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قاسمپور:

خبر
جواهری:

جدایی قلعهنویی شایعه است

نجاتفوتبال،افرادمتخصصوپاکمیخواهد
پیشکسوت فوتبال گفت :راه نجات
فدراسیونفوتبالازمشکالت،استفاده
از افراد متخصص ،پا ک و فوتبالی در مدیریت
فدراسیون فوتبال است.ابراهیم قاسم پور،
پیشکسوتفوتبالدر گفتوگوباایسنا،درباره
رویکردهای احتمالی فدراسیون فوتبال در
چهارسالآیندهاظهار کرد:خیلیازافرادشعار
ی گویند،
میدهند اما وقتی موفق نشدند م 
مشکالتداشتیمونتوانستیمبرنامههایمان
را اجرا کنیم .من مصاحبه عزیزی خادم را
دیدم و امیدوارم که ایشان به حرفهایی که
میزندعمل کند.نمیتوانیمچهارسالآینده
راپیشبینی کنیمهمینطور کاریهمشروع
نشده کهدورنمایآنمشخصباشد.حوادث
آینده قابل پیشبینی نیست و ممکن است
ریاستجدیدفدراسیونعملکردخوبیداشته
باشد.عزیزیخادمتجربهمدیریتیخوبیدارد
امانمیدانممیتوانداینتجربیاترادرفوتبال
پیاده کندیاخیر.زماننشانخواهدداد کهاو
چقدراهلعملاست.ویادامهداد:مدیران
قبلی اشتباهاتی داشتند که مسئولیت این
اشتباهات را نپذیرفتند .متأسفانه در کشور
ما به سوء مدیریتها رسیدگی نمیشود و در

آخر مشخص نمیشود آیا اشتباهی صورت
گرفته یا خیر و مقصر چه کسی بوده و باید
مجازاتبشود.مطمئنافدراسیونمشکالتی
دارد ازجمله بدهیهای سنگین فدراسیون
که برنامهریزی را مخصوصا برای تیم ملی
ی کند.ا گرپولنباشدمدیرنمیتواند
سختم 
کاری انجام دهد ا گر فدراسیون پول داشته
باشد میتواند مشکالت را درجهبندی کند
به ترتیب به آنها رسیدگی کند.پیشکسوت
فوتبال کشورتا کید کرد :فوتبال درآمدزایی
چندانی ندارد و ممکن است حتی پولهای
فدراسیون در فیفا جوابگوی نیازها نباشد.
این مشکالت زیاد هستند و دولت و کمیته
ملی المپیک باید برای حل این مشکالت به
فدراسیون کمک کنند.ا گرعزیزیخادمبتواند
حامیهایمالیخوبیبیاوردوبتواندبودجه
فدراسیونرابهدرستیمديريت کندمیتواند
عخوبدرآمد
موفقباشد.همچنینیکیازمناب 
برای فوتبال ،حق پخش تلویزیونی است اما
نمیدانممدیرانجدیدفدراسیونچقدرقدرت
دارند کهحقپخشهارااز صداوسیمابگیرند
بایدصداوسیماراوادار کنندتاحقپخشهابه
باشگاههاوفوتبالبرسدوگرنهمثلقبلفوتبال

ازاینمنبعدرآمدمحرومخواهدبود.ابراهیم
قاسمپور درخصوص توقعات اهالی فوتبال
از روسای جدید فدراسیون گفت :توقع دارم
شعار ندهندوبهحرفهایی کهمیزنندعمل
کنند.ا گراحساس کردندنمیتوانندبهخوبی

اسکالونی:

علیرضا دبیر:

