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جام جهانی فوتبال لغو شد

نگاهمردمبهقهرمانانکشتیمتفاوتاست
چ کس
رئیسفدراسیونکشتیگفت:هی 
ازپیشبرایالمپیکانتخابنشدهواین
ی گیر را باال می برد.
رقابت است که کشت 
به نقل از سایت فدراسیون کشتی ،علیرضا
دبیررئیسفدراسیون کشتی،دیروزدراردوی
تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگساالن
حضور یافت و دقایقی را برای آن ها صحبت
کرد.دبیر در این دیدار اظهار داشت :یکی از
این موضوعات این است که اتحادیه جهانی
در شرایطشیوعویروس کرونامسابقاتخود
رابرگزار کردوایننشانمیدهد کهمسابقات
گزینشیوالمپیکحتمابرگزار خواهدشدوما
بایددرزمان کمباقیمانده،نهایتتالشخود
راانجامدهیم.رئیسفدراسیون کشتیتصریح
کرد :خوشبختانه توانستیم پیش از آنکه دیر
شود مجوز برگزاری تمرینات تیمهای ملی و
ی گیرانما
همچنینلیگبرتررابگیریمتا کشت 
ضمنحضور در شرایطمسابقهاز یکآمادگی
نسبی نیز برخوردار شوند.وی اظهار داشت:
کسب مدال ،آن هم طال در المپیک نهایت
اهداف یک ورزشکاراست و شما نیز بعد از
رضای خدا و اهل بیت باید هدفتان کسب
مدالطالدراینبازیهاباشدوتمریناتخود

رابراساساینهدفدنبال کنید،ضمناینکه
از لحاظروحینیزخودرابایدبرایاینرویداد
مهم آماده کنید و به کمک خداوند اعتقاد
داشته باشید و بدانید که با توکل بر پروردگار
به تمامی اهداف خود خواهید رسید.رئیس
فدراسیون کشتی با قدردانی از زحمات کادر
فنی تیمهای ملی کشتی فرنگی و آزاد گفت:
مربیانشماازبهترینمربیانجهانهستندو
از خانه و خانواده خود گذشتهاند و شبانهروز
در اردوهای تیمهای ملی کار می کنند به
نظر من مربیگری کار عشق است و مربیان
ما عاشق کشتی هستند ،فرصت و زمان
کوتاهی تا رقابتهای گزینشی المپیک و بعد
از آن بازیهای المپیک است ،باید طوری
برنامه ریزی کنید که هم از نظر فنی و هم از
نظر آمادگی بدنی کشتی گیران به اوج خود
برسند.علیرضا دبیر گفت 7 :ماه سخت را
پیش رو دارید ،در این  7ماه قطعا به صورت
پیوسته اردو داریم و باید طاقت خود را زیاد
کنید که زیر فشار تمرینات و دوری از خانواده
خسته نشوید ،ضمن اینکه در شرایط سخت
کرونا نکات بهداشتی را رعایت کنید و خارج
از اردو نباشید و هر کس میخواهد به مدال

طالبرسدبایداینراهسختراطی کند.ویبا
اشارهبهفراهمشدنامکاناتالزمبرایانجام
تمرینات گفت:برگزاریتمریناتدراینشرایط
اقتصادی سخت و بیپولی برای فدراسیون
کار سختی است اما ما این شرایط را تحمل

خیرخواه:

اولیایی :

امیدوارم کیخا با مدال طال به المپیک برسد
سرمربیتیمملیژیمناستیک گفت:مسابقات
جهانیباکو کارژیمناستایرانیراسخت کردامابه
موفقیتاودررقابتهایقطراعتماددارموامیدوارم
بتواندجایگاهخوبیرادرآن کسب کندوسهمیه
المپیک بگیرد.رضا خیرخواه درگفتوگو با ایرنا
اظهارداشت:مسابقاتقطریکیاز گزینشیهای
المپیکاستوسعیدرضا کیخاهمدرآنشرکت
میکند.ا گرمسئوالنقطریاجازهدهندباتعداد
بیشتری شرکت خواهیم کرد اما ا گر محدودیت
باشد کسانی کهشانسصعودبهالمپیکدارند
اعزام میشوند.وی تا کید کرد :کیخا ا گر در قطر
بتواندمدالطال کسب کندبهراحتیبهالمپیک
خواهد رسید اما ا گر به نقره یا برنز برسد کار وی
با اما و ا گر همراه خواهد بود .امیدوارم او بتواند
بهترین نتیجه را کسب کند زیرا در زمان کرونا
تمرکززیادیبررویبرخیازنقاطضعفاوداشتم
وا کنونآمادگی کاملبرایمسابقهدارد.سرمربی
تیمملیژیمناستیکبااشارهبهاحتمالبرگزاری
اردو گروهی نیز افزود :فعال ورزشکاران از شرایط

