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سکاندار جودو عذرخواهی کرد

مشکالتاستقاللازدرونسرچشمهمیگیرد
پیشکسوت تیم استقالل گفت :علت
اصلی مشکالت استقالل هیئتمدیره
باشگاه بوده و وزارت ورزش انتصابهای
درستینداشتهاست.تیماستقاللسیرنزولیرا
بامحمودفکریپشتسرمیگذرادواخباریدر
خصوصبرکناریسرمربیاینتیممطرحشده
اماهیئتمدیرهباشگاهپسازجلسهای کهبرگزار
کردبهایننتیجهرسید کهفکری کما کانسکان
هدایت آبیها را در اختیار داشته باشد.ایمان
عالمی درباره روند رو به افول استقالل با فکری
به خبرنگار آنا اظهار کرد :به نظر من بزرگترین
عامل مشکالت به وجود آمده در استقالل به
ی گردد .وزارت ورزش
مدیریت این باشگاه بازم 
کهمالکباشگاهمحسوبمیشودانتخابهاو
انتصابهاییداشته کهخوشایندنبودهاست.
اینموضوعمنجربهآنشده کهامروزپیشکسوتان
و هواداران استقالل از شرایط تیمشان راضی
نباشند و امیدشان به آینده کاهش یابد.وی
ادامه داد :استقالل در این فصل شروع بسیار
خوبیداشتوبازیهاییانجامداد کهماحصل
آن ایستادن در صدر جدول بود .البته که اثری
از فوتبالزیبادر دیدارهایی کهآبیپوشانارائه
کردند ،دیده نشد .در هفتههای پایانی تغییر

سیستم باعث شد تا استقالل در نتیج ه گیری
ناموفق باشد و بهخصوص در بازی آخر مقابل
سپاهان بازیکنان به خاطر نداشتن تمرکز
بازنده شدند تا صدر جدول را از دست بدهند.
پیشکسوت فوتبال افزود :یکی از مهمترین
عوامل نا کامی استقالل مشکالت مالی درون
تیماست کهبازیکنانهمدرمصاحبههایخود
به آن اشاره کردند .وقتی پرداخت مطالبات
بیشازاندازه به تعویق افتاد ناخواسته آرامش
را از تیم گرفت و روند نتیجه گیری با اخالل
مواجه شد .البته که ا گر مشکالت مالی مرتفع
شودهنوز اینفرصتوجودداردتاتیموضعیت
مناسبی پیدا کند و بتواند در کورس قهرمانی
باقی بماند.وی در مورد اینکه فکری با چندین
بازیکناستقاللدچارمشکلشدواینموضوع
به تیم لطمه زد ،بیان کرد :تردیدی نیست ولی
سرمربی موظف است جلوی بازیکنساالری را
بگیرد .زمانی که افتخار همکاری با قلعهنویی
راداشتمبازیکنیمطرحاز تیم کنار گذاشتهشد
ً
و اتفاقا نتیجه گرفتیم .بازیکن هم پس از مدتی
متوجهاشتباهخودشد.عالمیافزود:نزدیکبه
تیم فعلی استقالل نیستیم که درستی تصمیم
فکری برای در اختیار گذاشتن برخی بازیکنان

را مورد ارزیابی قرار دهم ولی باید به نظرات
سرمربی تیم احترام گذاشت چون او موظف
است درباره نتایج تیمش پاسخگو باشد و ا گر
ً
بازیکنیازتمرین کنار گذاشتهشدهقطعادلیلی
داشته کهاونمیخواستهبهتیمشلطمهبخورد.

ابراهیمی:

سمیعی:

مدیران خودخواه به فوتبال لطم ه زیادی زدند
پیشکسوت فوتبال معتقد است فدراسیون
فوتبال در سالهای اخیر بدترین مدیران را
داشته است.ناصر ابراهیمی در گفتوگو با
ایسنا،دربارهعملکردفدراسیونقبلیفوتبال
و انتخابات پیش روی این فدراسیون اظهار
کرد:ضعیفترینوبدتریندورانفدراسیون
از زمانیشروعشد که کفاشیانوتاجریاست
فدراسیون را در دست گرفتند .فدراسیون
نیاز به یک اتاق فکر داشت که از تجربیات
پیشکسوتان و دانش مربیان و اهالی فوتبال
استفاده شود تا راهکارهای مناسبی برای
حل مشکالت انتخاب شود اما مدیران در
دوره قبل بسیار خودخواه بودند و توجهی
به توصیههای دیگران نمی کردند .آ نها
هر کاری می کردند تا جایگاهشان را حفظ
کنند و در این مدت لطمههای زیادی به
فوتبال زدند.وی گفت :نمیتوانم بگویم
چه کسی شانس بیشتری برای رسیدن به
ریاست فدراسیون را دارد .همه افرادی که
تأیید صالحیت شد هاند سابقه مدیریتی
دارند بهجز علی کریمی که جوان بسیار

