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فروردین :

تاکیبایددرفوتبالسرمایهسوزیکنیم
رئیس فرا کسیون ورزش مجلس با بیان
ن که به دلیل انتصاب و انتخابهای
ای 
فدراسیونفوتبالتذکرجدیبهاینفدراسیون
داده شده است ،گفت :تا جایی که بتوانیم
آنها را به انتخابهای بهتر برمی گردانیم.
محمدمهدی فروردین در گفتوگو با مهر،
درباره ورود مجلس به انتصابات جدید
فدراسیون فوتبال گفت :به این مسئله ورود
کردیم و به فدراسیون به جد تذکر دادیم .در
بحث انتخابات فدراسیون فوتبال ،موضع ما
بیطرفی بود ولی االن از نقش نظارتی کوتاه
نمیآییم .به احترام جامعه ورزش ،مردم و
فوتبال دوستان هر کمکی از دستمان بربیاید
انجاممیدهیمواینراوظیفهقانونیوشرعی
خودمان میدانیم.وی افزود :مجلس وکیل
مردم است .مردم از ما میخواهند در قبال
اتفاقات ،پاسخگو باشیم .بخش عظیمی از
جامعه درگیر ورزش و فوتبال است و این بحث
ابعاد روانی ،اقتدار بینالمللی و شأن و منزلت
را در پی دارد .ما دخالتی در انتخابها نداریم
ولیوقتیافکارعمومیوا کنشمنفینسبتبه
یکانتخابدارد،دنبالمطالبهآنهامیرویم.
رئیس کمیسیونورزشمجلس یادآورشد:آیا

سرمایههای توانمندی در کشور نداشتیم که
اینانتخابهاصورت گرفت؟ا گردر اینموارد
به سرمایهها بها ندهیم ،کجا میخواهیم از
آنها استفاده کنیم؟ دلخوشی مردم به این
است که اتفاقاتی باعث نشاط جامعه شود اما
فدراسیونفوتبالداردپیشاپیشایننشاطرا
ی گیرد.بدونشکایناتفاقاتروی
از مردمم 
بازیکنانتیمملیهمتأثیرروحیوروانیدارد.
فروردینبابیاناینکهباانتخابهاوانتصابات
جدیددرفدراسیون،تمرکزفوتبالبههمخورده
است ،گفت:خودفدراسیوناینتمرکزرابرهم
زدهاست.تغییردرجهتبهترشدنشرایطاست
ب گردوپسرفت.سکوتمجلسووزارت
نهعق 
ن کجی به مردم است .تا جایی که
ورزش ده 
حرفمانخریدارداشتهباشد،آقایانرامتقاعد
می کنیم به انتخاب بهتر برگردند غیرازاین
خط قرمز روی انتخابهایی است که توهین
به مردم محسوب میشود.وی خاطرنشان
کرد :شاخصهایی که فدراسیون فوتبال در
انتخابهایشلحاظ کردهچیست؟اینهاباید
بهصورتشفافاعالمشود.رئیس کمیسیون
ورزشمجلسدر پاسخبهاینسؤال کهتذکربه
فدراسیونفوتبالچگونهصورت گرفتهاست؟

اظهار کرد :ما تلفنی با مسئوالن فدراسیون
صحبت کردیم.جمعههمجلسهایحضوری
خواهیم داشت .فروردین ادامه داد :اعضای
هیئترئیسهفدراسیونفوتبالووزارتورزش
از این انتخابها اظهار بیاطالعی کردهاند.

مطهری:

خسرویوفا:

پرسپولیس در همه جامها مدعی جدی است
مربی تیم پرسپولیس گفت :سرخپوشان در
همه جامها مدعی هستند و نگرانی بابت
سبک بازی خود نداریم.به گزارش ایرنا،
مطهری درنشست خبری پیش از دیدار با
نساجی اظهار داشت :شرایط فنی نساجی
را کامال رصد کردیم .میدانیم این تیم بعد
از تغییرات در کادر فنی روی چه مسائلی
تمرکز کرده تا در بازی از آن راه به موفقیت
برسد .باوجوداینکه زمان کمی داشتیم اما
روی نقاط ضعف و قوت حریف کار کردیم .تا
بتوانیم موفق ظاهر شویم.وی اضافه کرد:
امروز هدف ما این است که اول بازی خوب و
قابلاحترامیرابهنمایشبگذاریمودر پیآن
سهامتیازبازیرا کسب کنیم.مطهریتصریح
کرد :بازیکنان کمترین دریافتی را داشتند اما
جنگجوبودند.باشگاهتالشمی کند،اماباید
مشکالتحلشودتابازیکنانبادغدغه کمتر
بازی کنند .نفرات ما با دلوجان همیشه به
خاطر پیراهن پرسپولیس زحمت کشیدند
و تالش کردند.وی در خصوص محرومیت
گلمحمدی گفت :کادر فنی پرسپولیس

