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بازگشت مرد طالیی المپیک

کیفیتلیگفقطدستمزدهایمیلیاردیبود
کارشناس فوتبال گفت :درحالی که
انتظار میرود هر چه ازعمر لیگ برتر
می گذرد سطح کیفی آن ارتقا پیدا کند
برخالف انتظارات این حاشیه و قیمت
بازیکنان است که باالتر میرود! فصل
بیستم از رقابتهای لیگ برتر نیز همانند
چهارفصل پیش این مسابقات با قهرمانی
تیم پرسپولیس به پایان رسید تا یحیی
گل محمدی دومین قهرمانی پیاپی خود
را با این تیم تجربه کند.رحمان رضایی
کارشناسفوتبالوملیپوشاسبق کشورمان
درگفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص این
دوره از رقابتها بیان داشت :بهطورکلی
فاصله تیمها در این فصل باهم کمتر شده
بود و برخالف فصلهای پیش قهرمان در
هفته آخر مشخص شد .اما این نزدیک
شدن تیمها را من به معنی ارتقا کیفی
مسابقات نمیدانم .بلکه به نظر من یکی
از کم کیفیتترین لیگهای برتر را در این
 ۲۰سال تجربه کردیم.
وی اضافه کرد :انتظارمیرود هرچقدر
ازعمر لیگ برتر می گذرد کیفیت آن ارتقا
پیدا کند ،اما متأسفانه اینطور نیست و

حتیبعضیمواقعشاهدپیشرفتمعکوس
کیفیت هستیم .هرچقدر کیفیت پایین
میآید ،در مقابل قیمت بازیکنان و مربیان
به همراه حاشیهها افزایش پیدا می کند.
کارشناس فوتبال تأ کید کرد :در این فصل
از مسابقات که پرسپولیس شایستهتر از
دیگران و مستحق قهرمانی بود .آنها در
نتیجه گیری ثبات داشتند و کمتر در طول
فصل دچار فراز و نشیب شدند .اتفاقی
که برای تیمهای دیگر نیفتاد .سپاهان
و استقال ل که نزدیکترین تیمها به
پرسپولیس بودند ،هرکدام در مقاطعی
از فصل دچار افت شدند و پرسپولیس
که روند ثابتی داشت از این افتهای
مقطعی رقبایش برای پیشی گرفتن در
جدول استفاده کرد.مدافع اسبق تیم
ملی و پرسپولیس در ادامه بیان داشت:
یکی دیگر از رموز موفقیت و قهرمانی
سرخپوشان،خطدفاعیبسیارقابلاعتماد
وقابلاعتنابارهبریجاللحسینیبود.در
اینپنجسال گذشتهرفتوآمدهایزیادی
در پرسپولیس صورت گرفته ،مدافعان و
بازیکنان زیادی کموزیاد شدهاند؛ و تنها

مهره ثابت بهخصوص در فاز دفاعی ،جالل
حسینی بود که به ثبات در فاز دفاعی
سرخپوشان کمک کرد.رضاییخاطرنشان
ساخت :سپاهان در این فصل فوتبال
تهاجمی خوبی به نمایش گذاشت و آمارها

صیامی:

ورمزیار:

از عملکرد ضعیف ملیپوشان ناراحت نیستم!
رئیس فدراسیون دوومیدانی باوجود عملکرد
ضعیفنمایندگانایراندرالمپیکازآنهادفاع
کرد .هاشم صیامی در مورد عملکرد نمایندگان
ایرانواینکههمهازنتایج کسبشدهدرالمپیک
توکیوناراحتهستند،اظهارداشت:منناراحت
نیستمامابایدبدانیدبضاعتوظرفیتدوومیدانی
همین است .ما شانس کسب مدال نداشتیم.
قبالحدادیشانسمدالبوداماباشرایطی که
برایاوبهوجودآمد،ایناتفاقنیفتاد.تفتیان،
فصیحیوپیرجهانهم کهسهمیه گرفتهبودند،
ا گررکوردخودشانرامیزدندویکمرحلهباالتر
میآمدند،نتیجهخوبیبود.ویتأ کیدکرد:کسب
مدال درالمپیک به این سادگیها نیست و با
ظرفیتفعلیشانسینداریم.ا گرمیخواهیمبه
مدالبرسیم،بایدورزشکارانیدرسطحاحسان
حدادی تربیت کنیم .متأسفانه پیرجهان که
دراین دوره شرایط خوبی برای المپیک داشت
وآمادهبود ،بدشانسیآوردو کرونا گرفت.حسن
تفتیاندریکیازراحتتریندستههابرایصعود