سارا فالحی:

برای موفقیت پرسپولیس ناامید نخواهم شد
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت :بخش
دیگری از پول بازیکنان واریز شد و همچنان
در تالش هستیم تا مشکالت مالی را حل
کنیم؛هوادارانبدانندحلاینمشکالت ،کار
یک روز و  ۲روز نیست.به گزارش ایرنا ،جعفر
سمیعی،اظهار داشت :امیدوارم بتوانیم با
همین بازیکنان و مربیان که باعث افتخار
مجموعه پرسپولیس هستند در کنار حمایت
بیشتر از سوی هواداران ،راه موفقیترا ادامه
بدهیم .باید به طرفداران پرشور و میلیونی
پرسپولیس تبریک بگویم .هر افتخاری که
کسبمیشود،بهنامآنهااست.روندحرکتی
تیم ما به گونهای است که میتوانیم به آینده
امیدوار باشیم.مامیخواهیمبهترینجایگاه
این فصل را از آن خود کنیم و برای رسیدن به
افتخارات بیشتر ،هیجان و انرژی داریم.وی
افزود :پرسپولیس در سه ،چهارماه گذشته
بهدوراز حواشی و با آرامش به راه خود ادامه
داده و هواداران ،نتیجه آرامش حا کم بر تیم
را بهخوبی احساس می کنند .حرف من ،یک
شعار نیست بلکه یک فلسفه کاری است؛

خوبی است و از شا گردان قدیمی من است.
او میتواند از افراد باتجربه و متخصص در
کنار خودش استفاده کند و از تجربههای
آنها استفاده کند تا کمتجربه بودنش در
عرصهمدیریتجبرانشود.ابراهیمی گفت:
در طول این سالها پولهای زیادی هدر
رفت که باعث شد فدراسیون بدهیهای
سنگینی داشته باشد و حتی ممکن بود
ساختماناینفدراسیونبهفروش گذاشته
شود .هرکسی بهعنوان رئیس فدراسیون
انتخاب شود ،باید بتواند این بدهیها را
تسویه کند.

(جزیره كیش)

شاید موردی باشد که حق با بازیکن باشد ولی
تا زمانی که از نزدیک در جریان ماوقع نباشیم
امکان تشخیص وجود ندارد .وی اضافه کرد:
استقالل نیاز به ثبات دارد و در سالهای اخیر
دیدیم که پس از برکناری عجوالنه منصوریان

سرمایهگذاری در ورزش بانوان مهم است
سخنگوی فرا کسیون زنان مجلس گفت:
اعتقاد دارم یک مدال در بازیهای آسیایی
 ،جهانی و المپیک انسجام و غرور ملی را در
بین مردم ایجاد می کند که هزار میتینگ
سیاسی این تاثیر را ندارد.سارا فالحی در
گفتوگو با تسنیم اظهار داشت :ا گر به
دنبال سالمت جامعه ،سالمسازی و نشاط
و شادمانی هستیم باید روی ورزش زنان
تا کید کرد چرا که زنان مظهر قوام جامعه
هستند.زنانماوقتیفضایورزشیدراختیار
دارند میتوانند فشار روانی و خستگیهای
خود را تخلیه کنند و پس از ورزش کردن به
عنوان یک زن سالم به خانه برگردند.وی
تا کید کرد :سرمایه گذاری روی ورزش زنان
در حوزههای همگانی ،حرفهای و قهرمانی
یک ابزار موثر برای سالم سازی و نشاط
جامعه است و از اهمیت باالیی برخوردار
میباشد از همین رو ،این نگاه را در مجلس
دنبال می کنیم .زنان ما با حفظ نجابت و
حجاب خود در دنیا برای ایران نقش آفرینی
می کنند و مجلس نیز پشتوانه جدی برای

