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سرمربی استقالل احضار شد
بعدازاتفاقاتر خدادهدرپایانبازیاستقاللوفوالد،سرمربیاستقاللبه
کمیتهانضباطیفدراسیونفوتبالاحضارشد.محمودفکریبرایادای
توضیحاتیدربارهبدرفتاریصورت گرفتهدر زمانخروجاز زمینمسابقه
در بازی مقابل فوالد به کمیته انضباطی فدراسیون دعوت شد.

استقالل،اسیرحاشیهسازاننخواهدشد
حاشیهسازان نمیتوانند به استقالل
لطمها ی بز نند و مجمو عه تیم ما
برای رسیدن به موفقیت تالش خواهد کرد.
پرویز مظلومی در خصوص حاشیههای
ایجادشده در دیدار روز گذشته استقالل مقابل
فوالد که با برتری شا گردان جواد نکونام همراه
شد،در گفتوگوباسایتباشگاهاستقاللاظهار
کرد :از سیدمحمد علوی که تا دیروز او را یک
فوتبالیست اخالقمداری دانستم گالیه دارم و
ازایشان انتظار داشتم تمام واقعیتها را بگوید.
همه شما میدانید که در زندگی ورزشیام اهل
حاشیه نبودم و روز گذشته هم تمام تالشم بر
این بود که حواشی ایجادشده را کنترل کنم و
بهنیمکتهایدوتیمآرامشبدهم.حتیچند
بار با جواد نکونام صحبت کردم اما متأسفانه
نیمکت تیم فوالد از همان ابتدای بازی شروع
به فحاشی و اعتراض کرده بود.وی افزود:
نکتهای که برای من عجیب است این بود که
آقایانمدعیبودندسال گذشتهدربازیمقابل
نساجی ،محمود فکری و دستیارانش با آنها
برخوردنامناسبیداشتند کها گرهمچنینبوده

باشد ،باید گفت چه ربطی به استقالل دارد که
ن گونه نیمکت این تیم را مورد هجمه
شما ای 
قرار میدادید؟مظلومی ادامه داد :متأسفم
برای کسانی که نام خود را فوتبالیست ملی
ی گویند.سؤالی که
گذاشتنداماواقعیتهارانم 
از مسئوالن فدراسیون و سازمان لیگ و کمیته
اخالق دارم این است که چرا عکاسی که قبال
منشوری بوده و به دلیل کارت به کارت کردن
برایداورانازسوی کمیتهاخالقمحرومشده
درکنار تیمفوالدقرار دارد؟واقعاحضور اودر کنار
تیم فوالد چه توجیهی میتواند داشته باشد؟
من برای ناظر بازی و داور چهارم متأسفم که
رفتارهایاینعکاسرا کنارزمیندیدهوسکوت
میکردند.سرپرست استقالل اضافه کرد:
دیداری که میتوانست زیبا و خوب از آب درآید
با یکسری حواشی به حاشیه رفت و متأسفانه
هواداران نتوانستند از اینیک بازی زیبا لذت
ببرند و من متأسفم برای کسانی که این اتفاق
رارقمزدند.مظلومی،خطاببهحاشیهسازان
گفت:خیلیاز دوستانتالش کردندماراهمین
ابتدای کار واردحاشیه کنند.باهمت کادرفنی

و بازیکنان ،بازی بعدی را با موفقیت پشت سر
خواهیم گذاشت .اتحاد و همدلی باالیی در
استقالل وجود دارد و حاشیهسازان مطمئن

درخشان:

عليرضا دبیر:

نگاهمان ،حضور در جام جهانی خواهد بود

مدیرفنی تیم فوتبال جوانان کشورمان گفت:
قهرمانیدر آسیابرایما کافینیستونگاهمان
حضور در جام جهانی است.به گزارش تسنیم،
درخشان که بهتازگی مدیریت فنی تیم فوتبال
جوانانایرانرابرعهده گرفتهاست ،گفت:حدود
 20بازیکن از دوره قبل درتیم بودند و در مرحله
مقدماتی بازی کردند ،اما من طی صحبت با
مهابادی ،از او خواستم یک لیست جدید از
بازیکنانیآماده کنیم کهبیرونماندهاند.قراراست
درچندپروسهتمریندیگربازیکنانراهمببینیمو
امیدواریمبتوانیمباجذببازیکنانتوانمند،تیم
راراهیجامجهانی کنیم.ویافزود:نظرشخصی

