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یزدانی خرم :

والیبالهمچناندرجا  میزند
سؤالی کهاینروزهاذهنبرخیاهالی
والیبالرادرگیر کرده،ایناست کهاین
ورزشدرسالهایاخیردرخدمتداورزنی
بودیاداورزنیدرخدمتآن.والیبالایراناین
روزها و در شرایطی که کرونا کار را برای همه
سخت کرده ،کارش را برای حضوری موفق
درالمپیکآغاز کرد.پساز کشوقوسهای
فراوانآلکنوبهایرانآمدوتمریناترازیرنظر
گرفت.ستارههادورهمجمعشدندولژیونرها
م کمخودرابهجمعسایرنفراتاضافه
هم ک 
ی کنند.تقریباازهمانروزهایابتدایی کار
م 
تیم ملی با حواشی شروع شد؛ مثبت شدن
تست کرونای برخی از اعضای تیم ،غیبت
برخیستارهها،جوابرددادنبرخیمربیان
بهنشستنروینیمکتتیمملی،اظهارات
متفاوت از نفرات دعوتشده به تیم ملی
و،...امابههرشکلیبود ،کار استارتخورد
و برنامهریزیها برای حضور موفق تیم ملی
در لیگ ملتها و المپیک شروع شد .شاید
ی کنند
بدنباشددرشرایطی کههمهتصورم 
والیبال گوهر درخشان ورزش کشور است،
پیش از پرداختن به هر موضوعی نگاهی به
پشت سر بیندازیم و ببینیم از کجا به کجا

رسید و در این مسیر چه نفراتی برای منافع
خودقدمبرداشتندوچهمدیرانیدلسوزانهبه
ً
فکرشبودند.آیاوالیبالواقعا گوهردرخشان
ورزش کشوردرسالهایاخیراستیااینکه
همه اشتباهات مدیریتی و ضعفها پشت
درخششتکستارههاوبرخیموفقیتهای
ملی پنهان شده است؟یزدانیخرم برای
والیبال سنگ تمام گذاشت .از ساخت
خوابگاهوسالنمسابقهوتمرینمجهز گرفته
تااستعدادیابینقطهبهنقطهدرسراسرایران
همهوهمهنتیجهتالشهایمدیرصنعتی
امامتعهدوالیبالاست.خدماتی کها کنون
هم تمامی والیبالیها از آنها به نیکی یاد
ی کنند و بهخوبی میدانند ا گر یک نفر در
م 
اینسالهابدونهیچچشمداشتیبهاین
ورزشخدمت کرد ،کسینبودجزمحمدرضا
یزدانی خرم.رئیس پیشین فدراسیون
والیبال در گفتوگو با خبرگزاری فارس در
پاسخ به این سؤال که در سالهای اخیر
داورزنی در خدمت والیبال بود یا والیبال
در خدمت داورزنی ،تصریح کرد :داورزنی
آدمبزرگی نیست؛ او خیلی کوچک است.
والیبال راه خودش را پیدا کرده و ا گر

کالنی :

لیگ قهرمانان آسیا به تیمملی کمک میکند

پیشکسوت تیم پرسپولیس با اشاره به نتایج
این تیم در آسیا گفت :وقتی سرمربی تصمیمی
درلحظه می گیرد از همهچیز آ گاه است و نباید
کسیبهآنایرادبگیرد.حسین کالنیدر گفتوگو
بامهر،در خصوصسومینپیروزیپرسپولیس
درآسیا گفت:چیزیجزخستهنباشیدنمیتوان
به تیمی که تمام تالش خود را می کند تا دل
هوادارانشراشاد کندبگویم.مهاجمپیشینتیم
پرسپولیسخاطرنشان کرد:آبوهوای گواهند
برایفوتبالیستهایایرانیبسیارسختاست
چون آنها تجربه بازی در رطوبت باال را ندارند
اما باجان و دل میجنگند و آرامش خود را در

