رقابتهای لیگ برتر مقابل سایپا در دیداری خانگی
تن به تساوی داد تا انتقادات زیادی متوجه این تیم شود.
گودرز حبیبی پیشکسوت آبی پوشان که حدودا یک دهه
پیراهناینتیمرابرتنداشتدر همینرابطه گفت:بدنسازی
ی گردد.
تیم کامل نیست و البته این فقط به بدنساز تیم ما باز نم 
این مشکلی است که همه تیمها کموبیش با آن مواجه هستند
و استقالل هم مثل سایر تیمها با مشکل بدنسازی روبهرو است.
وی اضافه کرد :وقتی فدراسیون اصرار به ادامه لیگ دارد و بعد از
۴ماهتعطیلیفقط۳هفتهبرایآمادهسازیزمانمیدهد،نتیجه
این میشود که اغلب تیمها دچار مشکل میشوند .پیشکسوت
آبی پوشان در خصوص دیدار این تیم مقابل سایپا گفت :بعد از
گلی که زدیم تیم افت کرد و من برنامهای برای حمالت منظم و
رسیدنبه گلهایبیشتروایجادحاشیهامنندیدم.ایندرحالی
بود که سایپا توان زیادی برای مقابله با استقالل نداشت .بعد از
گل سایپا هم با اینکه در دقایق ابتدایی نیمه دوم ،استقالل سراپا
ی کرد ،اما نه در حمله تیم ما نظم و
حمله بود و سایپا کامال دفاع م 
برنامهدیدهمیشدونهدر سیستمدفاعیسایپا.حبیبیدر ادامه

استقالل و تراکتور جا ماندند

پرسپولیسدرپایانهفتهبیستودوملیگبرترجایگاهشدرصدرجدولراتثبیت
کرد،درحالیکهاستقاللوتراکتوراز کورسقهرمانیخارجشدند.هفتهبیستودوم
بابرگزاریسهدیداربهپایانرسیدودراینبازیهااستقاللمقابلسایپابهتساوی
رضایتداد،سپاهانبرابر گلگهربرندهشدوفوالددر مصافباماشینسازیبه
برتریدستیافت.دوتیماستقاللوتراکتور کهاز اوایلفصلدر کورسقهرمانی
بودندبااز دستدادنامتیازاتاینهفتهازکورسخارجشدند.

یزدانی به بازار بزرگ پیوست

گفت:در نیمهدومیکبازیضعیفاز سویدوتیمدیدم کهبیشتر
ی کرد.شایدبتوان گفتبدترین
احساساتبرمنطقفوتبالغلبهم 
نیمهای که در این فصل دیدم ،همین نیمه دوم بازی استقالل و
سایپا بود که هیچ یک از دو تیم نتوانستند فوتبالی زیبا و منطقی
ارائه دهند.کارشناس فوتبال گفت :در اغلب دقایق بازی اصرار
به نفوذ وریا از راست و ارسالهای او داشتیم و وقتی سایپاییها
کانال چپ دفاعی خود را بستند ،ندیدم برنامهای جایگزین این
تا کتیکقبلیشود.در بسیاریاز دقایقبازیبچههایماتاپشت
محوطهجریمهمیرفتندامابعداز آنبرنامهایبرایخاتمهدادن
به حمله خود نداشتند و برای همین حمالت بینتیجه میماند.
وی در خصوص مقایسه مجیدی و استراماچونی که اخیرا زیاد
ی گیرد بیان داشت :استراماچونی مربی بزرگی بود که
صورت م 
بهجزمسائلفنیقابلیتمدیریتداشتوبازیکنانرابهخوبیدر
ی کرد .او با همین بازیکنان تیمی
زمین و خارج از زمین مدیریت م 
غیرقابلمهار ساختهبود.تیمی کهبعیداستمربیدیگریبتواند
مشابه آن را بسازد .مجیدی را نمیتوان و نباید با استراماچونی
مقایسه کرد چون استرا بسیار باتجربهتر بود .حبیبی در ادامه
خاطرنشانساخت:بااحترامزیادی کهبرایفرهادمجیدیقائل
ی گویم او آینده مربیگری ایران است ،اما این
هستم و با یقین م 
را اذعان میدارم که حضور روی نیمکت استقالل برای مجیدی
زود بود .از روز اول هم خیلی از کارشناسان تذکراتی را میدادند
ی گویم که
که این سرمایه استقالل نسوزد .با احترام به مجیدی م 

تفتیان:

قهرمان کشتیجهانوالمپیکبرایحضور در فصلجدیدلیگبرتربه
تیمبازار بزرگایرانپیوست.حسنیزدانیبعداز عقدقراردادبااینتیم
ابراز امیدواری کرد با مساعدت وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا
در ورزش هر چه زودتر شرایط برگزاری لیگ برتر کشتی فراهم شود.

