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شکست تلخ ذوب آهن برابر االتحاد

خداحافظی فوتبال ایران با لیگ قهرمانان آسیا 2019
یادبود شهید مدافع حرم حجت االسالم احمد مکیانساختار معیوب بازهم مشکل ساز شد!

غریِب قریب
شــهید مدافع حرم حجت االســام احمد 
مکیان، یکی از نخبگان دینی و اخاقی جامعه 
امروز ما بود که جان خود را در راه دفاع از حق 

و حقیقت فدا کرد. 
این شهید در ســال 1374 در شهرستان 
ماهشــهر دیده بــه جهان گشــود. حافظ کل 
قرآن بود. به گفته مادرش، در سه سالگی نماز 

خوانــدن را آموخت و در هفت ســالگی، 17 جزء قرآن کریــم را از بر بود. او 
کارهــای خیر و زیبای خود را در خفا و برای قربت الهی انجام می داد. اما پس 
از شــهادت، رازهای زندگی اش یک به یک گشــوده شدند و بزرگی اش برما 
شــد. حتی فنای در خدا و دوری از دیده شــدن، تمنای او برای دوران پس از 

شهادتش بود. طوری که در وصیت نامه اش خواسته بود غریب بماند. 
شــهید مدافع حرم احمد مکیان در بخشی از این وصیت نامه نوشته بود: 
»دوست دارم اگر جنازه ام به دست شما رسید پیکر بی جان مرا تحویل گرفته 
و غریبانه تشــییع کنید و در بهشــت معصومه، قطعه 31 )در جوار شــهدای 
مدافع حرم افغانســتانی( به خاک بسپارید، روی سنگ قبرم چیزی ننویسید 
واگر خواستید چیزی بنویسید فقط بنویسید: - پرکاهی تقدیم به پیشگاه حق 
تعالی- حتماً چنین کاری بکنید، من از روی پر نور شــهدای گمنام خجالت 
می کشــم که قبر من مشخص و جنازه ام با احترام تشییع و دفن شود...هستی 
مــن یک جان بود که به پای قدم رهبر عزیزم و امت حزب اهلل فدا کردم، ولی 

افسوس که یک جان بود.«

حدیث دشت عشق

صفحه 9
 چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳9۸ 
۱۲ ذی الحجه ۱44۰ - شماره ۲۲۲۵۸

آغاز لیگ نوزدهم: ۳۱ مرداد
رقابت های نوزدهمین دوره لیگ برتر از روز 31 مرداد 13۹۸ آغاز می شود.

حیــدر بهاروند رئیس ســازمان لیگ گفــت: در آخرین جلســه ای که در 
فدراسیون فوتبال و با حضور مهدی تاج؛ رئیس فدراسیون برگزار کردیم وضعیت 
ورزشــگاه های حاضر در لیگ برتر مورد بررســی نهایی قرار گرفت و در نهایت 
تصمیم بر این شد که نوزدهمین دوره لیگ برتر) جام خلیج فارس( فصل ۹۸-۹۹ 
از روز 31 مرداد آغاز شود. با این تصمیم لیگ برتر در دوره نوزدهم با بازی تیم های 
پرسپولیس – پارس جنوبی و در ورزشگاه آزادی 31 مرداد افتتاح می شود و سایر 
مسابقات هفته به شرح زیر خواهد بود)برنامه کامل هنوز اعام نشده ولی بازیها 
بین روزهای 31 مرداد و اول شــهریور تقســیم می شود(: *پرسپولیس- پارس 
جنوبی جم * ماشین سازی – استقال* نفت مسجدسلیمان – تراکتور*ذوب آهن 
 – سایپا*گل گهر – نساجی* شاهین بوشهر- سپاهان* فوالد- صنعت نفت آبادان

* پیکان- شهر خودرو. به گفته بهاروند مسابقه برخی از باشگاه ها نیز که ورزشگاه 
هایشان هنوز آمادگی برگزاری مسابقات را ندارند و الزامات ایمنی و امنیتی مورد 
نظر در آنها به طور کامل اجرایی نشده در شهر یا استان بی طرف و بدون حضور 
تماشاگران برگزار می شود، به این ترتیب احتماال در هفته اول دو مسابقه بدون 