مدیرعامل پیشین استقالل گفت :باشگاهها
باید بتوانند به استانداردهای حرفهای برسند
وفوتبالبهسمتخصوصیسازیحرکت کند.
ا گرباشگاههاتضامینالزمرابرایجذبنیروهای
خارجیدادند،آنوقتمیتوانباردیگرمربیان،
مدرسانوبازیکنانخارجیرادرفوتبالایراندید
چرا کهبستندروازههایورودنیروهایخارجی
درحقیقتخالف کاربینالمللیدرفوتبالاست.
اولیاییدرموردقانونمنعجذببازیکنانومربیان
ً
خارجی عنوان کرد :اوال که این قانون نیست
ً
بلکه تصمیم مقطعی است که اتفاقا من هم با
آن موافق هستم .چرا این تصمیم گرفته شد؟
چوناصولاستانداردسازیوحرفهایگریرادر
جذببازیکنانومربیانخارجیرعایتنکردیم
ی کنیم .بدهیهای بسیار
و هنوز هم رعایت نم 
زیادیایجاد کردیموهمهراازجیبمردمدادیم.
آبروی باشگاهها هم در سطح بینالمللی رفت.
وی افزود :ما باید بازیکن جذب کنیم تا بتوانیم
برای ورود به چرخه اقتصاد فوتبال ،بازیکن هم

رستوران
ـتكگلپا

کرد:برایتکاملفوتبالمتقاعدشدهام کهداشتن
استعداد فراوان کافی نیست  ،البته که ضروری
است .بلکه باید با داشتن اشتیاق به یادگیری
و داشتن انگیزه برای دنبال کردن چالشهای
جدید ،کار و فدا کاری نیز انجام داد .این همان
چیزیاست کهاز مسیدیدهایم.ویتأ کید کرد:
مسی برای من بهترین بازیکن بوده است .ا گر از
من بپرسید که مایکل جردن کیست ،همیشه
ی گویم که او بهترین بازیکن بسکتبال تاریخ
م 
است.فکرمیکنممسیازهمانوضعیتبهترین
فوتبالیست تاریخ برخورداراست.

خت99/9/15-241

خت99/10/3-311

در اجرای ماده  225الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت از كلیه بستانكاران شركت سهامی خاص گروه
پزشكی كوروش زنجان (در حال تصفیه) به شماره ثبت  6657و شناسه ملی  10460098978كه انحالل آن از ناحیه
دادگاه صادر گردیده و تحت شماره  22010مورخه  99/07/16در روزنامه رسمی درج شده ،دعوت میشود تا ظرف
مدت حدا كثر  6ماه از تاریخ انتشار آ گهی نوبت اول با ارائه مدارك مثبته ادعای خود،به محل تصفیه شركت واقع
در زنجان ،كوی پونك ،خیابان نیكان ،خیابان ابوالقاسم الهوتی ،بیمارستان بهمن ،طبقه دوم مراجعه فرمایند.
بدیهی است كه شركت در مورد هر گونه ادعای احتمالی كه خارج از مهلت فوق به شركت منعكس گردد ،مسئولیتی
نخواهد داشت.
اعضای هیات تصفیه
تاریخ انتشار نوبت اول99/8/6 :
دكتر فریدون طاهری
تاریخ انتشار نوبت دوم99/9/6 :
تاریخ انتشار نوبت سوم99/10/6 :
سیدعلی ابوالقاسمیان
خ ش99/8/6 :
علیرضا افغان مرجین

خت99/9/15-243

آ گهی فقدان سند مالكیت
سند مالكیت یك سهم مشاع از  65سهم زمین مزروعی به مساحت 6654/76مترمربع
تحت پالك  8مجزی از فرعی از  39اصلی واقع در خرمدره بخش سه زنجان ذیل شماره
الكترونیك139620327009000724بهشمارهچاپی091918ج94بهناممهرانگیزعزیزی
تسلیم گردیدهاست كهبرابرنامهشماره1398011000574343مورخه1398/10/02شعبه
اول حقوقی خرمدره بازداشت گردیده است .هما كنون مالك با ارائه فرم شهادت شهود
تكمیل شده مدعی شده كه سند مزبور به علت جابجایی مفقود گردیده و از این اداره
درخواستسندمالكیتالمثنینمودهاست،علیهذامراتببهاستنادماده120آییننامه
ی گردد؛تاچنانچههر كسنسبتبهملكمزبور حقیداردویا
اصالحیقانونثبتاعالمم 
معامالتیبهنفعویشدهباشدیامدعیوجودسندمالكیتدر نزدخودباشدظرفده10/
روز پساز انتشار آ گهیبهثبتمحلمراجعهواعتراضخودراضمنارائهاصلسندمعامله
یاسندمالكیتبهاینادارهتسلیمنماید.بدیهیاستچنانچهدر مهلتمقرر اعتراضی
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالكیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت طبق
مقرراتسندمالكیتالمثنیملكمرقومراصادر وتسلیمخواهدنمود.
تاریخ انتشار99/10/6 :
خ ش99/10/6 :

