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مقصد ورزش مرام پهلوانی است

کبوترشانسهمیشهرویشانهاستقاللنمینشیند
مر بی پیشین ا ستقال ل گفت :
استقاللباسرمربیگریمحمودفکری
لوک خوششانس بوده ولی کبوتر بخت و
اقبالازشانهآبیپوشانمیپرد.تیماستقالل
درروزی کهشانسزیادیهمراهاینتیمبود
موفقشدمقابلپرسپولیسبهتساویبرسد
وبازندهدربیراترکنکند.آبیپوشاندرابتدا
از پرسپولیس پیش افتادند ولی درادامه
دومرتبه دروازهشان باز شد و خوششانس
بودند کهچندینتوپوارددروازهآنهانشد
و درآخرین لحظات مسابقه ،قایدی بازی را
بهتساوی کشاند.ابراهیمطالبیدرخصوص
تساوی تیمهای استقالل و پرسپولیس به
خبرگزاری آنا عنوان کرد :بدون تردید تیمی
کهبرترمسابقهبودپرسپولیسبود.درابتدای
مسابقه استقالل با تیزهوشی مطهری از
پرسپولیس پیش افتاد و انتظار میرفت
پرسپولیسی کهباسهتساویمتوالیونا کامی
در فینال آسیا به دربی رسیده بود دچار
مشکل شود و برای جبران گل عقبافتاده
انضباط تا کتیکیاش از بین برود اما قضیه
برعکسبودوتاپایاننیمهاولموقعیتهای
بیشترینصیبسر خپوشانشد.ویادامه

داد:انتظارمیرفتدربیندونیمهاستقالل
شرایط بهتری پیدا کند و با برطرف کردن
نقاطضعفخودبازیبهتریرادر نیمهدوم
انجام دهد اما فاجعه زمانی رخ داد که هنر
سرمربیگریمحمودفکریباردیگربروزداده
شد .او همانند دیدارهای استقالل مقابل
ل گهر
فوالد  ،نفت آبادان ،شهر خودرو و گ 
که آبیها در نیمه دوم بازیهای بدتری را
انجام میدادند ،در دیدار با پرسپولیس
هم در نیمه دوم تیمش ضعیفتر عمل کرد
وشاهکار کادر فنیاستقاللتعویض دیاباته
بود کهاورابهجایموسویواردزمین کردند.
مربی پیشین استقالل خاطرنشان کرد:
به نظرم فکری از دانش مربیگری روز دنیا
بیخبراست.اضافه کردنمهاجمبهمعنای
هجومی شدن نیست آنهم در شرایطی که
در حساسترین بازی فصل از حریف پیش
ن که
افتادهای و باید نتیجه حفظ شود .ای 
جناح راست تیم استقالل فلج شد و بازی را
بهپرسپولیسداد ،کامالبراثراشتباهتا کتیکی
سرمربیآبیپوشانبود.تیمی کهدومهاجم
دارد قطعامیتواند کیفیت هجومیاش را
حفظ کند و در ضد حمالت به نتیجه برسد

اما با تعویض غلط میانه میدان از دست
رفت و پرسپولیس بر بازی سوار شد.وی
ادامه داد :با از دست رفتن اعتمادبهنفس
بازیکناناستقالل ،عبدیجوانتوانستاز
اشتباه غالمی و نادری بهره ببرد و بهراحتی

نوروزی:

گرشاسبی:

ت است
تأمین سالمت مسافران المپیکی اولوی 
رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی گفت :تأمین
سالمت ورزشکاران المپیکی درابعاد سالمت
جسمی،مقابلهبا کروناوهمچنینمراقبتهای
ضددوپینگ ازجمله مهمترین محورهای
برنامههای فدراسیون است .به نقل از پایگاه
خبری تحلیلی پزشکی ورزشی ایران ،دکتر
غالمرضا نوروزی ،رئیس فدراسیون پزشکی
ورزشی در دیدار با دکتر تورج ملکمحمدی،
رئیس کمیته پزشکی فدراسیون کشتی ارائه
خدمات به فدراسیونهای المپیکی را ازجمله
اولویتهای فدراسیون پزشکی ورزشی عنوان
کرد.دراین دیدار که در حوزه ریاست فدراسیون
پزشکی ورزشی برگزار شد ،نوروزی تصریح کرد:
هموارهسعی کردهایم کهبهتمامورزشکارانعضو
کمیتهخدماتدرمانیفدراسیوندر چارچوب
قوانین و مقررات خدمات الزم را ارائه کنیم و
در حال حاضر طبعافدراسیونهای المپیکی
با توجه به درپیش بودن بازیهای المپیک
دراولویتارائهخدماتقراردارند.ویبااشارهبه