پیشکسوت تیم استقالل گفت :فکری زمان
دیگریرابرای گل ه گزاریانتخاب کندچوناالن
وقتتسویهحسابنیست.ورمزیاربهخبرگزاری
آنا گفت:نتایجی کهفکریبهدستآوردبدنبود
و او تیم را در مقام دوم تحویل داد ولی مجموع
امتیازاتی که استقالل در نیمفصل دوم گرفت
بیشتربود.ویتصریح کرد:فکریسالیانزیادی
برایاعتالیناماستقاللزحمت کشیدهوپیش
کشیدهشدنبحثاختالفاوبابرخیبازیکنانیا
م کاریچندمهرهتیمدردیداررفتباسپاهاندر
ک
مقامدفاعازخودشبودهاست.البته کهنقلقول
خوبینداشتهودرزمانسکوتحرفهاییزده
کهبهسودتیمنیست.بااینوجوداومیتوانددر
مقایسهباوا کنشهابهحرفهایی کهزدهسکوت
راانتخاب کندوحرفینزند.فرصتپاسخگوییبه
بسیاریحرفهادرمقطع کنونینیستواشاره
به مبالغ باالی برخی قراردادها به ضرراستقالل
خواهدبود.ورمزیاردربارهتقابلاستقاللبا گلگهر
عنوان کرد :بازی بسیار دشواری پیش روی تیم

مدیران پرسپولیس باید دستبهکار شوند

است.امیرقلعهنوییدرهفتهآخربهمقامپنجم
رسیدوا گرشا گردانشبهتساویمقابلنساجی
رضایت نمیدادند االن در جایگاهی بودند که
حتیباقهرمانیاستقاللدرجامحذفیصاحب
سهمیه میشدند .بنابراین در دیدار مرحله
نیمهنهایی گلگهرباتمامتوانبازیخواهد کردو
تجربهنشاندادهدرچنینبازیهایی،تیمی که
کمتردچاراشتباهشودبرندهمیشود.استقالل
همپساز شکستبرابرسپاهانقطعادرتمامی
خطوطخودراتقویتخواهد کردتاهمانندلیگ
ل گهربرندهشود.
برتربرابر گ 

امالک اعتماد

ترجیحا بدون فرزند با جای خواب
غذا و بیمه تامین اجتماعی برای یك نفر
حقوق توافقی (خرم آباد لرستان)

خت1400/4/16-31

09121196753

ماما  ،پرستار  ،بهیار
كلینیك اعتیاد دو شیفت

ترجیحاباسابقهكارنیازمندیم

گوشت تازه
گوسفندی
در حضور مشتریان
چرخ و طبخ میگردد.

09334482525

خت1400/5/11-17

خت1400/3/26-350

جهت استخدام در

با رعایت کامل
پروتکلهایبهداشتی

خت1400/4/16-30

خت1400/4/19-50

66712269-09121445155-66724097-66710276

مربیپرسپولیس گفت:ا گرمندر جریانجشنحاضرنبودم،دلیلنمیشود که
بگویند از کسی دلخوری دارم .هر اتفاقی هم بوده ،همان شب ختم به خیر شده
چ کس ،ناراحتی در دل ندارم .کریم باقری اظهار کرد :پنجمین قهرمانی
و از هی 
پیاپی ،اتفاقی شیرین و تاریخی بود که بابت این موفقیت باید به همه هواداران
تبریک بگویم و از آنها بابت حمایت صمیمانه و فوقالعادهای که در طول فصل
داشتند ،تقدیر و تشکر کنم.

یزدانی:

حریف آسان در المپیک نیست
ی کنم درالمپیک ،دل
آزادکار ایران دربازیهای المپیک گفت :تالش م 
هموطنانم را شاد کنم .حسن یزدانی در بدو ورود به دهکده بازیهای
المپیک اظهارداشت :هرکسی به المپیک میآید قطعا از آمادگی باالیی
برخوردار است و نباید هیچ حریفی را دراین بازیها دستکم گرفت.وی
ی گیرانروسو آمریکایی نسبتبه
افزود:همهرقباقویهستنداما کشت 
سایررقبا شرایط بهتری دارند و شناختهشدهتر هستند.