خت99/9/22-277

خت99/9/10-211

091 2 4 4 9 894 9
091 9 51 5 80 01 -2

اسالمخان بازیکن قزاقستانی تیم العین امارات به دلیل دوپینگ دو
سالمحرومشد.العینحریفاستقاللدردوراولپلیآفلیگقهرمانان
آسیا برای فصل بعد است و به این ترتیب این بازیکن ازترکیب العین
کنارگذاشته خواهد شد .

شارلوا به دنبال مدافع ایرانی
خبرپیشنهادباشگاهشارلوابلژیکبهمجیدحسینیمدافعتیمملیایران
بازتاب زیادی در رسانههای ترکیه داشته است .حسینی که بعد از جام
جهانی به تیم ترابوزان ترکیه رفته بود ،به پایان کار خود در این باشگاه
نزدیکمیشود.حسینییکیازنفراتیاست کهجاییدرتفکراتسرمربی
فعلی ترابوزان ندارد و در لیست فروش این باشگاه قرار گرفته است.

زاهدی از دونسک جدا می شود

فنرباغچه به دنبال جذب اوزیل

آ گهی دعوت از بستانكاران (نوبت سوم)
شركت گروه پزشكی كوروش زنجان در حال
تصفیه (سهامی خاص) به شماره ثبت 6657
و شناسه ملی 10460098978

66712269-09121445155-66724097-66710276

بازیکن العین نقره داغ شد

مسوتاوزیلبرایرفتنبهتیمفنرباغچهباسراناینتیمدرلندندیدار
داشت.اوزیلازنژادترکاستورابطهخوبیبااردوغانداردواحتماال این
موضوع سبب شود تا اوزیل حاضر به بازی در لیگ ترکیه شود و پیراهن
تیم فنرباغچه ترکیه را به تن کند.

خت99/9/15-242

خرید و فروش آپارتمان در شهر جدید پردیس
سنددار و مسكن مهر

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

کاپیتان پیشین بارسلونا گفت :لیونل مسی
سه سال دیگر در باالترین سطح باقی میماند
و امیدوارم که مایکل جردن فوتبال در بارسلونا
ماندنی شود.کارلوس پویول عنوان کرد :مسی
 ۳۳ساله است اما بسیار خوب از خود مراقبت
ی کند.باانگیزهوتشنهموفقیتماندهوفکرمی
م 
کنم ا گر خوش شانس باشد و مصدومیتها به
او اجازه دهند چند سال دیگر در باالترین سطح
باقیمیماند.برایمدتیهنوز مسیرادر اختیار
بارسلونا خواهیم دید.وی افزود :خوشبختانه
توانستهایممدتهاازبازیهایدرخشانمسی
لذتببریمواعدادتوسط کسیاختراعنشدهاما
گواه بر بهترین بودن اوست .یادآوری کارهایی
که با هم انجام دادیم باعث افتخار من است .در
ً
بارسلونا ،او قبال همه رکوردها را شکسته است و
نمیدانم کسیوجوددارد کهبتوانددر آیندهبااو
رقابت کندزیرااواینسدرابسیارباال گذاشتهاست.
اعتماددارم کهبارسابهرهبریمسیهمچنانبه
کسبعناوینادامهمیدهد.پویولخاطرنشان

توقف پرسپولیس زیر باران
تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار معوقه هفتم پنجم لیگ برتر مقابل نساجی
به نتیجه تساوی رسید تا دو امتیازارزشمند را برای رسیدن به باالی جدول از
دستبدهد.دراینبازی کهدیروزدرورزشگاهشهیدوطنیقائمشهرودرزیرباران
شدید برگزار شد ،بیژن برای نساجی و نعمتی برای پرسپولیس گلزنی کردند.
نساجی با این تساوی  ۸امتیازی شد و پرسپولیس هم با  ۹امتیاز به رده دهم
جدول صعود کرد.