تمام بازیهایی که عقب افتادند حفظ کردند
تا شکست را با پیروزی عوض کنند.وی افزود:
این تیم به استحکام الزم رسیده است .اتحاد
تیمی پرسپولیس کمنظیر است و جاهطلبی
بازیکنان درراستای برد تیم است.
آ نها بدون حاشیه کار می کنند و همین
موضوع باعث شده تا هوادار هم هوایشان را
داشتهباشد.کالنیدربارهاحتمالحضوردوباره
سرخپوشان در فینال یادآور شد :پرسپولیس
نایبقهرمان است و امسال هم الیق رسیدن
به فینال را دارد .فکر می کنم مدیریت باشگاه
نیز تعامل خوبی با کادر فنی دارد و این روند
میتواند کمک فراوان به قهرمانی تیم کند.
کارشناس فوتبال خاطرنشان کرد :تیمهای
ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان فصل جاری با
برنامه مشخصتری وارد این رقابتها شدهاند
و این موضوع به فوتبال ملی نیز کمک خواهد
کرد چون تجربه بازیکنان ملیپوش این تیمها
باالتر رفته و به تیم ملی ایران هم در شرایطی
که ا کثر بازیهای دوستانه به خاطر کرونا معلق
شده است کمک می کند.

(جزیره كیش)

برنامههای اصولی پیادهسازی شود،
شرایط خوب خواهد شد .والیبال ما
چند سال است که درجا میزند .از
زمانی که من رفتم ،تنها اتفاقی که ر خ
داد این بود که والیبال ایران از آسیا به

وزارت دولت بعدی آغاز کردهاند ،گفت:
این گونه نیست .مردم بیدار هستند و
میدانند که چه کسی به فکر خدمت
است و چه کسی به فکر منافع شخصی.
وی درخصوص رفتوبرگشت داورزنی از

جهان رسید ،اما در مسابقات جهانی
نتیجه درخشانی نگرفتیم ،چون کار
خاصی نکردهایم .یزدانی خرم درمورد
اینکه گفتهمیشودبرخیمدیراناز حاال
رایزنی ها را برای نشستن روی صندلی

جوادی :

فوتبال توانایی قدرتنمایی در آسیا را دارد

برای قهرمانی کسب شد ،اندک بود .وی
اظهار کرد :از زمانی که حضور درالمپیک
سهمیهبندی شده است ،کشتی گیران ما
همیشه سهمیه کامل را کسب کردهاند .به
این خاطر که کشتی ایران صاحب سبک و
کرسی است .بنابراین کسب سهمیه المپیک
اتفاقیقابلپیشبینیبودواالنبایدبهمدال
المپیک فکر کنیم .مسابقات قهرمانی آسیا
با حضور حریفان آسیایی قابلمقایسه با
المپیک نیست به این خاطر که کشتی گیران
ایران در میدان المپیک باید با حریفانی از
آمریکا و روسیه کشتی بگیرند و از طرفی برخی
کشورها هم تکستاره دارند که همه آنها
ادعای قهرمانی دارند.جوادی عنوان کرد:
من فکر می کنم ا گر شرایط خوب پیش برود
و کشتی گیران ما بتوانند در میدان المپیک
خوب ظاهر شوند ،شانس کسب حداقل دو
مدالطالراداریمودر دیگراوزانهممیتوانیم
به کسب مدالهای نقره و برنز امیدوار باشیم
امابهاینشرط کهاز همینحاال برایالمپیک
برنامهریزی کنیم.

بازیکن اسبق تیم ملی گفت :استقالل و
پرسپولیس با توجه به اینکه تجربه دارند
و تیمشان کمتر دست خورده ،تا اینجای
مسابقات عملکرد قابل قبولی از خود به
نمایش گذاشتهاند.
قاسمپور در گفتوگو با فارس ،درخصوص
عملکرد نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان
آسیااظهارداشت:واقعیتایناست کهفوتبال
ما توانایی این را دارد که در آسیا حرف اول را
بزند ،اما بیبرنامگی و کمبود امکانات باعث
ایجادمشکالتبرایتیمهایایرانیمیشود.
وی افزود :تیمهای دیگر در لیگ قهرمانان