هرچقدر بیشتر از حواشی دور بمانیم ،به
موفقیت نزدیکتر میشویم.مدیرعامل
پرسپولیس تصریح کرد :باشگاه در وضعیت
خوبی قرار ندارد اما به آن معنا نیست که
همه درها را به روی خود ،بسته ببینیم.
ما کار و تالش خودمان را انجام میدهیم
تا مشکالت حل شود.وی بیان داشت :من
مدیری نیستم که بهزودی ناامید شوم .از
صبوری بازیکنان ،مربیان و هواداران تشکر
می کنم و امیدوارم بتوانیم با کار در سکوت
کامل ،بازهم موانع را از پیشروی تیم و
باشگاه برداریم.
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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

حمایت از ورزش بانوان است.
فالحی تا کید کرد :یک ورزشکار باید از
نظر مالی حمایت شود حتی برخی از این
ورزشکاران خر ج خانواده خود را میدهند
و باید بین مخار ج و تامین هزینه برای
زیرساختها و حقوق ورزشکاران توازن
وجود داشته باشد .نباید برای کارهای
زیرساختی از جیب ورزشکار هزینه کرد.
حتی نباید در مورد اردو از حقوق ورزشکاران
استفاده شود ما میتوانیم به لحاظ مالی
بودجه ورزش را باالتر ببریم و مشوق برای
قهرمانان ایجاد کنیم.

خاص به شماره ثبت  11709و شناسه ملی  14005697312به استناد

       كیش ،خیابان سنایی (مجتمع بانكها) ،بعد از بازار كیش ،برج اداری درسا ،امالك اعتماد
       مدیریت :زاهدی 07644421853-5 	 09120364811

گوشت تازه
گوسفندی
در حضور مشتریان
چرخ و طبخ میگردد.

تصمیمات ذیل اتخاذ شد * :اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال

اسکات دارندهمدالنقرهوبرنزشنایالمپیکاز استرالیابهاتهامقاچاق
موادمخدردستگیرشد.اینورزشکارسابقوهمدستویهنگامحمله
پلیسدر حوالیسیدنیدستگیرشدند.آنهابهتهیهداروهاییبهارزش
 1.6میلیون دالر متهم شدند.

غفلت از طارمی ،اشتباه مهلک
یکسایتایتالیاییدر آستانهدیدار یوونتوسباپورتودر لیگقهرمانان
اروپابهتواناییهایمهدیطارمیمهاجمایرانیپورتوپرداختهوغفلت
از اورااشتباهمهلکدانستهاست.تیم پورتوامشبدر دیدار رفتمرحله
یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا میزبان تیم یوونتوس است .این
مسابقه برای هواداران فوتبال ایران حساسیت ویژهای خواهد داشت
چرا که بهاحتمالزیاد مهدی طارمی در ترکیب اصلی این تیم مقابل
ی کند.
یاران رونالدو صفآرایی م 

بازیکنساالری در والیبال
بازیکنی که در هفته بیست و هفتم با رفتاری زشت و ناپسند از سوی
کمیته انضباطی فدراسیون والیبال محروم شده بود ،در هفته بیست
و نهم بدون اعالم بخشیده شدن برای تیمش بازی کرد!پوریا یلی،
پشت خط زن ارومیه در دیدار مقابل شهرداری ورامین پس از استفاده
از الفاظ رکیک علیه داور به فیلمبردار حمله و او را مورد ضرب و شتم قرار
داد .رفتاری که بهسرعت در فضای مجازی پخش و نوجوانان و جوانان
زیادیشاهدرفتارغیرورزشیوغیراخالقیملیپوشوالیبال کشوربودند.
کمیته انضباطی فدراسیون در ابتدا پوریا یلی را دو جلسه محروم کرد اما
ی کرد
ی کهبایددورانمحرومیتخودراطیم 
روزدوشنبهپوریایلیدرحال 
بهیکباره در زمین حاضر و برای تیمش بازی کرد!

رضاشکاری کهباتیم گل گهربهتوافقرسیدهاست،قصددارددر صورت
ً
فراهمشدنشرایطبهتیمپرسپولیسبرود.ظاهراشکاریدرتالشاست
با فراهم کردن بعضی از شرایط و رایزنیهای جدید ،زمینه حضورش در
پرسپولیس را فراهم کند .بههرحال بعد از صدور رأی رسمی فدراسیون
فوتبال در پرونده شکاری ،سرنوشت این بازیکن هم بهصورت قطعی
مشخص میشود.