شهابزاهدیمهاجمایرانیالمپیکدونسکدر پیدرخششدر نیمفصل
اولممکناستاینتیماوکراینیراترک کند.رئیسباشگاهالمپیکدراینباره
گفت:زاهدیممکناستتیممارادر نقلوانتقاالتزمستانیترک کند.البته
مذا کرات در این زمینه ادامه دارد و در حال بررسی شرایط هستیم.

ستاره فوتبال همچنان تشنه موفقیت است

صادر کنیم و ترانسفر را اجرایی کنیم ولی وقتی
مدیرانی کهدر کوتاهمدتمیآیندوفقطهزینه
جذببازیکنانرارویدستباشگاههامیگذارند،
۹۰درصدباشگاههاهم کهدولتیهستند،بنابراین
هزینههابردوشمردماستوضرورتیندارداین
هزینههابیشترتحمیلشود.اولیاییتأ کید کرد:
جذبنیرویخارجیبهشرطیمؤثراست کهورود
و خروج نفرات دارای اصول حرفهای و از درآمد
فوتبال باشد ولی بیشتر هزینههای فوتبال ما
همانطور که گفتمازجیبملتوازخزانهدولت
کهدراروپابهاینشکلنیست.
گوشت تازه
گوسفندی
در حضور مشتریان
چرخ و طبخ میگردد.

حاشیهها پرهیز کنید ،بیشتر روی تمرینات
خودتمرکز کنیدوبهمدالالمپیکفکر کنید.
ضمن اینکه رابطه خود را با خدا روز به روز
ی گیرید.
نزدیکتر کنیدچرا کهقطعاجوابم 
وی گفت :به عنوان رئیس فدراسیون و کسی
ی کنم
کهقبالدر کشتیبودههمهچیزرارصدم 
و یادتان نرود که شما قهرمانان و پهلوانان
کشتی هستید و نگاه مردم به قهرمانان خود
در کشتیمتفاوتاستوانتظار دارند کهیک
قهرمان ،منش پهلوانی و جوانمردی داشته
باشدواز نظراخالقینیزقهرمانباشد.رئیس
فدراسیون کشتی گفت :ازهمین جا اعالم
چ کس از پیش برای المپیک
ی کنم که هی 
م 
انتخاب شده نیست و این رقابت است که
کشتی گیر را باال می برد ،پس همگی تالش
خودراانجامدهیدوهرکسشایستهترباشد،
لیاقت پوشیدن پیراهن تیم ملی را خواهد
داشت.وی در پایان خاطرنشان کرد :برای
باال بردن پرچم کشورمان تمام تالشتان را
بکنید .وظیفه شما به عنوان سربازان وطن
این است که در ورزش این پرچم را باال نگه
دارید و موجب سربلندی و افتخار مردم و
کشورتان بشوید.

پویول:

هزینههای فوتبال نباید بردوش مردم باشد

اردوانفرادیراضیهستندو کادرفنینیزبهدنبال
برگزاریاردو گروهیباتعدادورزشکار کمیهستیم
اماواقعیتایناست کهسالمتورزشکارانخیلی
مهمترازهمهاینعناویناست.خیرخواهدرادامه
گذریبربرنامهفدراسیونبرایپشتوانهسازیتیم
ملیزدو گفت:باتشکیلتیمجوانان،امیدواریم
کهدر آیندهستارههایزیادیبهتیمملیمعرفی
شوندودیگرنگران گردشنخبگاندراینرشته
نیستیم.امیدوارمرونداستعدادیابیادامهداشته
باشدتادرنهایتژیمناستیکایرانبهیکقدرت
آسیاییوجهانیتبدیلشود.

آژانس امالك آدرس

ی کنیمووظیفهاصلیماهمیناستوتمام
م 
تالش خود را خواهیم کرد که شما در بهترین
شرایط و امکانات تمرینات خود را برگزار کنید
تا از این لحاظ نیز هیچ نگرانی وجود نداشته
باشدوبدانید کهقطعادورانسختمشکالت

مالی یک روزی در فدراسیون تمام میشود.
دبیر با اشاره به اینکه ا گر به حاشیه بپردازید
از هدف اصلی خود منحرف میشوید گفت:
کمتردرفضایمجازیباشیدیابهنظرمناصال
نباشید و در هر موردی اظهار نظر نکنید و از

فدراسیون جهانی فوتبال اعالم کرد که شورای فیفا ،جام جهانی زیر
 20سال و نیزجام جهانی زیر  17سال فوتبال در سال  2021را به دلیل
شیوع کرونا لغو کرد.همچنین قرار شد کشورهای اندونزی و پرو که به
ترتیبمیزبانجامهایجهانیبودند،میزبانیرقابتهایفوقرادرسال
 2023برعهده داشته باشند.