گل تساوی را به ثمر برساند .گل دوم نیز با
تیزهوشیامیری کهازپشتمدافعاستقالل
به جلو آمد و ضربهاش را زد به ثمر رسید تا
اثرات سخنان گهربار فکری بین دونیمه
عیانتر شود .استقالل خیلی خوششانس

برنامههایی کهفدراسیونپزشکیورزشیبرای
ورزشکارانالمپیکیدارد،خاطرنشان کرد:تأمین
سالمتاینعزیزاندرابعادسالمتجسمی،مقابله
با کرونا و همچنین مراقبتهای ضد دوپینگ
ازجملهمهمترینمحورهایاینبرنامههاستکه
جزئیاتآنمتعاقبااعالمخواهدشد.درایندیدار
ملکمحمدینیزبااشارهبهتالشهاوبرنامههای
کمیتهپزشکیفدراسیون کشتیابراز امیدواری
کردبابازگشتنوروزیبهرأسفدراسیونپزشکی
ورزشیتعامالتدوفدراسیوندرزمینههای کاری
مشترکبیشازپیش گسترشیابد.

خت99/10/15-370

خت99/10/23-16

به تعدادی ویزیتور برای فروش برنج
به صورت پورسانتی نیازمندیم
09122363696
09367644381

خت99/10/20-1
خت99/9/25-290

خت99/10/3-311

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

خت99/10/17-390

رستوران
ـتكگلپا

گوشت تازه
گوسفندی
در حضور مشتریان
چرخ و طبخ میگردد.

66712269-09121445155-66724097-66710276

دارای آتلیه قوی و بهروز معماری
خت99/10/9-342

طراحی و ساخت از صفر تا صد

خت99/10/14-360

زیر نظر مهندس سازه

آپارتمان – ویال – دفتر كار

https://www.instagram.com/danielgroupdesign
26150854-09127525206

تیمفوتبالآ.ا کآتن کهدر حالحاضر کریمانصاریفردرادراختیار دارد،خواهان
بهخدمت گرفتنعلیرضابیرانونددروازهبانایرانیشدهاست.اینباشگاهقصد
دارد دروازه خود را تقویت کند و میخواهد بیرانوند را با قراردادی قرضی برای
 ۶ماه به خدمت بگیرد .بااینحال آنتورپ موافق جدایی بیرانوند نیست.

بائ و روی نیمکت تیم نساجی
میثم بائو ،بازیکن سابق استقالل و پرسپولیس که فوتبالش را از نساجی
شروع کرده بعد از سالها بازیگری ،بهعنوان مربی به کادرفنی نساجی
ملحق و دستیار وحید فاضلی شد تا بهطور رسمی فعالیتش را درعرصه
مربیگری و درلیگ برتر شروع کند.

نالمللی
رونالدودررقابتیدراماتیکبامسیبهترین گلزندههاخیرشد.فدراسیونبی 
آماروتاریخفوتبالرونالدورابهعنوانبهترین گلزن10سالاخیربرگزید.رونالدو۵۵۰
ومسی ۵۴۹گلبهثمررساندند.رونالدوبرندهمسابقهبهترین گلزنجهاندردهه
گذشته است.هردوغولفوتبالمدرننتایجخارقالعادهایدارند.