باشند که نمیتوانند به استقالل لطمه بزنند و
محمود فکری و همکارانش همه تالش خود را
ی گیرند.
برای موفقیت استقالل به کار م 

باید همگام با اتحادیه جهانی کشتی پیش برویم

من این است که ا گر کاری را شروع میکنیم در
بهترینحالتشانجامدهیمونگاهمانبهجام
جهانیباشد.اینکهبخواهیمزیرساختهایی
ن کهتیمماموفقباشدو
راتولید کنیمخیر؛همای 
بتواندبهجامجهانیبرود،خودشامیدیاست
کهپشتوانهنیروهاراتقویتمیکند.بنابراینباید
نگاهمانبهجامجهانیباشد،قهرمانیآسیا کافی
نیست .ا گر جزء سه تیم برتر آسیا باشیم ،بازهم
بازی پلیآف سخت خواهد بود.وی در پاسخ
به مکاری با مهابادی گفت :مهابادی حدود
 14سال در فوتبال حضور فعال داشته ،وقتی
وارد کارشده تواناییاش را داشته است و هر جا
که نیاز باشد من به او کمک میکنم تا نتیجه
نهایی را به دست بیاوریم.درخشان ادامه داد:
بسیار مهم است که تیم ،بازی خوب تدارکاتی
بایکتیمخوبداشتهباشد.اعتقاددارموقتی
ما با تیمهای بزرگ و صاحبنام بازی کنیم ،ا گر
نتیجه باخت هم باشد باز تجربه بسیار خوبی
برای ما خواهد بود .ازاینرو قرار است سه اردو
در کشورهای خارجی داشته باشیم.

جلسه کمیسیون داوران کشتی کشور،دیروز
باحضور رئیسفدراسیون کشتیبرگزارشد.به
نقلازروابطعمومیفدراسیون کشتی،دراین
جلسه که نمایندگان جامعه داوری کشور،
موضوعات و موارد مربوط به داوری را بررسی
کردند.رئیس فدراسیون کشتی درمورد بحث
انتخاب مدرسان داوری کشتی تصریح کرد:
همگامبااتحادیهجهانیپیشبروید،نهجلوتر
و نه عقب تروهر میزان که اتحادیه جهانی نیاز
به مدرس دارد ،داوری ما نیز به نسبت آن باید
مدرسداشتهباشد.علیرضادبیردرمورددرآمد
داوران از طریق تبلیغات گفت :طبق قانون

هردرآمدیدرزیرمجموعهفدراسیون کشتی،
متعلق به فدراسیون کشتی است اما دراین
مورد ،کاررا به کمیسیون داوران و سرپرست
آن مصالیی پور سپردم تا مبالغ بهدست آمده
ازاین راه را برای کمیسیون وهمچنین داوری
ن که به داوری
کشورهزینه کند.وی با بیان ای 
کشوراعتقاد راسخ دارم ،اظهار داشت :برای
ن که تیمی قدرتمند دررقابتهای جهانی
ای 
و المپیک داشته باشیم باید داورانی قوی و
با نفوذ ازکشورمان دراتحادیه جهانی حضور
داشته باشند و من به عینه این موضوع
را در مسابقات مختلف دیدهام که داوری
چقدرتأثیرگذاربودهوازشمامیخواهمروزبهروز
در جهت رشد و ارتقا داوری درجهان گام
بردارید.دراین جلسه نفرات حاضراز جایگاه
داوری دفاع کردند و گفتند که جامعه داوری
یک قشر زحمتکش و بی ادعا در کشتی است.
اعضاهمچنینبرافزایش کیفیتشاخصهای
ارزیابیبرایتعیینمدرسانداوریوهمچنین
درجههای مختلف کشتی تأ کید کردند.