نقشجهان ،میزبان فینال شد
سازمانلیگبرترورزشگاهنقشجهاناصفهانرابهعنوانمیزبانفینال
جام حذفی معرفی کرد.بنابراین دیدار فینال جام حذفی رأس ساعت
ی گردد .تیمهای
 ۲۰:۳۰روز یکشنبه مورخ  ۱۷مرداد دراصفهان برگزار م 
استقالل ،گل گهر،ملوانوفوالدبهمرحلهنیمهنهاییرقابتهایفوتبال
جام حذفی راه پیدا کردهاند تا پس از برگزاری این مرحله چهره دو تیم
فینالیست مشخص شود.

سرمربیتیمملیفوتبالعراقتأ کید کرد کهبهخاطرپولهدایتاینتیم
را برعهده نگرفته است و هدفش حضور در جام جهانی است.سرانجام
فدراسیون فوتبال عراق با ادوکات هلندی به توافق نهایی رسید تا این
مربیرسماجایگزین کاتانچشود.ادوکات گفت:باچالشزیباییمواجه
شدهام .بازیهای عراق در انتخابی در قطر برگزار میشود و باید برای
رسیدن به رؤیای جام جهانی بهخوبی خود را آماده کرد.

جام قهرمانی بر سر مزار رفت
سرمربی تیم پرسپولیس با مدیران باشگاه جام قهرمانی را باالی سر مزار
پیشکسوتانمرحومپرسپولیسبردند .گلمحمدیبههمراهصدری و
سمیعیباجامقهرمانیبرمزارجاسمیان،میناوندوانصاریانحاضرشده
وشادیقهرمانیرابهروحآنهاهدیه کردند.آنهاهمچنینبرمزار سایر
درگذشتگان پرسپولیسی ازجمله بهزادی ،کاشانی ،سیدعلیخانی و
نایینیحاضرشدندوبرایپورحیدری،حجازیواحدیازجملهبزرگان
فوتبال ایران ،نیز فاتحه خواندند.

شرکت توسعه نصر شمال غرب
شماره ثبت 1777سهامی خاص

خت1400/5/11-16

چلوکبابها :کوبیده ،کوبیده کمچربی ،برگ مخصوص
فیله ،چنجه ،بختیاری ،جوجه ،بال
غذاهای دیگر :زرشکپلو با مرغ ،چلوماهی قزلآال
خورش فسنجان ،خورش قرمهسبزی ،خورش قیمه
سفارشات جهت جشنها و میهمانیها پذیرفته میشود
فردوسی  -چهارراه کوشک  -خیابان صادق  -پالک 14

تیم را تقویت کنند.وی خاطرنشان کرد :یکسری
از بازیکنان تیم قراردادشان با باشگاه تمامشده
استومدیریتباشگاهبایددرصددتمدیدقرارداد
بازیکنان برآید .همچنین جای بازیکنانی را که از
تیمجداخواهندشد،بابازیکنانبا کیفیتپرکنیم.
پرسپولیس هم فصل آینده باید باقدرت در لیگ
برتر شرکت کند و هم مسابقات لیگ قهرمانان
آسیا را پیش رو دارد که باید با حریفانی پرقدرت
بازی کند .همانطور که گفتم ا گر میخواهیم
پرسپولیس را دوباره قهرمان ببینیم باید این تیم
حفظ و درادامه تقویت شود.