فکری در تمرین آبیپوشان
محمود فکری ،پس از پایان جلسهای با مدیران استقالل در تمرین
آبیپوشان حضور یافت .تمرین دیروز تیم استقالل در حالی در ورزشگاه
راهآهنبرگزار شد کهسرمربیاستقاللبهدلیلشرکتدر جلسهبامدیران
استقالل با تأخیر در محل تمرین حضور یافت.

تاسیس شرکت سهامی خاص دانش کاوان صائب درتاریخ 1399/10/13
به شماره ثبت  13258به شناسه ملی  14009696478ثبت و امضا ذیل

دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی
میگردد .موضوع فعالیت :نقشه برداری -ژئوفیزیک -آب یابی -اکتشافات و
استخراجمعادن-تغلیظکانیوموادمعدنی-فراوریموادمعدنی-تولیدشمش

عبارتنداز :آقای محمدعلی عباسی به کدملی  1602377472آقای

فلزات -فراوری مواد معدنی غیر فلزی-فتوگرامتری -دورسنجی -طراحی

به کدملی  6369811564و خانم سیده خدیجه بنی هاشم گلوجه

ترابری-حفاری و گمانه زنی-فرودگاه ها و سیلوها-مقاوم سازی و بهسازی

یوسف اسکندرفرد به کدملی  1532797656آقای رضا اسکندرفرد

و اجرای طرح های عمرانی-ژئوتکنیک و مقاومت مصالح-کشاورزی-راه و

غمی به کدملی  * 1520071061آقای محسن احمدی به شماره ملی

لرزه ای-سازه های هیدرولیکی-سازه های دریایی -طراحی و مونتاژ و

1520385684وآقاینیماآقاپوربهکدملی1534076484بهترتیب
بهسمتبازرساصلیوبازرسعلیالبدلبرایمدتیکسالمالی99
انتخابگردیدند*.روزنامهکثیراالنتشاررسالتجهتدرجآگهیهای

شرکتانتخابگردید.ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانزنجاناداره

66712269-09121445155-66724097-66710276

مدالآور المپیک دستگیر شد

عالقه شکاری به پیراهن قرمز

آگهی تغییرات شرکت ثمین سازه عمران ارگ شرکت سهامی

www.kishmelk.com
						   	 رهن اجاره
خرید فروش

رستوران
ـتكگلپا

این اتفاق در مورد شفر هم تکرار شد و عدم
پرداختمطالباتاستراماچونیاینمربیبزرگ
راازاستقالل گرفت.مجیدیحاضربههمکاری
بامدیریتباشگاهنشد.مربیتیمملیجوانان
خاطرنشان کرد:همهدوستداراناستقاللنگران

آیندهاینتیمهستند.مدیریتباشگاهفرصت
سرمربیگریرابه فکریدادواوهمدستیارانش
را انتخاب کرد .وقتی در رسانهها خواندم که
باشگاهنمیتواندجانشینبرایفکریانتخاب
کند و برای همین این مربی ابقا شده است باید
فضایالزمبرایموفقیتاوفراهمشود.ازطرفی
دیگر فکری هم باید ایراداتی که تیمش داشته
را برطرف کند و با اضافه کردن مربی دیگری به
جمعدستیارانش،فضارابرایموفقیتمنعطف
کند.پیشکسوت تیم استقالل خاطرنشان
کرد :بزرگترین مربیان دنیا هم بهمرورزمان
بهتر و بهتر شدند و این موضوع درباره سرمربی
ی کند .او برای موفقیت
تیم استقالل صدق م 
تیمش زحمت کشیده اما کافی نبوده است.
ا گراستقاللآثاریاز بازیزیبادر دیدارهایاین
فصلش دیده نشده به خاطر مسائل فنی است
وبایداین کادر تقویتشود.در هرپستیهم که
نیازیدیدهمیشوداقدامبهجذبنفراتجدید
شود .هیچ مربی خوبی نمیخواهد خودش
را درگیر مسائل بیهوده کند و سرمربیگری در
ً
استقالل را از دست بدهد .قطعا محمود فکری
هم عالقهای ندارد تا استقالل را از دست بدهد
و در تیم دیگری سرمربی شود.