میتوانند از این شکست برای هفتههای آینده
درس بگیرند.ستارهمدانی درباره شکست
استقاللمقابلفوالداظهارداشت:بازیفیزیکی
وجنگندهبود.فوالد،تیمجنگجوییاستویکی
از بازیهای سخت استقالل رد شد .استقالل
میتوانست بازنده نباشد ،اما فوالد با توجه به
حفظبازیکنانشوثباتمدیریتیتیمخوبیبود
ی گویم آنها امسال یکی از تیمهای
و قاطعانه م 
مدعی قهرمانی خواهند بود .وی افزود :ا گرچه
فوالد ،تیم استقالل را مهار کرده بود ،اما دو گل
آنها روی بیمسئولیتی بازیکنان استقالل به
ثمر رسید و ا گر تمرکزشان باال بود ،این اتفاق
نمیافتاد .فوالد بهخوبی استقالل را آنالیز کرده
بودوشناختخوبیازاینتیمداشت.درجریان
بازی شاهد بودیم که غفوری و میلیچ یکبار
هم نتوانستند دفاع حریف را دور بزنند ،این
مسئله نشان میداد فوالدیها کارکرده بودند.
پیشکسوتفوتبالخاطرنشان کرد:استقاللدر
بهترین موقع شکست خورد و درزمان خوبی به
تیمشوکواردشدتابازیکنانبدانندلیگسختی
در انتظارشان است و باید درس بگیرند.

سیدعباسی :

جذب آلکنو ،موفقیت بزرگی برای والیبال است

کارشناسوالیبال گفت:بهنظرمحضورآلکنودر
تیمملی،موفقیتبزرگیبرایفدراسیونوالیبال
استاماباتوجهبهبرگزاریلیگونبودلژیونرها
حضور او در این مقطع زمانی کارساز نیست.
جهانگیر سیدعباسی در گفتوگو با آنا ،گفت:
آلکنو،یکیاز مربیانخوبوالیبالدر دنیاست
و به لحاظ رزومه و حضور در المپیک عملکرد
بسیار موفقی داشته است .او تا کنون سه دوره
در میدان المپیک حضور داشته و در کنار تیم
ملی والیبال کشورمان چهارمین حضورخود را
در المپیک تجربه خواهد کرد .تا کنون موفق
به کسب یک مدال طال و یک برنز در المپیک

شده که عملکرد بسیار قابل قبولی است.وی
اظهار کرد :به نظرم حضور آلکنو در تیم ملی
یک موفقیت بزرگ برای فدراسیون والیبال
است که توانسته یکی از بهترین مربیان دنیا را
در میدان المپیک برای این تیم انتخاب کند.
ی گویند که مدت قرارداد آلکنو با ایران
برخی م 
کوتاهمدت است اما به اعتقاد من مربیای
که فقط برای المپیک برای تیم ملی انتخاب
ی کند،
میشود و چهار الی پنج ماه با تیم کار م 
بایدهمقرارداد کوتاهمدتبستهشودتاازهزینه
زیادیاجتنابشود.هدفبرایبازیکنانتیم
ملیوسرمربی،میدانالمپیکاستوباجذب
این مربی ،ما از رزومه و اعتبار بینالمللی او
استفادهمیکنیم.ویعنوان کرد:آلکنواززمانی
که قراردادش را با فدراسیون والیبال منعقد
ی کند ،کار را بهصورت غیرحضوری پیگیری
م 
ی کند و
خواهد کرد .او با مربیان تعامل برقرار م 
لیگوالیبالراهمپیگیریخواهد کردوحضور
او در یکی از بهترین باشگاههای دنیا برای ما
مثمرثمر خواهد بود.

خت99/8/10-114

خت99/8/10-113

موسسه حقوقی و ثبتی داوری عدالتگستر افضل

خت99/7/5-42

خت99/8/17-144

رستوران
ـتكگلپا

خت99/8/7-108

خت99/4/2-8

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

گوشت تازه
گوسفندی
در حضور مشتریان
چرخ و طبخ میگردد.