آرژانتین با مسی به جام جهانی میاندیشد
سرمربی تیم ملی آرژانتین گفت :لیونل مسی
در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و در تیم ملی
بهتر همبازی خواهد کرد.
تیم ملی فوتبال آرژانتین در ادامه دیدارهای
انتخابی جام جهانی  ۲۰۲۲قطر به مصاف
تیمهای ملی اروگوئه و برزیل میرود که
بازیهای بسیار دشواری برای شا گردان
اسکالونیخواهدبود.ویدربارهنقشلیونل
مسیدردیدارهایحساسانتخابیجامجهانی
بهنشریهاسپورتاظهار کرد:مسیدر شرایط
بسیار خوبی قرار دارد و در زمان اضافه شدن
به اردوی تیم ملی وضعیت بهتری هم پیدا
خواهد کرد.امیدواریم کهمسی کما کانبتواند
بازیهای خوب گذشته خود را ادامه دهد.
اسکالونیدر مورداینکهممکناستبهدلیل
پاندمیویروس کرونابرخیباشگاههایاروپایی
بازیکنان ملیپوش خود را در اختیار تیم ملی
آرژانتینقرارندهند،تصریح کرد:جلسهایدر
اینزمینهبرگزار خواهدشدتابهنتیجهنهایی
برسیم .این موضوع بسیار جدی است و ا گر
کشورهای اروپایی اجازه سفر به بازیکنان

رئیس فدراسیون کشتی گفت :محمد بنا
الگوی خوبی در نظم و موفقیت است و بدون
نظم نمیتوان قهرمان شد .کسی که عضو تیم
ملی میشود مسئول است.به گزارش ایرنا،
رئیس فدراسیون کشتی که از ناحیه پای چپ
در تمرینات تیم ملی دچار پارگی کامل شده
بود و پای وی بیش از ۴۵روز باید درون گچ
قرار داشته باشد ،دیروز در محل فدراسیون
کشتی و سپس در اردوی تیمهای ملی کشتی
آزادوفرنگی حضور یافت.علیرضادبیردر جمع
نفرات حاضر گفت ۷ :ماه کار سنگین داریم و
باید سخت کارکنیم و از شما نیز میخواهم
که در این مدت باقیمانده سخت کار کنید و
نهایت تالش خود را برای موفقیت در المپیک
انجام دهید .وی با اشاره به شأن و جایگاه
باالی کشتی تصریح کرد :کشتی ورزش ملی،
مذهبی ،سنتی ماست که ریشه در پهلوانی،
جوانمردی و اخالقمداری دارد و باید شأن آن
درهمهجاحفظشودوشمابهعنواننمایندگان
جامعه کشتیدرابتدایاينراهقراردارید.دبیر
خطاب به ملیپوشان تصریح کرد :روبه روی

مربیانخودنایستیدوبهحاشیهنروید،چرا که
خودتان ضرر خواهید کرد .چه در داخل اردو و
چه در خارج از اردو به حاشیهها توجه نکنید .
رئیس فدراسیون کشتی تأ کید کرد :به کسب
مدال نقره و برنز در المپیک فکر نکنید چرا که
صاحب هیچ مدالی نخواهید شد ،فقط به
مدالطالفکروروز وشببااینهدف کارکنید.
با هدف کسب مدال طالی المپیک تمرین
کنید ،بخوابید ،زندگی کنید و مربیان نیز تمام
هدفشان این باشد ،من هم تمام هدفم این
استوبایدوقتبگذارمتا کسبطالیالمپیک
برای کشور عزیزمان محقق شود.

فدراسیونشمشیربازیاعالم کرد۳:ملیپوشاسلحهاپهوفلورهبهروسیهوقطرمیروند.
جامجهانیشمشیربازیدراسلحهاپه۲۹اسفندماهدرروسیهبرگزارخواهدشدو کشورقطر
نیز از ششم فروردینماه میزبان مسابقات گرندپری در رشته فلوره است.

داداش زاده:

برای فوتبال باید گلزن ساخت
پیشکسوتتیم پرسپولیس گفت:مشکل گلزنیمختصپرسپولیسنیستوتقریباتمام
تیمها از فقر مهاجم لطمه میخورند.بهزاد داداش زاده گفت :به نظرم باید کار اساسی در
پرورشمهاجمشود.بایددنبالاستعدادبودتانوجوانانی کهعاشق گلزدنهستند کشف
شوند.وی تصریح کرد :منع حضور بازیکنان خارجی باعث شده تا چند مهاجم بیکیفیت
در تیمهای لیگ برتری ترسی از خراب کردن موقعیتهای گل خود نداشته باشند چون
میدانند بازهم تیم دارند و استرسی برای بیرون ماندن احساس نمیکنند.