کمترین حاشیه را دارند و برخی اوقات برخی
مسائلاجتنابناپذیراست.مندر بازیقبل
محروم بودم .از چهار کارتی که من گرفتم سه
کارتمنصفانهنبود.داورانمادقتبیشتری
کنند.شرافتمندانهومنصفانهقضاوت کنندتا
تیمهادچار مشکلنشوند.مربیپرسپولیس
دررابطه با رویارویی سرخپوشان با شاهین
در جام حذفی تصریح کرد :همه حریفان
قابلاحترام هستند .نسبت به آنها هنوز
شناختی نداریم اما بوشهر همیشه فوتبال
خوب و مردم مهماننوازی داشته است .ما
در همه جامها مدعی هستیم.

(جزیره كیش)

در مسئولیتهای مهم نمیتوان تصمیم
فردی گرفت و باید رضایت عمومی را جلب
ی گوییم باید رفراندوم برگزار کرد ولی
کرد .نم 
حداقلمیتوانستندنظرهیئترئیسهومجمع
فدراسیون فوتبال را بپرسند .از این اتفاقات

 ۱۲۰ورزشکار پارالمپیکی واکسینه شدهاند
رئیس کمیته ملی پارالمپیک گفت :شانس
کسب مدال طال در پارالمپیک  ،بیشتر در
رشتههای دوومیدانی ,وزنهبرداری ,تیر
و کمان ,تیراندازی و تکواندو است .به
نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش ،محمود
خسرو یوفا در خصوص وا کسینه شدن
ورزشکاران پارالمپیکی فت :با توجه به خاص
بودن شرایط جسمی ورزشکاران پارالمپیک
الزم بود جهت حضور در مسابقات وا کسینه
شوند تا خطری سالمتی آنها را تهدید نکند و
خوشبختانهباهماهنگیهایصورت گرفتهبا
دانشگاه علوم پزشکی از سوی وزارت ورزش و
فدراسیون پزشکی ورزشی ،قرار بر این شد که
تمامیورزشکارانپارالمپیکیحتی گروهخبری
اعزامی به مسابقات وا کسینه شوند.
وی افزود :در حال حاضر  120نفر از ورزشکاران
کاروان وا کسینه شدهاند بهجز یکی دو نفر
که آ نها هم نسبت به وا کسن حساسیت
داشتند و همچنین کادر خبری هم ظرف
 2هفته آینده وا کسینه خواهند شد و  3هفته
آینده فاز دوم وا کسن تزریق میشود.رئیس

کمیته پارالمپیک گفت :ورزشکاران جهت
حضور در مسابقات باید نتیجه تست منفی
داشته باشند و در بدو ورود به فرودگاه توکیو
مجددا باید تست دهند و در صورت منفی
بودن میتوانند با رعایت پروتکلها وارد
دهکده شوند و در صورت مثبت شدن تست
به ورزشکار اجازه همراه شدن با کاروان داده
نمیشود و باید به مدت  15روز قرنطینه شود
که در این صورت دیگر به حضور در مسابقات
نمیرسد.ویافزود:در9رشتهالمپیکشرکت
خواهیم کرد که  2رشته آن تیمی بسکتبال و
والیبال و مابقی انفرادی هستند.

امالك اعتماد

www.kishmelk.com
						
خرید فروش

رهن اجاره
خت1400/1/14-5

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

آ گهی دعوت شركت آذرپخش كوشان
سهامی خاص (نوبت اول)
خت1400/1/14-4

خت1400/1/16-7

بدینوسیله از كلیه سهامداران شركت آذرپخش كوشان سهامی خاص به
شمارهثبت12432وشناسهملی14006613886دعوتبهعملمیآیدجهت
حضور در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1400/1/30
راس ساعت  10در محل شركت واقع در خرم آباد – خیابان شریعتی – روبروی
بیمه دانا كدپستی  6818757764حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:
 -1انتخاب مدیران
 -2انتخاب بازرسان
 -3انتخاب روزنامه كثیراالنتشار
تاریخ انتشار 1400/1/19
هیات مدیره شركت
خ ش 1400/1/19