66712269-09121445155-66724097-66710276

تیمهای پرسپولیس و نفت آبادان درچارچوب دیداری ازهفته دوم لیگ برتر
دیروزدرورزشگاهآزادیبهمصافیکدیگررفتند کهایندیداربانتیجهیکبرصفربه
سودتیمپرسپولیسبهپایانرسیدتاشا گردان گلمحمدی4امتیازیشوندوبه
رده چهارم جدول صعود کنند.سیامک نعمتی دردقیقه  43تک گل این دیدار را
ازروی نقطه پنالتی به ثمررساند.

سرخها میلیاردرمیشوند؟
تیم پرسپولیس درصورتی که بتواند عنوان قهرمانی آسیا را به خود
اختصاص دهد تا  5میلیون دالر بهعنوان پاداش دریافت خواهد
کرد .با قطعی شدن برگزاری جام جهانی باشگا هها به میزبانی
قطر ۱۳بهمن پاداش تیمهای حاضر در این رقابتها نیز مشخص
شد .عالوه بر چهار میلیون دالر پاداش قهرمانی در این رقابتها،
حداقل یکمیلیون دالر پاداش دیگر از حضور در جام جهانی
باشگاهها دریافت کند.

جایزه طالیی به هالند رسید
مهاجم نروژی تیم دورتموند جایزه پسر طالیی را دریافت کرد .هرساله
روزنامه توتو اسپرت پس از یک فرآیند رأی گیری فشرده که از هیئت
متخصصان جهانی فوتبال بهدست میآید ،یک بازیکن زیر ۲۱سال
که احتمال میدهند در آینده به یک ستاره تبدیل میشود را انتخاب
می کند.هالند درحال حاضر تنها  ۲۰سال سن دارد.

هشدار زیدان به منچستریونایتد
سرمربیتیمفوتبالرئالمادریدبهمسئوالنتیممنچستریونایتدهشدارداد
کهمدافعفرانسویرئالیهابههیچقیمتیفروختهنخواهدشد.زیدان گفت:
فقطمننیستم کهمیخواهموارانرانگهدارم.اوبخشیاز باشگاهاستوما
خیلی خوششانس بودیم که توانستیم او را به مادرید بیاوریم.

رونالدو در اندیشه بازگشت
مارکا در گزارشی ویژه ادعا کرد که رونالدو قصد دارد تابستان آینده
و در صورت جدایی از یوونتوس به رئال برگردد.رئال مادرید که در
مضیقه اقتصادی به خاطر پاندمی کرونا قرار دارد ،بعید است بتواند
دستمزد هنگفت رونالدو را متقبل شود مگر این که او خود را با شرایط
رئال هماهنگ کند.

حسینی:

ت است
تکرار قهرمانی سخ 
کاپیتان تیم پرسپولیس گفت :برای تکرار قهرمانی کار سختتری
را نسبت به همیشه پیش رو داریم چرا که بازیکنان فوقالعادهای از
م
جمع ما جدا شدهاند.حسینی افزود :با توجه به شرایط حال حاضر تی 
میدانیم که کار سختی را پیش رو داریم .ما در این فصل باید در لیگ
برتر ،فینال آسیا ،سوپرجام و مرحله گروهی لیگ قهرمانان فصل آینده
به میدان برویم.

دعوتنامه تشكیل مجمع عمومی عادی
به طور فوقالعاده شركت تعاونی اعتبار
كاركنان شبكه بهداشت و درمان ابهر (نوبت اول)
شماره ثبت 121 :شناسه ملی10460010556 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها
فاقد سند رسمی

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

تلفن 021-88416305
09120185753-09120195753

باید درس گرفت
پیشکسوت تیم آبی پوشان گفت :استقالل
درزمان خوبی شکست خورد و آبیپوشان