پورحمیدی به تراکتور پیوست
دروازهبان تیم آلومینیوم در نیمفصل اول به ترا کتور ملحق شد.این دروازهبان
فصل گذشتهاز استقاللبهصورتقرضیراهیآلومینیومشدهبودوحاال باانتقال
سعید مهری به استقالل ،این بازیکن نیز به ترا کتور ملحق شده است.

رئیس کمیته ملی المپیک در مراسم تقدیر
از سهراب مرادی با تأ کید بر فا کتورهای
اخالق و فرهنگ در ورزش گفت :تالش ما
و وزارت این است که روح اخالق و فرهنگی
را در ورزش بدمیم .به نقل از روابط عمومی
کمیته ملی المپیک ،در مراسمی که دیروز با
حضور صالحی امیری در اصفهان برگزار شد
از سردیس سهرابمرادیقهرمانپرافتخار
وزنهبرداری جهان و المپیک رونمایی شد
ضمن اینکه بهپاس قدردانی از تالشها و
قهرمانیهای وی کلید یک واحد آپارتمان
همدر اختیار ویقرار گرفت.صالحیامیری
تأ کید کرد:سهرابمرادیچهمدالبگیردو
چهنگیردبرایمردمشمحترماستچرا که
مرام و منش پهلوانی دارد .او ورزشکاری
نجیباست؛بههمیندلیلنیزقناعتدارد
و زیادهخواه نیست و از همین رو شجاعت
نیز دارد و به همین دالیل ظرفیتی ویژه
برای استان و کشورش محسوب میشود؛
شکنداشتهباشیداینقهرمانبانامنیک،
نجابت و شجاعتش برای نسلهای بعد نیز

تفتیان :

برای تمرین به فرانسه خواهم کرد
ملیپوش المپیکی دوومیدانی گفت :مربی من در فرانسه حضور دارد و باید برای
آمادهسازی بیشتر با او تمرین کنم ،به همین خاطر فروردین دوباره به این کشور
ی گردم.حسنتفتیان گفت :کمیتهملیالمپیکازملیپوشانالمپیکیحمایت
برم 
می کند .فدراسیون هم تا آنجا که در توان داشت برای جبران این عقبافتادگی
برنامهریزی کرد .امیدوارم تا برگزاری مسابقات المپیک حمایتها از ملیپوشان
المپیکی ادامه داشته باشد و بتوانیم به نتیجه قابل قبولی برسیم.

زنده و ماندگار خواهد ماند.وی ادامه داد:
متأسفانهدرجامعهسرمایههارامادیتعریف
کردهایم .ورزش یک جسم و یک روح دارد ،
تالشوزارت،کمیتهملیالمپیکو۵۲فدراسیون
م روح اخالق و فرهنگ را
این است که بتوانی 
درورزشبدمیموگرنهمانندبرخی کشورهای
منطقه میتوان قهرمان اجارهای آوردو به
سکو رسید اما سرمایه ما در ورزش سرمایه
فرهنگی است .مرادی رئیس فدراسیون
نیز گفت :سهراب در ورزش امروز الگوی
اخالقی مناسب برای آیند هسازان این
سرزمین است .

عباسی از آلومینیوم جدا شد
عباسی ،هافبک هجومی آلومینیوم که پیش از شروع لیگ بیستم با عقد
قراردادی به این تیم تازه لیگ برتری شده آمده بود ،پس از عدم توافق دو طرفه
با این باشگاه برای دریافت رضایتنامه ،با حضور در سازمان لیگ قراردادش را
بهصورت یک طرفه فسخ کرد.