فریبا:

استقالل با شیخ راه میافتد
پیشکسوتاستقالل گفت:خطحملهآبیپوشانباحضور شیخدیاباته
متفاوت خواهد شد و او میتواند گلهای زیادی را به ثمر برساند و وقتی
که او به شرایط مورد نظر برسد همان خط حمله زهردار فصل گذشته
راه خواهد افتاد.بهتاش فریبا افزود :در نظر داشته باشید تیم فکری از
نظر امتیازی خوب کار کرده و درحال حاضر با  ۱۲امتیاز در جایگاه سوم
جدول قرار دارد.وی یادآور شد :فکری در این فصل نفرات خود را به طور
کامل در اختیار نداشت و زمانی باید از وی توقع داشت که همه تیمش
را بتواند به زمین بفرستد.

آگهی تغییرات شرکت کیوان مرغ پر طالی مهاباد سهامی خاص به شماره
ثبت  374و شناسه ملی  10860445650به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1395/09/05تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  .1 :رضا سواری به شماره ملی  - 2970181691آرمان سواری به شماره
ملی-2860128271افسانهسواریبهشمارهملی-2860051554شرکت
تعاونی شماره سیزده مرغداری مهاباد به شناسه ملی  10861869960به
نمایندگیآقایامجدخضریبهشمارهملی-2959847482شرکتتعاونی
شماره نه پرورش مرغ گوشتی به شناسه ملی  10862128179بنمایندگی
آقای یوسف شریفی  2871972826برای مدت دو سال انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری مهاباد ()1066360
آگهی تغییرات شرکت کیوان مرغ پر طالی مهاباد سهامی خاص به شماره
ثبت  374و شناسه ملی  10860445650به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1399/09/02تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  .1 :صورتهای مالی (ترازنامه و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد)
منتهی به  1398/12/29تصویب گردید .2 .مؤسسه حسابرسی و خدمات
مدیریت رهبین بشماره ثبت  8977تهران و شناسه ملی 10100379311
بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و مؤسسه حسابرسی و خدمات
مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی به شماره ثبت  12005تهران
و شناسه ملی  10100468600بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی
منتهی به  1399/12/30انتخاب شدند .3 .روزنامه کثیراالنتشار رسالت
جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
مهاباد ()1066359

خت99/9/15-240

خت99/9/19-260
خت99/9/17-250

خت99/10/6-320

آگهیتغییراتشرکتکیوانمرغپرطالیمهابادسهامیخاصبهشمارهثبت374و
شناسهملی10860445650بهاستنادصورتجلسههیئتمدیرهمورخ1399/09/05
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  .1 :رضا سواری به شماره ملی  2970181691به سمت عضو
و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل  -آرمان سواری به شماره ملی  2860128271به
سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره  -افسانه سواری به شماره ملی 2860051554
به سمت عضو هیئت مدیره  -امجد خضری به کدملی  2959847482بنمایندگی از
شرکتتعاونیشمارهسیزدهمرغداریمهابادبهشناسهملی10861869960بهسمت
عضو هیئت مدیره  -یوسف شریفی به کدملی  2871972826بنمایندگی از شرکت
تعاونی شماره نه پرورش مرغ گوشتی به شناسه ملی  10862128179به سمت عضو
هیئتمدیرهبرایمدت2سالانتخابشدند.2.حقامضایکلیهاسنادواوراقبهادار
و تعهد آور از قبیل چک ،سفته ،بروات ،کلیه قراردادها و عقود اسالمی با امضای آقای
رضا سواری (رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل) به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر
است و همچنین سایر مکاتبات عادی و اداری نیز با امضای آقای رضا سواری همراه با
مهر شرکت معتبر است .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهاباد ()1066357

خت99/9/25-290
خت99/10/6-321

آگهی تغییرات شرکت کیوان مرغ پر طالی مهاباد سهامی خاص به شماره
ثبت  374و شناسه ملی  10860445650به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  1399/09/05تصمیمات ذیل اتخاذ شد  .1 :تعداد
اعضاء هئیت مدیره مندرج در ماده  36اساسنامه از  3نفر به  5الی  9افزایش
یافتومادهمربوطهدراساسنامهبشرحمذکوراصالحگردید.ادارهکلثبت
اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری مهاباد ()1066352