ی گرددواز
اشکاندژآ گه کههفته گذشتهراهیآلمانشدهبود،امروزبهایرانبرم 
روز جمعهبهتمریناتتیمترا کتور ملحقخواهدشد.تیمترا کتور دوشنبه۲۹دی
در چارچوب هفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر میزبان استقالل است.
برگردند و یکبار دیگر در مسیر قهرمانی قرار
بگیرند.وی درباره انتقادات گلمحمدی از
رئیس هیئتمدیره باشگاه و تأثیر این موضوع
رویروندتیمخاطرنشان کرد:شرایطمدیریتی
ی گذارد.
صددرصدرویعملکردتیمتأثیرمنفیم 
واقعانبود یک مدیر کارکشته در چند سال اخیر
بهتیمضربهزدهاست.دراینسالهاهرمدیری
کهآمد6،ماهتایکسالعهدهدارمسئولیتشدو
تصمیماتی گرفت کهبهتیمضربهزد.ا گریکمدیر
فوتبالیحضورداشت،امثالبشار،خلیلزادهو
علیپور وحتیبیرانوندجدانمیشدند.

در اجرای ماده  225الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب بهمن  1347از كلیه
بستانكاران شركت آجر ماشینی سفالسازان گنبد در حال تصفیه (سهامی خاص) به
شماره ثبت  400و شناسه ملی  10700041657كه آ گهی انحالل آن به شماره مكانیزه
 139830412404001350مورخ  1398/11/26در صفحه  51روزنامه رسمی به شماره
 21835مورخ  1398/12/08درج گردیده است ،دعوت به عمل میآید ظرف مدت
( 6شش)ماه از تاریخ انتشار آ گهی نوبت اول با ارائه مدارك مثبته ادعای خود به مدیر
تصفیه آقای عباس خسروی به شماره همراه  09113764634مستقر در آدرس استان
گلستان –گنبدكاووس –كیلومتر یك جاده آلمان –محله بازارچه مرزی –كوچه آجرپزی
– كوره قدیمی – كد پستی  4971119898مراجعه نمایید .بدیهی است شركت و مدیر
تصفیه در مورد هر گونه ادعای احتمالی كه خارج از مهلت زمانی اعالمی به شركت
منعكس گردد ،مسئولیتی نخواهد داشت.
تاریخ انتشار نوبت اول99/9/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/10/25 :
تاریخ انتشار نوبت سوم99/11/25 :
عباس خسروی – مدیر تصفیه شركت
خ ش99/9/25 :
منحله آجر ماشینی سفالسازان گنبدكاووس در حال تصفیه

آ گهی دعوت شركت تعاونی توسعه عمرانی
روستای كهرود الریجان به شماره ثبت 2615
و با شناسه ملی 14002958531

ما رویای شما را پس از طراحی برایتان اجراء میكنیم

آنتورپ مخالف جدایی بیرانوند

دژآگه فردا پا به توپ میشود

آ گهی دعوت از بستانكاران شركت آجر
ماشینی سفالسازان گنبد در حال تصفیه
(سهامی خاص) نوبت اول به شماره ثبت
 400و شناسه ملی  10700041657نوبت دوم

تهاتر فیش تراكم كلیه مناطق با تخفیف باال،
از طریق كارگزاری مركز

تلفن  09381480091و 09381060237

پیشکسوت پرسپولیس معتقد است که
سر خپوشانباوجودتوقفدردربی۹۴سربلنداز
ایندیداربیرونآمدندوعملکردخوبیداشتند.
جواد منافی در گفتوگو با تسنیم ،عنوان کرد:
پس از چند ماه یک بازی خوب را شاهد بودیم
ی کننده بود .پرسپولیس
و عملکرد دو تیم راض 
درهمان ابتدای بازی یک گل غافلگیرکننده
دریافت کرد،امابهبازیبرگشتوتوپومیدانرا
دراختیار گرفت،هرچندنتوانستازموقعیتهای
گلزنی بهره ببرد.وی بااشاره به تأثیر قهرمان
نشدن پرسپولیس در آسیا در روند حرکتی این
تیمدرلیگبرتر گفت:همهمیدانیم کهباقهرمان
نشدن پرسپولیس ضربههای روحی و روانی به
تیم وارد شد .در کنار این موضوع ،نبود یک
تما م کننده و همچنین یک بازیساز همچون
بشار رسن در چند بازی اخیر مشکلساز بوده
است.پرسپولیسبابرتریدردربیمیتوانست
شکست در فینال آسیا را فراموش کند ،اما این
اتفاق نیفتاد .سر خپوشان میتواند به لیگ