عذرخواهی از هواداران آبی

سرپرستتیماستقاللاستعفایفرهادمجیدیاز سرمربیگریاینتیم
راشایعهخواند.رمضانیدربارهتساویاستقاللمقابلسایپادر هفته
بیست ودوم لیگ برتر اظهار داشت :از هواداران استقالل به خاطر
ی کنیموتالشچندینبرابرخواهیم
کسبدونتیجهاخیرعذرخواهیم 
کرد که نتایج مورد دلخواه هواداران را کسب کنیم.

خداحافظی گومز از فوتبال

مهاجمباتجربهژرمنهادر۳۴سالگیدرحالی کهبااشتوتگارتبهبوندسلیگا
صعود کردتصمیمبهخداحافظیاز فوتبال گرفت .گومزیکیاز مهاجمانموفق
یک دهه اخیر دربوندسلیگا بوده است.

پرسپولیس بهترین در ایران

بر اساس تازهترین ردهبندی تیمهای باشگاهی فوتبال جهان که از
سوی سایت فوتبال دیتابیس اعالم شد ،تیم پرسپولیس همچنان در
رتبه نخست فوتبال باشگاهی ایران قرار دارد.استقالل همچنان در
رتبه دوم ایران قرار دارد.

آذری:

استیلی:

مسئوالن ورزش فقط به فکر فوتبال هستند

پنج برد پیاپی نباید فوالد را فریب دهد

سریعترینمردایرانگفت:بابازگشاییمجموعههای
ورزشیتمرکزوحساسیتمسئوالنبهسمتفوتبال
رفتوبهسایررشتههاازجملهالمپیکیهاتوجه
الزمنشد.تفتیانبیان کرد:شایدهمهدنیابه
دلیلطرفدارانزیادومحبوبیتفوتبالبهفکر
ن گونه
بازگشاییلیگ کشورشانباشنداماای 
ن گونه که
نیست که سایر رشتهها را رها کنند .آ 
خبر دارم خیلی از کشورها کمپهای ورزشیشان
برای تمرین المپیکیها باز است ،در حالی که تمرکز و حساسیت ما روی فوتبال بود
و لیگ شروع شد اما به المپیکیها و ملی پوشان آنقدری که باید ،توجه نشده و
هنوز هم در بالتکلیفی هستند .فکرمی کنم تمام رشتهها نتوانستند اردوهایشان
را برگزار کنند و شرایط نرمالی را به دست بیاورند.وی افزود :من با خیلی از رقبایم در
کشورهای دیگر ارتباط دارم و میدانم که شرایط تمرینی برایشان فراهم شده است.
آنها در کمپهای ورزشی ایزوله که ازنظر بهداشتی و تغذیه کنترل میشوند ،تمرین
ی کنند .در ورزش قهرمانی با یک ماه تمرین نمیتوان چند ماه تعطیلی را جبران
م 
کرد .وی گفت :اصال دوست ندارم المپیک لغوشود .سن دوران قهرمانی کوتاهمدت
است و ورزشکارانی که در رده خیلی باالیی هم قرار دارند در دو یا سه دوره المپیک
ی کنند .خوشبختانه من یک دوره شرکت کردهام اما ا گر المپیک توکیو لغو
شرکت م 
شود ،تا سال  ۲۰۲۴باید منتظر باشیم که این وقفه هشتساله زمان زیادی است و
ی کند .امیدوارم جهان به حالت عادی برگردد و اتفاقات خوبی برای
کار را سخت م 
همه رقم بخورد .لغو المپیک بزرگترین لطمه به ورزش است.