خت1400/5/11-18

07644421853-5

قدردان هواداران سرخ هستیم

ف دارم
با تیم ملی عراق هد 

جهت نگهداری از سالمند آقا

      کیش ،خیابان سنایی (مجتمع بانکها) ،بعد از بازار کیش ،برج اداری درسا ،امال ک اعتماد

رستوران
ـتکگلپا

بازیکن پیشین تیم پرسپولیس گفت :شا گردان
گلمحمدیازابتدایمسابقاتلیگنشاندادند
که شایستهترین تیم برای قهرمانی هستند.فرزاد
آشوبی درگفتوگو با تسنیم اظهارداشت :جا دارد
از زحماتتماماعضایتیماز مدیریت ،کادر فنیو
بازیکنانتشکر کنیم.اینتیمباسختیهایزیادی
به این جایگاه رسید .از مشکالت مالی گرفته تا
شرایط کرونایی جامعه باعث شد که پرسپولیس
هم مثل همه تیمها با مشکالت زیادی روبهرو
باشد ،اما این مسائل باعث نشد که سر خپوشان
از هدفشان دور شوند.وی با تمجید از عملکرد
یحیی گلمحمدیواعضای کادرفنیپرسپولیس
عنوان کرد :تا االن کادر فنی و بازیکنان تمام
تالششانراانجامدادندوباقهرمانیپرسپولیس
نتیجه کارشان را گرفتند .از امروز به بعد مدیران
باشگاه کارشان شروع میشود و باید با حمایت از
کادر فنیوبازیکنانباعثشوندتااینموفقیتها
ادامهپیدا کند.باشگاها گرمیخواهدقهرمانیهای
پرسپولیس را در سالهای آینده هم ببینیم باید

باقری:

ادوکات :

خانم و آقا

www.kishmelk.com
						   	 رهن اجاره
خرید فروش

       مدیریت :زاهدی 	 09120364811

اواسط نیمفصل اول هم میشد حدس
زد این تیم گزینه اصلی سقوط است .اما
سقوط سایپا یک شگفتانه برای لیگ
بیستم بود و هرگز این اتفاق را در ابتدای
فصل نمیشد پیشبینی کرد.ملیپوش
سابق خاطرنشان ساخت :یکی از نقاط
ضعف بزرگ لیگ برتر ،فقر گل بود که این
البته به ضعف تیمها در خلق موقعیت بود.
ا کثر بازیهای لیگ را یا بهصورت زنده
یا با تصاویر آرشیوی رصد کردم و خیلی
کم دیدم تیمی بتواند در طول یک بازی
بیشتر از تعداد انگشتان یکدست خلق
موقعیت کند و بازیهای کم گل حاصل
این فوتبال درجا و سا کن است.وی بیان
داشت :کارشناس مباحث پزشکی و کرونا
نیستم،اماامیدوارمشرایط کرونایی کشور
بهنوعی پیش برود که انشاءاهلل بتوانیم
لیگ بیست و یکم را با حضور هواداران در
ورزشگاه شاهد باشیم .در اینیک و نیم
فصل اخیر فوتبال ایران واقعا جای
تماشا گران خالی بود و چهبسا بخشی از
همین افت کیفی به عدم حضور تماشا گر
به ورزشگاه بازگردد.

آشوبی:

جدال استقالل با گلگهر سخت خواهد بود

به نیمهنهایی حضور داشت ،اما نتوانست
صعود کند ،رئیس فدراسیون دوومیدانی در
موردعملکرداینورزشکار گفت:اورکوردخوبی
را زد و ا گر در گروههای دیگر بود ،میتوانست به
مرحلهنیمهنهاییصعود کند!رئیسفدراسیون
ی کرد،در
دوومیدانی کهبارادیوورزشصحبتم 
موردوضعیتحدادی گفت:یکیازنمایندگانی
که میتوانست به فینال برسد ،حدادی بود
اما با مشکالت و مصدومیتهایی روبهرو شد.
حضور او هم همانطور که خودش گفته به
خاطر المپیک بود.

(جزیره کیش)

هم نشان میدهد آنها موفقترین تیم
در فاز هجومی بودند .اما ساختار دفاعی
این تیم استحکام پرسپولیس را نداشت و
این در حالی بود که سپاهان هم مهرههای
بسیار خوبی در فاز دفاعی در اختیار داشت

که یکی از شاخصترین آنها پیام نیازمند
درون دروازه بود.کارشناس فوتبال در
خصوص سقوط دو تیم ماشینسازی
و سایپا به لیگ یک بیان داشت :روند
ماشینسازیبهنوعیبود کهشایداز همان

جواد فروغی دارنده مدال طالی المپیک تاریخ تیراندازی ایران دیروز با
استقبال مسئوالن ورزشی کشور ،جمعی ازهمکاران و خانوادهاش وارد
کشورشد.جوادفروغیدرنخستینروزازبازیهایالمپیکتوکیودرماده
تپانچهبادیشگفتیسازوتاریخساز شدومدالطالیالمپیکرابرگردن
آویخت .این اولین مدال تاریخ تیراندازی ایران در المپیک است.