کشتیگیران دراردویگزینشی
کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد تا حضور در پیکارهای قهرمانی آسیا و گزینشی
المپیک ۸ ،مرحله اردوی آمادهسازی را برای کشتی گیران در نظر گرفتهاند.
مسابقات گزینشی قاره آسیا  ۲۰فروردین و رقابتهای قهرمانی آسیا نیز
 ۲۳فروردین سال آینده در قزاقستان برگزار خواهد شد که طبق اعالم کادر فنی
تیم ملی کشتی قرار است تا آن زمان  ۸مرحله اردو برگزار شود.

عبور نفسگیر رونالدو از مسی

پرسپولیس همچنان از مدیرانش ضربه میخورد

خالفیانجامدادیاپایشرا کج گذاشت،مجمع
باید بهسرعت تشکیل شود و در ابتدا به او تذکر
دادهوبعداورابرکنار کنند.واقعایکیاز معضالت
مدیریت درورزش عدم ارزیابی مداوم و بهموقع
است.گرشاسبی ادامه داد :اعضای مجمع باید
بهترین گزینهرابرایریاستفدراسیونانتخاب
کنند .کسی که همدست پا ک ،هم شجاع و هم
دارای رزوم ه خوبی باشد .رئیس جدید حداقل
۲مورداز3موردباال رابایدداراباشد.بهنظرمنباید
برایانتخابرئیسفدراسیونمصلحتاندیشی
یا زد و بندی صورت بگیرد.

كلیه امور ثبتی و شهرداری

طراحی ژورنالی و اجرای رویایی

منافی:

امیدوارم فردی پاک و شجاع سکاندارفوتبال شود
مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس ،گفت:
هیچرئیسینبایددر فدراسیونفوتبالحاشیه
ن که اشتباه کرد
امن داشته باشد و بهمحض ای 
مجمعبایدبرای کنار گذاشتناوجلسهبرگزار کند.
گرشاسبیدر گفتوگوباایرنا،درخصوصحضور
تیمفعلیمدیریتفدراسیونفوتبالدرانتخابات
۱۰اسفندوباتوجهبهاتفاقاترخداده،تیمفعلی
شایستگی حضور دوباره در فدراسیون را دارد یا
خیر؟اظهار داشت:بهنظرمنتیمفعلیدر حال
حاضرمسئولیتمستقیمنداردونمیتوانآنها
راارزیابی کرد.البتهدراینمدتحواشیمختلفی
مانندموضوعویلموتس،اساسنامه،خطرتعلیق،
بدهیها ،کرونا و  ...را در فدراسیون داشتیم که
ارزیابی را سخت میکند اما میشود قویتر و
پرکارترعمل کردواینمسئلهاینیست کهنتوان
بهآناشاره کرد.وی گفت:بهنظرمدراینشرایط
رسالت سنگینی بر روی دوش اعضای مجمع
فدراسیوناست.آنهاهستند کهبایدعملکردرا
ارزیابی کنند.ا گریکزمانیکرئیسیاسرپرست

بود کهدربازیدربی۵گلنخوردوپرسپولیس
دراستفادهازموقعیتهایشبدشانسبود.
قطعاا گردقتسر خپوشانبیشتربودنتیجه
تاریخیدیگریدرتاریخدربیرقممیخورد.
طالبی افزود :حداقل در پنج بازی فصل