گالیه داریم .مگر کم بازیکن و پیشکسوت
بزرگ داریم؟ تا چه زمانی باید سرمایه سوزی
کنیم؟ حضور افراد بزرگ در فدراسیون و تیم
ملی ،خودبهخود به این بخشها شخصیت و
اعتباربیشتریمیدهد.شایدآقایاناحساس
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خت1400/1/19-14
خت1400/1/19-13

سعادت آباد  ،بام تهران
 130متر  3خوابه داخل برج
فول امكانات قیمت استثنایی  ،فوری
09122369656

خت1400/1/14-6

به یك مجوز

خت1400/1/19-12

ترك اعتیاد MMT
جهت اجاره یا رهن نیازمندیم
09905063885

مهدیطارمیجایزهبهترینمهاجمماهفوریهلیگپرتغالرادریافت کرد.طارمی
که در ماه فوریه در  ۶مسابقه دو گل زده و دو پاس گل داده بود ،با  ۳۱درصد آرا از
سوی مربیان لیگ بهعنوان بهترین مهاجم انتخاب شد.این سومین انتخاب
پیاپی طارمی بهعنوان بهترین مهاجم ماه لیگ پرتغال بود.

سفر سکاندار کشتی به قزاقستان

محمدی:

محکوم به کسب سهمیه المپیک در آلماتی هستیم
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد گفت :سهمیه
گرفتن درمسابقات گزینشی جهانی کار بسیار
سختی است ،بنابراین راحتترین کار این
است که درقزاقستان کار تمام شود.غالمرضا
محمدی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم در
آستانه اعزام به مسابقات گزینشی المپیک در
آسیااظهارداشت:نتایجرانمیشودپیشبینی
کرد.چیزهاییدرذهنمربیوجودداردودنبال
هدفی است ،اما بهصورت کلی باید بگویم که
میبایست همه سعی و تالشمان را همینجا
به کار ببندیم کههرسهسهمیهرا کسب کنیم.
اینراحتترین کاریاست کهمیتوانیمانجام
ی گیران ما به دنبال
دهیم و کادر فنی و کشت 
همین کار هستند.وی تصریح کرد :هر سه
ی گیرمابهاهمیتموضوعواقفهستندو
کشت 
میدانند در چه شرایط حساسی هستیم .کار
سختاست،اماتمامتالشمانراخواهیم کرد
که سه سهمیه را بگیریم.محمدی با اشاره به
اینکه ا گر در آلماتی سهمیه کشتی آزاد کامل
نشود ،گرفتن سهمیهها در گزینشی جهانی
بسیار سخت خواهد شد ،خاطرنشان کرد:

علیرضا دبیر ،رئیس فدراسیون کشتی بهمنظور حضور در رقابتهای
گزینشی کشتی آزاد و فرنگی المپیک و دیدار با مسئوالن اتحادیه جهانی
وشورای کشتیآسیاراهی کشور قزاقستانشد.انتخاباتشورای کشتی
آسیا برای مشخص شدن  ۷عضو این شورا ،در قزاقستان برگزار میشود
کهعباسجدیدیقهرمانجهانوالمپیکبهعنواننماینده کشورمان
در این انتخابات حضور خواهد داشت.

بازگشت اکبرپور به فوتبال
علیرضا ا کبرپور رسما سرمربی تیم ماشینسازی شد تا نهمین سرمربی
استقاللی لیگ برتر باشد .ا کبرپور که سابقه بازی در ماشینسازی را هم
دارد،قراردادییکونیمسالهبااینتیمبستهتافصلآیندههمسرمربی
ماشینسازان باشد.

واینالدوم در رادار بارسلونا
باشگاهبارسلونابرایجذبواینالدومبهدنبالامضایتوافقنامهبامدیر
برنامههایاینبازیکناست.باشگاههایبزرگهنوزدرحالبرنامهریزی
تیمشان برای فصل آینده هستند و در این میان نام واینالدوم هافبک
هلندی لیورپول در پوشه چندین باشگاه گنجانده شده است.

امید شنا در اندیشه المپیک
متین بالسینی شنا گر جوان و آینده دار تیم ملی ایران و یکی از امیدهای کسب
سهمیهالمپیکدیروزبرایحضوردرمسابقاتشنااماراتعازماین کشورشد.سایر
شنا گرانملیپوشمنتخبشنایایرانپساز انجامرکوردگیرینیزبنابهپیشنهاد
کادر فنی و تأیید فدراسیون در مسابقات انتخابی پیش رو شرکت میکنند.