بازگشت  خدادادی به ذوبآهن
علی خدادادی بازیکن ذوب آهن پس از اتمام دوران سربازی ،قرار داد خود را با
این باشگاه به مدت یک فصل و نیم تمدید کرد.خدادادی خدمت سربازی خود
را در تیم دسته یکی نیروی زمینی پشت سر گذاشت و در این تیم با زدن  13گل تا
آستانه آقای گلی لیگ دسته اول پیش رفت.

نوبت اول

آموزش و پرورش منطقه  16تهران در نظر دارد امالك ذیل را از طریق مزایده به عنوان اجاره وا گذار نماید.
آدرس سامانه www.setadiran.ir
شماره های مزایده
مجتمع آموزشی – رفاهی بعثت 50990030790000041
آشپزخانه 5099030370000047
سالن ورزشی نیمه شعبان 5099030370000048
شماره تماس 55538222

خت99/11/19-110

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

با رعایت کامل
پروتکلهایبهداشتی

خت99/11/19-111

خت99/11/20-113

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

گوشت تازه
گوسفندی
در حضور مشتریان
چرخ و طبخ میگردد.

آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین وضعیت
ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی

خت99/11/25-120

برابر آراء هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبت مریوان تصرف مالكانه و بالمعارض متقاضیان محرز
گردیده است .لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت
به صدور سند مالكیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار
اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نماید.
بخش  24مریوان
-1آقای كاوهلهونیانفرزندانوربهشمارهشناسنامه4086وبهشمارهملی3820039406
در ششدانگ یك قطعه زمین زراعتی دیم به مساحت  18364/20متر مربع پالك فرعی
از  58اصلی
تاریخ انتشار نوبت اول 99/12/14
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/12/18
رئیس ثبت مریوان – نگاری
خ ش 99/12/14

خت99/11/29-211

رزرو آنالین
لوکس ترین ویال و اما کن اقامتی شمال در

آموزش و پرورش منطقه 16تهران

تاریخ انتشار نوبت اول 99/12/14
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/12/16

66712269-09121445155-66724097-66710276
ویال رابط

 3ملیپوش درراه جام جهانی

آ گهی مزایده

رهن اجاره

رستوران
ـتكگلپا

بازگشت  مجیدی به استقالل
فرهاد مجیدی بهعنوان سرمربی جدید تیم فوتبال استقالل انتخاب شد.کاپیتان اسبق
استقالل برای بار اول پس از جدایی وینفرد شفر هدایت آبیپوشان را بر عهده گرفت و تنها
بعدازچندبازیوپایانلیگازاستقاللرفت.اوباردیگرپسازجداییاستراماچونیهدایت
استقالل را قبول کرد و توانست این تیم را در لیگ برتر نایبقهرمان کند.

باید روح اخالق و فرهنگ را در ورزش بدمیم

امالك اعتماد

www.kishmelk.com
						
خرید فروش

دارد میتواند بازدهی خوبی داشته باشد از
افرادی که توانایی مدیریت ندارند اما دانش
ٔ
درزمینه مشاوره
فوتبالی دارند هم میشود
استفاده کرد .امیدواریم در این چهار سال
شاهد اتفاقات خوبی باشیم.
ی گری و واسطه
وی افزود :درجاهایی که الب 
زیاد است سخت میشود فساد را ریش ه کن
کرد .برای ریش ه کن کردن فساد نیاز به عزمی
ملی داریم اما در حال حاضر این عزم را
نمیبینم .در انتخابات فدراسیون دیدیم
که خود اهالی فوتبال به فوتبال ظلم کردند.
فقط  ۹نفر به علی کریمی رأی دادند که این
کار از پشت خنجر زدن به فوتبال است .این
نشانمیدهد کهخودفوتبالیهاباهمخوب
نیستند .وقتی فوتبالیها باهم این کار را
ی کنند نمیتوان از بقیه انتظار داشت.وی
م 
در پاسخ به این سؤال که فدراسیون فوتبال
در پایان دوره چهارساله ریاست فدراسیون
باید در چه نقطهای قرار بگیرد گفت :ا گر
۷۰درصدمشکالترفعوتوقعاتبرآوردهشوند
و از افراد با دانش ،با تدبیر و سالم استفاده
شود میتوانیم در پایان نمره قابل قبولی به
فدراسیون بدهیم.