استقالل لوک خوششانس بوده و مطمئن
باشید این روند ادامه نخواهد داشت .هیچ
تیمینمیتوانددر تمامطولفصلشانسو
اقبالیارشباشدودربازیهایی کهمستحق
پیروزینیستامتیاز بگیرد.ویتأ کید کرد:
صحبتهایعوامفریبانهفکریقطعاادامه
پیدا نخواهد کرد .او دائمااز خوب بودن
ی کند و به شعور مخاطب
تیمش صحبت م 
ی کنند.بایدهمگانبدانند کهبازی
توهینم 
خوبشاخصههایمشخصیدارد.طالبی
تصریح کرد :باید گلمحمدی و مربیانی که
ی کنند ستایش
او را در کادر فنی همراهی م 
کنیم که تیمشان بازی بسیار خوبی را
انجام دادند .من دیدارهای قبل از دربی
پرسپولیس را دیده بودم و این تیم ضعیف
بازی کرد اما در دربی این تیم بار تا کتیکی
باالیی داشت.وی خاطرنشان کرد :فکری
باورکند کبوتربختواقبالهمیشهرویشانه
تیمش نمینشیند .تیم او در حد استقالل
بازی نکرده و تا اینجا بخت با آبیها یار بوده
که از  ۱۰بازی  ۱۹امتیاز گرفتند و درادامه رقبا
به استقالل فرصت چندانی نمیدهند مگر
ن که شکل بازی تیم تغییر کند.
ای 

رئیس کمیته ملی المپیک گفت :کرونا به ما آموخت از سکوی قهرمانی
به سکوی پهلوانی فکر کنیم که مقصد اصلی فضیلت و مرام پهلوانی
است .صالحیامیری درهمایش ورزش و کرونا درباره پیامدهای مثبت
و منفی آن اظهار داشت :کرونا همه قدرتها در سطوح ملی منطقهای و
جهانیرابهچالش کشاندهاست.هیچقدرتیاینچنینبشررابهچالش
نکشیدهبود.ویادامهداد :کارکردهایجدیدیایجادشدهومجاهدت
مدافعانسالمتباعثشدنگاهوذهنیتاجتماعیدرخصوصسالمت
تغییر کند و تقویت شود.

خت99/10/18-395

خت99/10/25-23

خت99/10/23-14

مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده نوبت دوم شركت تعاونی در ساعت
ی گردد .بدینوسیله از
 12مورخ  99/11/14در محل مركز اصلی شركت برگزار م 
كلیه اعضاء دعوت میشود ضمن به همراه داشتن كارت شناسایی در تاریخ
مقرر در محلتعیینشدهحضور بههمرسانند.در صورتعدمحضور میتوان
نسبت به معرفی نماینده تاماالختیار اقدام نمود .تعداد وكالت به هر عضو سه
وكالت و به هر غیرعضو تنها یك وكالت میباشد.
كاندیداهای سمت هیاتمدیره و بازرسی ظرف مدت یك هفته پس از انتشار
آ گهی دعوت مهلت دارند نسبت به تكمیل و ارائه فرم ثبتنام به این شركت
ت گیرندهحدا كثرتاقبل
اقدامنمایند.جهتتاییدوكالتنامه،وكالتدهندهووكال 
از روز برگزاریمجمععمومیبهاینشركتمراجعهویانسبتبهارائهوكالتنامه
رسمی كه در دفترخانه تنظیم گردیده است ،اقدام نمایند .تعداد آرای وكالتی
هر عضو حدا كثر  3رای و هر شخص غیرعضو تنها یك رای خواهد بود.
دستورجلسه:
 -1ارائه گزارش هیاتمدیره
 -2ارائه گزارش بازرس
 -3طر ح و تصویب صورتهای مالی منتهی به سال 1398
 -4طر ح و تصویب پیشبینی بودجه سال 1399
 -5انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل هیاتمدیره برای مدت  3سال
 -6انتخاب بازرس اصلی و علیالبدل برای مدت یك سال مالی
 -7طر ح و تصویب تغییرات اعضا و سرمایه
رئیس هیاتمدیره
تاریخ انتشار99/10/25 :
خ ش99/10/25 :

خت99/10/25-22

خت99/10/25-24

واحد تجاری  52متر
رهن اجاره فروش
09125881851
09381480091

عبدولی:

برایتیمملیتمرینمیکنم
قهرمان پیشین جهان گفت :با محمد بنا صحبت کردم و به او گفتم که
ی کنم .بنا هم گفت هر وقت آماده شدی میتوانی
تمریناتم را دنبال م 
به اردو بیایی .عبدولی اظهار داشت :من روی حرفم هستم و تمام
ی کنم که شرایطم برای حضور در اردو مناسب شود .خوب
تالشم را م 
ی کنم ،با این روندی که پیش میروم ،فکر کنم تا دو ماه دیگر
تمرین م 
به وزن ایدهآل برسم.