رئیسفدراسیونجودودروا کنشبهسفرعضوپیشینتیمملیبهاسرائیل
گفت :این لکه ننگ تا ابد بر پیشانی این قهرمان پوشالی باقی خواهد
ماند.میراسماعیلی گفت:منبهعنوانخدمتگزارجامعهجودوازخانواده
ی گویم کهما
ی کنموم 
شهدا،ایثارگرانومردمشریفایرانعذرخواهیم 
شرمنده هستیم که یک ورزشکار بیعقل و قهرمان پوشالی ما که فقط
ی کند.وی
منافعشخصیخودرامیبیندبهتلآویورفتهوبهآنافتخار م 
افزود :این افتخار نیست بلکه یک لکه ننگ است بر پیشانی شما و تا ابد
همراهتانمیماند،چونبهآرمانهاینظامپشت کردهاید،شمایی که
ی کنید؛همهقهرمانی،
بهسرزمینمادریخودپشت کردهایدوافتخار م 
مدال نیست ،راز ماندگاری فقط کسب مدال نیست.

اجرای اسانسور-واردات و صادرات مواد معدنی-واردات و صادارت مواد
غذایی-وارداتوصادراتموادشیمیایی-وارداتوصادراتقطعاتاسانسور-

راهسازی-سیل بند-ایجاد پارکینگ بین جاده ای-طراحی احداث سوله و
ساختمان-احداث سازه های کوچک و بزرگ-احداث استخر-مانیتورینگ

سد-ایجاد لندفیل-اجرای خطوط امتقال نقت و گاز و فاضالب و مخابرات-
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خت99/10/23-14

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان ()1095451

طراحیوساختقطعاتآسانسور-درصورتلزومپسازاخذمجوزهایالزم

آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی
شهرستان ابهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  2585و شناسه
ملی  14008239867به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
1399/09/25ونامهشماره020/26171مورخه99/10/29وزیرمحترم
جهاد کشاورزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد * :آقای حسن موالیی به
کدملی4410721186بهنمایندگیازشرکتمادرتخصصیصندوقحمایت
ازتوسعهسرمایهگذاریبخشکشاورزیبهشناسهملی10101257100
به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت باقی مانده منصوب گردید* .
کلیهچکها،اسنادواوراقمالی،اعتباری،معامالتی،تجاریوتعهدآور
با امضای ثابت مدیرعامل و امضای رئیس هیئت مدیره با مهر صندوق
و در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره با امضاء نائب رئیس هیئت
مدیره معتبر خواهد بود.سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیرعامل و
مهر صندوق معتبر است .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر ()1095449

استان زنجان  ،شهرستان زنجان  ،بخش مرکزی  ،شهر زنجان ،محله شهرک

از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :
کارمندان فاز ، 3خیابان (فرعی نهم)  ،خیابان هشتم شرقی  ،پالک ، -115

 ، 394طبقه منفی  1کدپستی  4513934885سرمایه شخصیت حقوقی

عبارت است از مبلغ  2,000,000ریال نقدی منقسم به  1000سهم  2000ریالی

تعداد  1000سهم آن بی نام عادی مبلغ  1000000ریال توسط موسسین طی
گواهی بانکی شماره  2219.45.181945051مورخ  1399/08/21نزد بانک

بانک انصار شعبه اشراق با کد  2219پرداخت گردیده است والباقی در تعهد

صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای فرزاد مهدی خانی به شماره
ملی  4270288418و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت رئیس

هیئت مدیره به مدت  3سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2

سال خانم ندا صدیقیان به شماره ملی  4270457600و به سمت نایب رئیس
هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2

سال آقای جالل مهدی خانی به شماره ملی  4284163892و به سمت عضو
اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد
بهاداروتعهدآورشرکتازقبیلچک،سفته،بروات،قراردادهاعقوداسالمی

خت99/11/20-113

و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء فرزاد مهدی خانی همراه با

مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان
خت99/11/9-80

خانم عالیه بهنی زنجانی به شماره ملی  4284201085به سمت بازرس علی
البدل به مدت  1سال خانم فاطمه مطلبی به شماره ملی  4284234536به

سمت بازرس اصلی به مدت  2سال روزنامه کثیر االنتشار رسالت جهت درج

خت99/11/11-91

خت99/11/27-181

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 زنجان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان ()1095455

خت99/11/29-211

خت99/11/28-204

جهت اجاره يا رهن نيازمنديم
09905063885

خت99/11/29-210

ترك اعتياد MMT

ویال رابط

استخردار-سونا-جکوزی
www.VillaRabet.net
09113940697-01152162829
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به يك مجوز

رزرو آنالین
لوکس ترین ویال و اما کن اقامتی شمال در