مدیرعامل باشگاه فوالد گفت :بازیکنان این تیم
نباید فریب پنج پیروزی اخیرشان را بخورند و
مأموریت آنها در لیگ برتر به پایان نرسیده
است.سعید آذری گفت :هنوز هشت بازی
دیگر باقیمانده که  50درصد کار ما در این
فصل است .ما تیم خوبی هستیم ،ولی مهم
این است که روند فعلی را ادامه دهیم و اصل کار
این هشت بازی است که باقیمانده.وی با تمجید از
نکونام ،سرمربی فوالد خاطرنشان کرد :ا گر تفکرات بازیکنان فوالد مثل تفکرات
نکونامباشد،قطعابههدفمانمیرسیم.نکونامواقعایکمربیفوقحرفهایاستو
از تجربیاتی کهدر سالهایبازیگریخصوصاسالهایحضورشدر اسپانیابهدست
ی کند .کار کردن با این مربی و بازیکنان فوالد که در
آورده است بهخوبی استفاده م 
زمین مسابقه میجنگند برای من افتخار بزرگی است.وی یادآور شد :ما دو مشکل
بزرگ هم داریم که یکی ویروس کروناست که دشمن تمام تیمها به شمار میآید و
مسئله بعدی هم گرمای اهوازاست که روز به روز شدیدتر میشود .امیدوارم این
مسائل برای ما مشکلساز نشود.آذری درباره ادامه همکاری با نکونام و اینکه آیا این
مربی فصل بعد هم هدایت فوالد را بر عهده خواهد داشت تصریح کرد :مشکلی برای
ادامه همکاری فوالد و نکونام وجود ندارد .من به سرمربی تیم نامه رسمی دادم تا
او برنامههایش را به باشگاه بدهد .اتفاقا در این زمینه نیز بنده ،نکونام و همچنین
محمدیمدیریت کارخانهفوالدبایکدیگرصحبت کردیم.امیدوارمبرایفصلآینده
ن کلفت ببندیم.
یک فوالد گرد 

پیشکسوت فوتبال ایران و پرسپولیس ،گفت :مهدی
یباوجودسن کمنشانداده کهآیند هدرخشانی
عبد 
در پرسپولیس خواهد داشت.
حمید استیلی در خصوص نپذیرفتن پست
سرمربیگری تیم فوتبال جوانان ،اظهار داشت:
از بازیکنان تیم جوانان شناختی نداشتم و
سرمربیگری این تیم را قبول نکردم .چند گزینه مدنظر
کمیته فنی قرار دارند و زمان کمی تا آغاز مسابقات باقیمانده
است .امیدوارم که بهترین اتفاق برای این تیم رخ بدهد.وی درباره شروع دوباره مسابقات
لیگ گفت :مثل همه جای دنیا خوشبختانه لیگ ما هم شروع شد .همه باید پروتکلهای
بهداشتی را رعایت کنیم .ا گر مسابقات شروع نمیشد با مشکالتی در سطح بینالمللی و
باشگاهی مواجه میشدیم.
وی اذعان داشت :هواداران در ورزشگاهها نیستند و ا کنون بازیکنان و مربیان نقش مهمی
دارند .مردم به دور از ورزشگاه دوست دارند بازیهای خوبی را ببینند و امیدوارم همینطور
شود و لیگ بهخوبی پایان یابد.استیلی درباره مشکالت مالی تیمها اذعان داشت :مشکل
مالی برای همه وجود دارد.انشاءاهلل مدیریت باشگاه کمک کند و تعهدات پرداخت شود.
مشکالتمالی در همهبخشها هستوتمامسطوحجامعهخصوصابعداز کرونابامحدودیت
فراوانی روبهرو شدهاند و بازیکنان هم باید کمی صبور باشند.
وضعاستقاللوپرسپولیسبهخاطرهوادارانزیادی کهدارنداز لحاظمالینسبتاخوباست.
همهبایددر کنارهم کمک کنیمتااینروزهایسختتمامشود.ویدرموردقهرمانیپرسپولیس
نیز گفت :پرسپولیس به قهرمانی نزدیک است اما چیزی تمام نشده است.

گوشت تازه
گوسفندی
شتر
در حضور م یان
چرخ و طبخ میگردد.

خت99/4/2-8

66712269-09121445155-66724097-66710276

خت99/3/25-120

خت99/3/20-109

بدینوسیله به اطالع سهامداران
شرکت تولیدی آرد کیار سهامی خاص

خت99/4/7-22

میرساندمجمععمومیعادیسالیانهشرکت8صبحروزدوشنبه1399/4/30
درمحلشرکتتشکیلمی گرددخواهشمنداستراسساعتمقرر درجلسه
حضوربهم رسانید .
دستور جلسه :
 -1استماع گزارش هیئت مدیره وبازرسان
 -2رسیدگی به ترازنامه وسود وزیان سال مالی 1398
 -3انتخاب بازرسان شرکت
 -4انتخاب اعضای هئیت مدیره
 -5انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آ گهی های شرکت
تاریخ انتشار99/4/11 :
رئیس هئیت مدیره شرکت
خ ش99/4/11 :