دی بروین با سیتی تمدید کرد
ستارهمنچسترسیتیقراردادخودرابااینتیمبهمدت۴سالدیگرتمدید
کرد .دی بروین غیر از پاداشهایی که در بند قرارداد خود با سیتی دارد،
هفتهای ۳۰۰هزار پونددرآمدخواهدداشتتایکیاز گرانترینبازیکنان
تاریخ لیگ برتر از حیث درآمد هفتگی باشد.

صداقت :نساجی هم سهم میخواهد
ا گر این اتفاق بیفتد و در آلماتی سهمیهمان
را کامل کنیم که خیلی خوب است ،وگرنه
کار ما در صوفیه خیلی سختتر خواهد شد.
بنابراین ما محکوم هستیم که همینجا کار را
تمام کنیم ،ولی اتفاقات غیرقابلپیشبینی
هم وجود دارد و نمیتوانیم برای آنها کاری
انجامدهیم.محمدیدرپاسخبهاینپرسش
که آیا انصراف کره شمالی از شرکت در المپیک
در مسابقات کسب سهمیه قارهای به سود
ما خواهد بود یا نه ،گفت :نه ،تأثیری در کار ما
ندارد .آنها در  65کیلو سهمیه نگرفتهاند که
ی کند.
این هم خیلی برایمان فرق نم 

آگهی دعوت سهامداران جهت تشكیل
مجمع عمومی عادی سالیانه در شركت
فنی مهندسی یدك ساز قالب
(سهامی خاص) ثبت شده
به شماره  2714شناسه ملی 10861054386
بدینوسیله از كلیه سهامداران شركت دعوت می شود تا درجلسه مجمع
عمومی عادی سالیانه شركت كه در ساعت 14مورخ  1400/1/30در آدرس
زنجان–شهركصنعتیزنجانفاز2قطعه 408كدپستی4533155491تشكیل
می گردد ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
 -1انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل
-2سایر مواردی كه در صالحیت مجمع باشد.
تاریخ انتشار 1400/1/19
هیات مدیره شركت
خ ش 1400/1/19

آقایارسالنقادرینوكآبادیوكیلآقایمحمدرضاغالمیفرزندمحمدجان
دارایشمارهملی36717556985ضمنتسلیمدوبرگاستشهادیهتصدیق
شدهدر دفترخانهاسنادرسمیشماره36ایرانشهرمدعیاستسندمالكیت
ششدانگ یك قطعه زمین پالك  585فرعی از  -402اصلی ذیل ثبت 35442
صفحه  130دفتر  231به نام آقای محمدرضا غالمی صادر و تسلیم گردیده به
علتمفقودشدنازبینرفتهدرخواستصدورسندمالكیتالمثنینمودهلذا
مراتب باستناد تبصره یك ماده  120آئین نامه ثبت در یك نوبت آ گهی میشود
تا چنانچه كسی مدعی وجود سند مالكیت نزد خود یا انجام معامله نسبت
به ملك مرقوم می باشد از تاریخ نشر این آ گهی ظرف  10روز اعتراض خود را به
ضمیمه اصل سند مالكیت یا سند معامله به این اداره اعالم و رسید دریافت
نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذكور و نرسیدن
واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند
مالكیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار 1400/1/19
اردشیر محمودی – سرپرست ثبت
خ ش 1400/1/19
اسناد و امالك شهرستان ایرانشهر

نصب و فروش آسانسور-سرویس و نگهداری
بیمه رایگان –  24ساعته
66604826 -44376279
09124904707

طارمی باز هم جایزه گرفت

ی کنند سایه افراد صاحبنام روی سرشان
م 
ی کند .
سنگینی م 
دفاع از صیانت فوتبال
رئیس فدراسیون فوتبال گفت :اراده ما قوی و
مستحکماستودرهمینراستاقدمبرخواهیم
داشت .مراسممعارفهعلیرضاامامیفر،رئیس
مرکز ملی فوتبال دیروز با حضور عزیزی خادم،
برگزار شد .رئیس فدراسیون فوتبال گفت :با
وجود محدودیتها و مشکالتی که وجود دارد
در کنار همفعالیتهایبزرگیراانجامخواهیم
داد .نگاهمان توسعه محور بوده و با پیشبرد
اهداف خود فصل نوینی در برنامهریزی جدید
فدراسیونحکمفرماخواهدشد.ویادامهداد:
فدراسیونفوتبالبسترالزمبراینگاهآ کادمیک
و روند برنامهریزی ایجاد خواهد کرد .نگاه ما
شایستهساالری بوده و با تغییرات ،درصدد
آن هستیم که با اجرای برنامههای خود با نگاه
اقتصادیفوتبالوتغییراتی کهرخمیدهد،به
سمتآ کادمیکبودنوکارآمدشدنبیشازپیش،
پیشرویم.فضایماونگاهمانچیزیاست که
به آن اعتقاد داریم و تمام سعی ما بر این است
که با عدالت پیش رویم و از صیانت فدراسیون
فوتبال دفاع و حمایت خواهیم کرد