آسیا تا دندان مسلح هستند و باشگاههای
ما دچار مشکالت ساختاری است ،ا گر هم
بعضی مواقع نتیجه می گیریم به خاطر ضریب
هوشیباالیبازیکنانبودهویاتعصبوغیرت
آنهادر نتایجتأثیرگذار بودهاست.ویتصریح
کرد :فوالد میتوانست برنده باشد و به دلیل
کمتجربگی بازیکنانش فرصت پیروزی را از
دست داد .از سوی دیگر ترا کتور با توجه به
تجربه کمی که در آسیا دارد و اینکه سرمربی
این تیم در این دوره از مسابقات کمتجربه
است ثبات خوبی نداشته و نمیشود از آنها
انتظارصعودداشت.قاسمپور گفت:درفوتبال
چیزی قابل پیشبینی نیست .ممکن است
یکتیمدر بعضیمسابقاتبتواندبرندهباشد
و در بعضی دیگر از بازیها همبازی را ببازد ،اما
استقاللوپرسپولیسدرلیگقهرمانانباتجربه
هستند و شانس بیشتری دارند .از سوی دیگر
کار برای قهرمانی بسیار سخت است چون در
فوتبالمانسرمای ه گذاریمناسبوجودندارد.
ا گر هم نتیجهای کسب شود نباید آن را پای
برنامهریزی و فوتبال اصولی بگذاریم.
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شركت خا كپی در نظر دارد كارخانه تولید شن ،ماسه و آسفالت و معدن
سنگ الشه آهكی خود را به همراه تمامی ماشین آالت و تجهیزات به صورت
كلی و یكجا به فروش برساند.
الزم به ذكر است كارخانه دارای انشعاب گاز ،برق و چاه آب می باشد.
آدرس كارخانه  :كیلومتر  90جاده اصفهان – تهران ،حدفاصل وزوان –
ونداده
از متقاضیان محترم خواهشمند است جهت كسب اطالعات بیشتر با
شماره تلفن های :

تیمبوکسجوانانایران کهانتظار میرفتباغیبت برخی از بوکسورهای
سرشناسدنیادر رقابتهایقهرمانیجوانانبهمدالبرسد،همچنان
درحسرتاینموفقیتباقیماندولهستانرابادستخالیترک کرد.تیم
کشورمان با هفت بوکسور در مسابقات لهستان شرکت کرد.

آزمون در رادار فوتبال ایتالیا
یک سایت ایتالیایی خبر داد دو باشگاه رم و آتاالنتا به دنبال جذب
سردار آزمون مهاجم ایرانی تیم زنیت هستند.قیمت انتقال این بازیکن
 ۲۵میلیون یورو برآورد میشود.آزمون در این فصل از مسابقات لیگ
روسیه در  ۲۲مسابقه  ۱۶گل به ثمر رسانده است.

هافبک النصر خانهنشین شد
هافبکآرژانتینیالنصرباتوجهبهآسیبدیدگیاز ناحیهرباطصلیبیبه
عملجراحینیازدادو۶ماهخانهنشینخواهدبود.النصردرفصلجاری
م گروه است .جدال شب گذشته دو تیم با
لیگ قهرمانان آسیا با فوالد ه 
تساوی یکبریک به پایان رسید تا دو تیم  ۵امتیازی شوند.

سسما:

فوالد هنوز شانس صعود دارد
مربی فوالد گفت :هنوز شانس صعود در دستان خودمان است .راه
بیشتری در پیش است و تمام تالش خود را باانگیزه باال انجام میدهیم
و از بازیکنان برای تالش بیحدشان نهایت تشکر را دارم .سسما اظهار
کرد :ازنظر من تیم و بازیکنان ما تا کنون بهترین عملکرد را داشتهاند با
توجهبهاینکهنتوانستیمبازیکنانجدیدیرادر نقلوانتقاالتبگیریم.
ی کنیم.
ن کلفتی مبارزه م 
ما با باشگاههای قدرتمند و گرد 

فخیم:

مس بهدنبال قهرمانی نیست
کاپیتان تیم فوتسال مس مدعی شد این تیم به دنبال قهرمانی در لیگ
برتر نیست .فخیم در مورد اینکه این تیم چقدر شانس قهرمانی دارد
تأ کید کرد :ما برای قهرمانی نمیجنگیم و به دنبال خوب نتیجه گرفتن
هستیم و برای این اتفاق باید بیشتر تالش کنیم.