صالحی امیری:

کشتی گیران باید برای مدال طال تمرین کنند

آرژانتینی ندهند مجبور هستیم بدون این
نفرات به مصاف حريفان برویم.سرمربی تیم
ملی آرژانتین در مورد دعوت از آ گوئرو عنوان
کرد:آ گوئرومدتهادرشرایطخوبینبودهاما
در هفتههایاخیرتمریناتخوبیراپشتسر
گذاشتهاست.امیدوارم کهآمادهبازیباشد.
اسکالونی درباره احتمال دعوت دیباال به
تیم ملی تصریح کرد :احتمال دعوت از این
بازیکنآساننیست.اومدتزیادیاست که
درترکیبیوونتوسبازینکردهاست.چندروز
پیش با او صحبت کردم و کما کان با مشکل
مصدومیت مواجه است.

(جزیره كیش)

فوتبال را مدیریت کنند باید استعفا بدهند و
میدانرابهافرادیبسپارند کهتواناییدارند.
امیدوارمدرایندورهازافرادمتخصصواهالی
فوتبال استفاده کنند .باید جلوی فساد در
فوتبال گرفته شود میبینیم که افرادی که

شایسته هستند کنار گذاشته میشوند و
افرادی که شایستگی ندارند در رأس کار قرار
ی گیرند.میتوانازاهالیفوتبالومتخصص
م 
در کارهای مدیریتی استفاده کرد .فردی که
از بدنه فوتبال است و دانش و سواد الزم را

ل گهر بار دیگر تأ کید کرد جدایی قلعهنویی از این تیم شایعه
مدیرعامل باشگاه گ 
است.محمدجواهریدر وا کنشبهاینموضوع که گفتهمیشودامیرقلعهنویی
رضایتنامهخوداز اینباشگاهبرایحضور در استقاللدریافت کردهاست،اظهار
ً
ل گهر مخالف جدایی قلعهنویی
داشت :این موضوع کامال کذب است .باشگاه گ 
است و چنین اتفاقی هم رخ نخواهد داد.

استخردار-سونا-جکوزی
www.VillaRabet.net
09113940697-01152162829

آ گهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
و عمومی عادی به طور فوق العاده شركت
خوشه سازان قوشاچای (سهامی خاص)
آ گهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده و عمومی عادی به طور فوق العاده شركت
خوشه سازان قوشاچای (سهامی خاص) به شماره ثبت  2957به شناسه ملی
 14001915480بدینوسیله از كلیه سهامداران و اعضای شركت دعوت می شود تا در
جلسه مجمع عمومی فوق العاده كه در ساعت  9صبح و مجمع عمومی عادی به طور
فوق العاده ساعت  10صبح روز دوشنبه مورخ  99/12/25در محل دفتر شركت تشكیل
می گردد ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:
 -1اصالح ماده  33اساسنامه
دستور جلسه مجمع عادی به طور فوق العاده:
 -1انتخاب مدیران
 -2انتخاب بازرسین
تاریخ انتشار نوبت اول  99/12/14هیات مدیره شركت خوشهسازان قوشاچای
(سهامی خاص)
خ ش 99/12/14

خت99/12/6-20

اصل برگ سبز خودرو سواری پراید مدل  1395به شماره موتور  M135585353و
شماره شاسی  NAS411100G1219835به شماره پال ک ایران  514 /82ص  81بنام
محمدرضا منصف مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

خت99/12/5-11

خت99/12/6-21

خت99/11/27-181

خت99/12/14-55

خت99/12/10-32

خت99/12/9-20

با یک تیر دو نشان بزنید
سرمایه گذاری بدون ریسک

55170175-55170176

خت99/12/2-1

خانم ملکی 09197526887

خت99/12/14-56

با اطمینان خاطر و تضمینی