پرسپولیس  3امتیاز شیرین گرفت

بنابهتصمیمهیاتمدیرهمجمععمومیعادیبهطورفوقالعادهشركتتعاونی
اعتبار كاركنان شبكه بهداشت و درمان ابهر روز پنجشنبه مورخ 1399/10/04
راس ساعت  16در محل سالن اجتماعات مركز بهداشت تشكیل خواهد شد.
لذابدینوسیلهاز كلیهاعضایشركتدعوتمیشوددرجلسهمذكورحضوربه
همرسانندویاوكالیخودراباتوجهبهماده19آییننامهاجرایینحوهبرگزاری
مجمع عمومی مبنی بر این كه تعداد آرای وكالتی هر عضو حدا كثر سه رای و هر
شخصغیرعضوتنهایكرایمیباشدبامراجعهبهدفترشركتتعاونیوتكمیل
فرم وكالتنامه از بین اعضا یا خارج از اعضای شركت معرفی نمایند.
اعضایی كه كاندیدای تصدی سمت هیاتمدیره و بازرسی میباشند باید
حدا كثر ظرف مدت یك هفته از تاریخ انتشار آ گهی دعوتنامه مجمع عمومی
ضمن ارائه یك قطعه عكس و كپی شناسنامه و كارت ملی و كارت عضویت
جهت تكمیل فرم درخواست مربوطه به دفتر شركت تعاونی مراجعه نمایند.
بدیهی است به درخواستهای پس از موعد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هیاتمدیره و بازرس
 -2رسیدگی و اتخذ تصمیم در مورد ترازنامه سال 1398
 -3انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل هیاتمدیره تعاونی
 -4انتخاب بازرسان اصلی و علیالبدل تعاونی
 -5اتخاذ تصمیم در مورد پرداخت پاداش به كاركنان و مدیران و بازرسان
طبق اساسنامه
 -6تصویب بودجه سال 1399
 -7اتخاذ تصمیم در مورد پرداخت حقالزحمه جلسه به هیاتمدیره تا مبلغ
 200000ریال از ابتدای سال 1400
 -8اتخاذ تصمیم در مورد افزایش سقف تسهیالت تا مبلغ  200000000ریال از
ابتدای سال 1400
-9اتخاذتصمیمدر موردافزایشسپردهپسانداز قرضالحسنهتامبلغ1000000
ریال از ابتدای سال 1400
 -10افزایش سرمایه
 -11افزایش كارمزد تسهیالت  3درصد از ابتدای سال 1400
 -12انتخاب روزنامه كثیراالنتشار رسالت و علیالبدل روزنامه فوق روزنامه
هدف اقتصادی برای درج آ گهیها
رئیس هیاتمدیره شركت تعاونی اعتبار – حمید هاشمی

برابر رای صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانها فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آبادان تصرفات
مالکانه و بالمعارض محرز گردیده است .لذا مشخصات متقاضی
امال ک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به
فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سندمالکیتمتقاضیاعتراضداشتهباشندمیتواننداز تاریخانتشار
اولینآ گهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهادارهثبتاسنادوامال ک
محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایید.
سیدمبینموسویاننژادفرزندسیدنوریششدانگیکبابساختمان
تجاری واقع در  :جمشید آباد آخر آسفالت نبش خیابان بهمنشیر
 4به مساحت 29/81متر مربع خریداری شده از مالک سید محمد
موسوی جراحی طبق رای شماره  139960317003001003قسمتی از
پال ک 2061واقع در بخش  9آبادان .
مهدیعسگریفرزندنعمتالهششدانگیکبابساختمانمسکونی
واقعدر  :کویقدسایستگاه4بهمساحت141/77مترمربعخریداری
شده از مالک مالک ناصری طبق رای شماره 139960317003001008
قسمتی از پال ک 1/5855واقع در بخش  2آبادان .
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1399/8/17:
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/9/2 :

جودکی -سرپرست ثبت اسناد و امالک آبادان

تاریخ انتشار99/9/2 :
خ ش99/9/2 :

خت99/8/10-115

خت99/8/19-150

خت99/9/2-190

خت99/8/29-171

نوران09116316466

خت99/9/2-191

زیرصفروباالیصفر
 7میلیونودیعهدومیلیونوپانصدهزاراجاره
آدرس:خیابانفداییاناسالم

خت99/8/21-151

خت99/9/1-180

سردخانه 8تناجارهدادهمیشود