آگهی فقدان سند مالكیت

آسانسوركیهان

خبر

اصالحیه
خت1400/1/18-11

خت1400/1/16-10

شركت آمور ماهی ایران (سهامی خاص) شماره ثبت  59602صورت جلسه
مجمععمومیعادیشركتآمور ماهیایرانمورخ1399/4/2آقایعبداالمیر
كشاورزپوربهسمترئیسجلسهدرروزنامهرسالتمورخ1400/1/16بهشماره
روزنامه  10009صحیح می باشد و باقی اعضا به سمت خود باقی می مانند.

مربیتیمفوتبالنساجی گفت:نیازیبهتعریفاز شرایطفنیپرسپولیسنیست
اما سهم خودمان را از این بازی میخواهیم .صداقت گفت :امروز بازی سخت
و زیبایی مقابل این تیم داریم ،امیدوارم برنامهریزیهای فنی را که برای این
دیدار انجام دادهایم بهخوبی پیاده کنیم تا به موفقیت برسیم.

پورموسوی در نفت ماندنی شد
سرمربیآبادانیهادر ادامهفصلدر تیمنفتماندنیاست.پساز توافق
تنفت کارش
باهیئتمدیرهباشگاه،پورموسویبهعنوانسرمربیصنع 
را ادامه خواهد داد.این در حالی است که سرمربی نفت چند روز پیش
با اعالم رسمی خواستار جدایی از این تیم شده بود که درنهایت با این
درخواست موافقت نشده است.

آ گهی دعوت به مجمع عمومی عادی
سالیانه شركت تحقیق و گسترش صنایع
معدنی پارس كانی
(سهامی خاص) شناسه ملی 10101312843
شماره ثبت 86851
بدینوسیلهاز كلیهسهامدارانمحترمشركتتحقیقو گسترشصنایعمعدنی
پارس كانی (سهامی خاص) دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی
عادی سالیانه كه روز سه شنبه مورخ  1400/1/31ساعت  14در محل اصلی
شركت به نشانی :تهران ،خیابان ولی عصر (عج) بین چهارراه طالقانی و
میدان ولیعصر (عج)  ،كوچه فرهنگ حسینی ،پالك  50برگزار می گردد ،حضور
به هم رسانند.
دستور جلسه:
 -1بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص تصویب صورت های مالی سال مالی
منتهی به 1399/9/30
 -2انتخاب حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی
به 1400/9/30
 -3انتخاب روزنامه كثیراالنتشار
 -4سایر موارد
تاریخ انتشار 1400/1/19
هیات مدیره شركت
خ ش 1400/1/19

آ گهی حق تقدم درخصوص افزایش سرمایه
شركت صندوق حمایت از توسعه بخش
كشاورزی شهرستان میامی (سهامی خاص)
به شماره ثبت 124
به اطالع كلیه سهامداران شركت صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزی
شهرستان میامی سهامی خاص ثبت شده به شماره  124میامی می رساند كه
با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/9/28و تفویض
اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیات مدیره ،نظر به اینكه مقرر است
سرمایه شركت از مبلغ  37/251/890/000ریال به مبلغ 47/251/890/000
ریال منقسم به  4/725/189سهم ده هزار ریالی با نام از طریق آورده نقدی
افزایش یابد ،از كلیه سهامداران محترم شركت درخواست می شود از تاریخ
نشر این آ گهی به مدت  60روز از حق تقدم نسبت به خرید سهم استفاده
نمایند و مبلغ اسمی خرید سهام را به حساب شماره 980957213 :نزد بانك
كشاورزی شعبه میامی واریز و فیش مربوطه را به دفتر شركت واقع در میامی،
خیابان امام رضا جنب كمیته امداد امام خمینی (ره) تسلیم نمایند .بدیهی
است پس از انقضاء مهلت مقرر ،هیات مدیره میتواند سهام باقیمانده را به
سایر متقاضیان وا گذار نماید.
تاریخ انتشار 1400/1/19
هیات مدیره شركت
خ ش 1400/1/19