پایانی تلخ بر سوپرلیگ اروپا
پروژهسوپرلیگاروپابهخطپایانرسیدهوشکستتلخیخوردهاست.با
انصرافباشگاههایانگلیسیمنچسترسیتی،منچستریونایتد،چلسی،
آرسنال ،لیورپول و تاتنهام ،ائتالف  12باشگاه معتبر فوتبال جهان برای
برگزاری رقابتهای سوپر لیگ اروپا در هم شکست .ضمن اینکه اتلتیکو
مادرید و اینتر هم بهصف جدائیان پیوستند.

بستانكار

مبلغ مورد قبول هیات تصفیه

مالحظات

بانك كشاورزی شعبه مركزی
سنندج

 388/362/492ریال

مازاد برآن مردود اعالم
می شود

آ گهی دعوت مجمع عمومی
فوق العاده نوبت دوم شركت تعاونی
اعتبار كاركنان بانك صادرات
استان آذربایجان غربی
به شماره ثبت 1055



لولهبازكنی با دستگاه ژنراتور

بوکس در حسرت مدال ماند

ایننظریهبرابرمقرراتمواد 35و  36قانونامور تصفیهورشكستگیاز تاریخ
انتشار آ گهیظرفمدتبیستروز در دادگاهصادركنندهحكمورشكستگی
شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی سنندج قابل اعتراض می باشد.
تاریخ انتشار 1400/2/2
خ ش 1400/2/2
مدیران تصفیه  :ناصری – رفاعی – هاشمینسب
ناظر دادگاه – رسول حمزه زاده

خت1400/1/31-57


تمام نقاط

زیر نرخ اتحادیه

ً
ملیپوش کشتی آزاد گفت :شرایط در بازیهای المپیک اصال قابل
پیشبینی نیست ،اما تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی تا سرحد امکان
ی گذارند .حسن یزدانی اظهار داشت :جای تشکر از
میجنگند و کم نم 
سلطانیفردارد کهشرایطتزریقوا کسنرافراهمآورد و امیدوارموا کسن
جواب دهد و هیچ مشکل و عوارضی نداشته باشد و ورزشکاران بتوانند
با خیال آسوده به تمرینات آمادگی بپردازند.

فهرست بستانكاران شركت تعاونی ورشكسته
 606بانوان سنندج به شماره ثبت 1936
سنندج

رهن اجاره

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

کشتیگیران خواهند جنگید

والیبالبهوزارتورزش،اظهارداشت:این
اتفاق به دلیل بیبرنامگی وزارت ورزش
بود.رئیس پیشین فدراسیون در پاسخ
به اینکه آیا با داورزنی در ارتباط هست
یا خیر ،گفت :از زمانی که از فدراسیون
رفتم،وظیفهاوبود کهبامنتماسبگیرد
و با من صحبت کند ،اما این اتفاق ر خ
نداد و ما هم کاری نداشتیم .شاید با
نگاهی سریع ،اما دقیق به این  15سال
بهپاسخاینسؤالبرسیم کهدر اینهمه
سال والیبال در خدمت داورزنی بوده یا
داورزنیدرخدمتوالیبال؟ گرفتنپست
معاون وزیری و درعینحال مدیریت از
راهدوروالیبال کهبارهاوبارهامطرحشد
وسپسبهبنبسترسیدندر کمتراز دو
سال در پست معاون وزیر و بازگشت به
فدراسیون و ا کنون دورخیز برای کابینه
دولتسیزدهم؛عالقهمندانبهوالیبال
خیلیدوستدارند کهپاسخایندوسؤال
رااززباناوبشنوند.صادقانهبهمردم گفته
شود که دستاورد داورزنی برای والیبال
چه بود و اینکه آیا او در خدمت والیبال
بود یا والیبال درخدمتش؟

امالك اعتماد

www.kishmelk.com
						
خرید فروش

یزدانی:

قاسمپور:

به درخشش آزادکاران در المپیک خوشبینم

پیشکسوت کشتی گفت :قهرمانی در آسیا
اتفاق خارقالعادهای نیست و نیاز به این
ندارد که در بوق و کرنا گذاشته شود .کشتی
ایران با وجود همه بیمهریها در دنیا اول
شده است ،بنابراین انتظار قهرمانی در آسیا
بهحق بود.ابراهیم جوادی در گفتوگو با
خبرگزاری آنا ،گفت :ما در کشتی صاحب
سبک هستیم و در آسیا انتظار قهرمانی از تیم
ملی وجود داشت .البته به نظرم مسابقات
آسیاییچنداناهمیتینداردوحتیمعتقدم
با توجه به ظرفیت و پتانسیل کشتی آزاد ما
باید اول میشدیم و تعداد مدالهایی که
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خبر

(مزروعی)تماسحاصلفرمایید.

قبول وكالت دعاوی
خت1400/1/18-11

خت1400/1/16-10

خت1400/1/31-60

حقوقی – كیفری – ثبتی – خانواده
توسط وكیل پایه یك دادگستری
09016998063

باعنایتبهعدمرسمیتمجمععمومیفوقالعادهنوبتاولدر مورخ1400/1/28ونیز
بنا به تصویب هیات مدیره شركت جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شركت
تعاونی اعتبار كاركنان بانك صادرات استان آذربایجان غربی راس ساعت  5بعدازظهر
روز شنبه مورخ  1400/2/18در محل شهر ارومیه سالن اجتماعات ساختمان سپهر
آذربایجانبانكصادراتواقعدر خیابان كاشانی كدپستی5715665872تشكیلمی
گردد .از عموم سهامداران و اعضا محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم راجع به
موضوعاتذیلدر روز وساعتمقرر در محلتعیینشدهحضور بههمرسانندویاباتوجه
به مفاد ماده  19آئین نامه نحوه تشكیل مجامع عمومی در صورتیكه حضور عضوی در
مجمعمیسرنباشدمیتواندحقرایخودرابهموجبوكالتنامهبهعضودیگریانماینده
تام االختیار از میان اعضا یا غیراعضا وا گذار نماید .در این صورت هر عضوی می تواند
عالوه بر رای خود حدا كثر سه رای با وكالت و هر شخص غیرعضو تنها یك رای با وكالت
داشته باشد .توضیحا اینكه وكالتنامه های عادی بایستی یك روز بعد از انتشار آ گهی
مذكور تایكروز قبلاز تشكیلمجمعبهغیراز ایامتعطیلدر محلدفترشركتتنظیمشده
وتوسطهیاتمدیرهبررسیوتایید گرددودر غیراینصورتوكالتنامهرسمیحضور در
مجمع بایستی به تائید یكی ازدفترخانه های اسناد رسمی رسیده باشد.
دستور جلسه:
 -1تغییر ماده  6اساسنامه از  :چهارراه عسگرخان كدپستی  5713863117به آدرس:
شهرستان ارومیه – بخش مركزی – شهر ارومیه – محله میدان انقالب – معبر ماقبل
آخر – كوچه شماره  13معبر آخر  :خیابان آیتاله سیدابوالقاسم كاشانی  ،پالك  0برج
سپهر آذربایجان  ،طبقه اول كدپستی 5715665872
-2تغییرواصالحشرایطاختصاصیعضویتدرماده11اساسنامهاز :كاركنانبانكصادرات
آذربایجان غربی در مشاغل كارمندی و كارگری شامل كلیه كاركنان و كارگران رسمی و
پیمانی و قراردادی شاغل و بازنشسته به  :عضویت كلیه مستخدمین ،بازنشستگان،
مستمری بگیران و حقوق بگیران بانك صادرات آذربایجان غربی
 -3اصالح تبصره ماده  : 20مبنی بر دعوت از مجامع از طریق روزنامه كثیراالنتشار
 -4تصویب اساسنامه جدید مصوب جلسه مورخ  96/3/9شورای پول و اعتبار
تاریخ انتشار 1400/2/2
خ ش 1400/2/2
هیات مدیره شركت تعاونی اعتبار كاركنان
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