تقدیر و تشكر

جناب آقای علی غالمی چمنی
قاضی محترم شعبه  103كیفری
دادگستری شهرستان قدس
بدینوسیله از حسن اخالق و منش جنابعالی در برخورد و حل و فصل كار
اربابرجوعومراجعینورفعمشكلآنان كمال تشكروقدردانیبهعمل
میآید .انشاءاهلل در كلیه مراحل زندگی موفق و مؤید باشید.
از طرف نماینده توزیع مطبوعات غرب استان تهران
و جمعی از مراجعه كنندگان شهرستان قدس

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور
فوقالعاده نوبت اول شركت تعاونی شماره
 44تاكسی نارنجی شهرستان بوكان
به شماره ثبت 241
بنابهتصویبهیاتمدیرهجلسهمجمععمومیعادیبهطورفوقالعادهنوبت
اول شركت تعاونی شماره  44تا كسی نارنجی شهرستان بوكان به شماره ثبت
241راسساعت10صبحروزیكشنبهمورخ99/11/19درمحلسالناجتماعات
ی گردد .از عموم سهامداران و اعضای
كتابخانه عمومی پارك ملت تشكیل م 
محترم دعوت میشود جهت اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات ذیل در روز
و ساعت مقرر در محل تعیین شده حضور به هم رسانند و یا با توجه به مفاد
ماده19آییننامهنحوهتشكیلمجامععمومیدر صورتی كهحضور عضویدر
مجمعمیسرنباشد،میتواندحقرایخودرابهموجبوكالتنامهبهعضودیگر
یانمایندهتاماالختیار از میاناعضاءیاغیراعضاءوا گذار نمایددر اینصورتهر
عضویمیتواندعالوهبررایخودحدا كثرسهرایباوكالتوهرشخصغیرعضو
تنهایكرایباوكالتداشتهباشد.توضیحااینكهوكالتنامههایعادیبایستی
یك روز بعد از انتشار آ گهی مذكور تا یك روز قبل از تشكیل مجمع به غیر از ایام
تعطیل در محل دفتر شركت تنظیم شده و توسط هیاتمدیره و بازرس بررسی
و تایید گردد و در غیر این صورت وكالتنامه رسمی حضور در مجمع بایستی به
تایید یكی از دفترخانههای اسناد رسمی رسیده باشد.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هیاتمدیره و بازرس
 -2طرح و تصویب ترازنامه و سایر صورتهای مالی 1398
 -3اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود یا زیان سال 1398
 -4طرح و تصویب گزارش تغییرات سرمایه سال 1398
 -5طر ح و تصویب بودجه پیشنهادی هیاتمدیره برای صرف هزینههای
سال مالی 1399
 -6انتخاب بازرس اصلی و بازرس علیالبدل (به علت اتمام ماموریت) به
مدت یك سال مالی
 -7اتخاذ تصمیم درخصوص هزینههای واقعی سال  98در مقایسه با بودجه
پیشنهادی به شرح پیوست
ضمنا كلیه كاندیداهای عضویت در سمت بازرسی بایستی حدا كثر تا ظرف
مدت هفت روز پس از تاریخ انتشار آ گهی مذكور مدارك شناسایی ذیل را با
مراجعه به دفتر شركت واقع در آدرس شهرستان بوكان ،بلوار كردستان ،نبش
كوچه آرمان  ،5تحویل شركت نموده و رسید دریافت نمایند.
مدارك شامل:
فتوكپیشناسنامه،تصویرآخرینمدركتحصیلی،اصل گواهیعدمسوءپیشینه
كیفری ،تكمیل فرم كاندیدای عضویت در سمت بازرس
تاریخ انتشار99/10/25 :
مدیرعامل – قادری ،رئیس هیاتمدیره عزیزی
خ ش99/10/25 :
نایبرئیس محمد شریفی ،بازرس آقادوست