(نوبت دوم)

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت توسعه نصر شمال غرب (سهامی خاص) به
شماره ثبت  1777شناسه ملی  10240047885دعوت به عمل می آید تا در جلسه
مجمع عمومی عادی شرکت که در ساعت  10:00صبح روز پنجشنبه مورخه 1400/5/21
در محل شرکت تشکیل می شود ،حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :
 -1انتخاب بازرسان شرکت
 -2تصویب صورت های مالی شرکت
تاریخ انتشار1400/5/11 :
شرکت توسعه نصر شمال غرب
خ ش 1400/5/11

آ گهی دعوت سهامداران به تشكیل مجمع
عمومی عادی به طور فوق العاده
در شركتهای سهامی خاص

خت1400/4/26-70

آ گهیدعوتسهامدارانشركتآردتابانخمسهسهامیخاصثبتشدهبهشماره917
و شناسه ملی  10460035832جهت تشكیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
بدینوسیلهاز كلیهسهامدارانشركتدعوتمیشودتادر جلسهمجمععمومیعادی
به طور فوق العاده كه در ساعت  11مورخ  1400/5/23روز شنبه در محل قانونی شركت
تشكیل می گردد ،حضور به همراه رسانند.
دستور جلسه :
 -1انتخاب مدیران
 -2انتخاب بازرسین
 -3تصویب تراز صورتهای مالی سال  98و 99
تاریخ انتشار 1400/5/11
هیات مدیره شركت
خ ش 1400/5/11

خت1400/4/13-22

خت1400/5/11-15

خت1400/4/15-28

آ گهی دعوت

خت1400/04/14-25

خت1400/5/3-2

بدینوسیله از كلیه سهامداران شركت كشتارگاه صنعتی طیور میانكاله (سهامی خاص)
ثبت شده به شماره  545و شناسه  10861869863دعوت به عمل می آید تا در جلسه
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده كه در ساعت  8روز شنبه مورخ 1400/5/23
در نشانی آمل خیابان امام خمینی نبش آفتاب چهلم ساختمان آمل جوجه واحد 10
كدپستی  46167 -98892تشكیل می گردد ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
 -1انتخاب اعضای هیات مدیره
 -2سایر مواردیكه در صالحیت مجمع عمومی مزبور باشد.
تاریخ انتشار 1400/5/11
هیات مدیره شركت
خ ش 1400/5/11

آ گهی دعوت مجمع

خت1400/4/19-52

خت1400/5/3-3

خت1400/5/5-6

شركت چوب پالست توسكا به شماره ثبت  549بندر گز از كلیه سهامداران خود جهت
حضور در مجامعزیردعوتبهعملمیآورد.الف.جلسهمجمععمومیعادیساالنه
شركت چوب پالست توسكا جلسه در تاریخ  1400/5/23ساعت  10صبح در آدرس
ذیل تشكیل می گردد .دستور جلسه  -1 :گزارش عملكرد مالی منتهی به 1399/12/29
و تصمیم گیری در این مورد  -2تعیین اعضا هیات مدیره  -3تعیین بازرسین شركت
 -4تعیین روزنامه رسمی شركت
ب .جلسه مجمع عمومی فوق العاده شركت چوب پالست توسكا  :جلسه در تاریخ
 1400/5/23ساعت  11صبح در آدرس ذیل تشكیل می گردد .دستور جلسه  -1 :انحالل
یا ادامه كار شركت  -2كاهش یا افزایش سهام شركت   -3دیگر مواردیكه ا كثریت اعضا
مجمع نیاز به طر ح و تصمیم گیری دارند.
آدرس:تهران–اتوبانفتح–بعداز بزرگراهآزادگان–جادهشهریار قبلاز سعیدآباد–جنب
پادگان خیرالحافظین – كارخانه تهران شن باغستان – تلفن 02165604006
تاریخ انتشار 1400/5/11
خ ت 1400/5/11
ابوالقاسم دافعیان – رئیس هیات مدیره