خت99/4/4-15

خت99/3/25-121

خت99/4/11-47

خت99/4/4-14

خت99/4/11-49

خت99/4/4-17

خرید انواع ضایعات
اعم از آهن ،كاغذ باطله
كتاب و فلزات رنگی
09124102163

آ گهی دعوت مجمع عمومی

خت99/4/11-48

رامسر ساحل طالیی
آپارتمان  105متری فول امكانات
نوساز (رو به دریا)
09151111123

خت99/4/11-46

خت99/3/20-108

آقایاحمدسرپوشوكالتاباستنادوكالتنامه99/2/23-70902دفترخانه553تهران
از طرف مالك خانم طیبه حضوری با اعالم گم شدن سند مالكیت ملك مورد آگهی
با تسلیم استشهادیه گواهی امضاء شده ذیل شماره  99/2/22-44525دفترخانه
 553تهران طی درخواست وارده  1023003955مورخ  99/2/23تقاضای صدور
المثنی سند مالكیت را نمودهاند كه مراتب در اجرای ماده  120آیین نامه قانون ثبت به
شرح زیر آگهی میگردد -1:نام و نام خانوادگی :خانم طیبه حضوری مالك ششدانگ
-2شمارهپالك3620:فرعیاز124اصلی-3علتگمشدن:اسبابكشی-4خالصه
وضعیت مالكیت :سند مالكیت ششدانگ یك قطعه آپارتمان مسكونی نوع ملك
طلق به پالك ثبتی  30620فرعی از  124اصلی مفروز و مجزا شده از  3327فرعی
از اصلی مذكور قطعه  2تفكیكی واقع در بخش  11حوزه ثبت ملك كن تهران استان
تهران به مساحت  81/37مترمربع بانضمام انباری قطعه  4تفكیكی به مساحت 1/44
مترمربع و پاركینگ قطعه  4تفكیكی به مساحت  11مترمربع به نام طیبه حضوری
فرزند بشیر به شماره چاپی  007971سری الف سال  97با شماره دفتر الكترونیكی
 139720301023030418ثبت و صادر و تسلیم گردیده است .لذا با توجه به اعالم
فقدان سند مالكیت ملك فوقالذكر و درخواست صدور المثنی آن مراتب اعالم تا
هر كس نسبت به ملك مورد آگهی معامله كرده كه در قسمت چهارم این آگهی ذكر
نشده یا مدعی وجود سند مالكیت نزد خود میباشد باید تا ده روز پس از انتشار
آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكیت یا سند
معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض
اصل سند مالكیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالكیت را طبق
مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد كرد.
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملك كن تهران-امید ملك
مالف 12071
تاریخ انتشار99/4/11:

خت99/4/4-13

چلوكبابها :كوبیده ،كوبیده كمچربی ،برگ مخصوص
فیله ،چنجه ،بختیاری ،جوجه ،بال
غذاهای دیگر :زرشكپلو با مرغ ،چلوماهی قزلآال
خورش فسنجان ،خورش قرمهسبزی ،خورش قیمه
سفارشات جهت جشنها و میهمانیها پذیرفته میشود
فردوسی  -چهارراه كوشك  -خیابان صادق  -پالك 14

آ گهی فقدان سند مالكیت

خت99/4/11-45

خت99/4/11-46

موسسه حقوقی و ثبتی داوری عدالتگستر افضل

خت99/3/31-6

خت99/3/20-110

قبولداوریدر قراردادهایی كهمشروطارجاعبهداورباشداز قبیلقراردادهای
ه گذاری
مشاركتمدنیوغیره-وراث-حملونقل-انبارداری-سرمای 
وقبولهر گونهدعاویلهیاعلیهموكلدر امور كیفری-حقوقی-حسبی-جنایی
خانواده-ثبتی-موادمخدر -مفاسداجتماعیبابهرهمندیاز داورانووكالیباتجربهباپیگیریمستمر24ساعتهآنالین

استقالل تیم بزرگی است و نیمکت آن هم مربیان بزرگ و باتجربه
میخواهد .عمده مربیان ما باید برای نشستن روی این نیمکت
از تجربه بیشتری بهرهمند شوند.
پیشکسوتآبیهاتصریح کرد:قهرمانیلیگبرتر که کامالاز دست

رفتوحاال دوجامدیگر کهجامحذفیولیگقهرمانانآسیاست
پیشرویمامیباشد.بایدواقعبینانه گفت کهبااینروندنمیتوان
بهدوجامدیگرهمامیدچندانیداشت.مادلسوز اینتیمهستیم
و بر خود واجب میدانیم تذکرات الزم را بدهیم.

عبدی آیند ه درخشانی در پرسپولیس دارد

رستوران
ـت كگلپا

تلفن 021-88416305
09120185753-09120195753
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مشاوره وام
از  50میلیون تا  10میلیارد
با  7سال سابقه
 4و 09122862156-66511353
سرمایهگذار
جهت كارخانه نبات و آبنبات نیازمندیم
با درآمد تضمینی
09129725950