تماشاچی خواهد بود.
استقالل- استراماچونی ؛ در مسیر انحرافی

ناراحتی استراماچونی به خاطر فراهم نشدن مقدمات حضور مدافع مدنظرش 
در ایران، امری منطقی اســت اما در این ماجرا دلیل دیگری هم عنوان شد که 
نشان می دهد مدیران استقال باید فکری برای حل حواشی مشابهی که شفر هم 
ایجاد کرد، بکنند. خبر خیلی کوتاه بود؛ سرمربی استقال تهدید به استعفا کرد. 
تهدید اســتراماچونی، خیلی زود خشم هواداران استقال را نسبت به مدیریت 
باشــگاه به همراه داشت زیرا دلیل این تهدید مشکات پیش آمده برای میلیچ، 
مدافع مدنظر اســتراماچونی بود. البته مدیران استقال سعی کردند که توپ را 
در این ماجرا به زمین فدراســیون فوتبال بیندازند اما روابط عمومی فدراسیون 
فوتبال به طور تفصیلی راجع به مشکات پیش آمده برای صدور ویزای میلیچ و 
ایجنتش توضیح داد و اعام کرد که اتفاقات پیش آمده به خاطر اقدام دیرهنگام 

استقالی ها رخ داده است.
در این که استراماچونی حق داشت به خاطر مشکات پیش آمده برای میلیچ 
ناراحت شود شکی نیســت چون او خواهان فراهم شدن هرچه زودتر ابزارهای 
الزم برای حضور قدرتمند در لیگ برتر اســت ولی در این ماجرا موارد دیگری 
هم مطرح شــد که باید به آن پرداخته شود.در خبر اولی که توسط دی مارتزیو، 
خبرنگار ایتالیایی- که رابطه نزدیکی هم با استراماچونی دارد- منتشر شد، عاوه 
بر ماجرای میلیچ، از رفتن علی خطیر، معاون مستعفی باشگاه استقال به عنوان 
یکی از دالیل تهدید به استعفای استراماچونی یاد شده است. پرسشی که پیش 
می آید این است که آیا قرار است استراماچونی درباره نفراتی که به عنوان مدیران 
اســتقال فعالیت می کنند، تصمیم گیری و خودش را درگیر مسائل مدیریتی 
کند؟ ســؤالی که باید امیرحسین فتحی، مدیرعامل استقال پاسخی برای آن 
پیدا کند زیرا هواداران استقال، پارسال شاهد اتفاقات مشابهی که از سوی شفر 
رخ داد، بودند و دیدند که این حواشی باعث شد سرمربی آلمانی استقال نتواند 

تمرکز کاملش را روی مسائل فنی بگذارد.
با این اوصاف، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره باشگاه باید فکری به حال 
این موضوع کنند و نگذارند که استراماچونی همانند شفر درگیر مسائل مدیریتی 
باشگاه شود. البته این که سرمربی ایتالیایی استقال نسبت به پست خالی معاون 
ورزشــی باشگاه ابراز نگرانی کند، منطقی است اما این که او بخواهد باشگاه را از 
راه های مختلف تحت فشار قرار دهد که چه کسی را برای این سمت انتخاب کند 

یا چه کسی به کارش ادامه دهد، اتفاقی است که نباید رخ دهد. 
در این بین باید به این موضوع هم اشــاره کرد ، به نظر می رسد مسئوالن 
اســتقال در صحبت هایشان با هم هماهنگ نیســتند، دیروز نوری فر مدیر 
رسانه ای باشگاه استقال در صحبت با هواداران استقال از عدم اختاف فتحی و 
استراماچونی خبر داده بود اما با این حال اسماعیل خلیل زاده عضو هیئت مدیره 
باشگاه استقال اعام کرده فتحی و استراماچونی اختاف نظرهایی دارند که به 
دنبال حل آن هستند. در مجموع، مدیران استقال باید از تکرار رفتارهای شفر 
توسط استراماچونی جلوگیری کنند که الزمه آن کم کردن حاشیه هایی است که 
توسط خود مدیران ایجاد می شود. همچنین آنها باید این موضوع را جا بیندازند 
که اســتقال بزرگ تر از نام شفر و استراماچونی است و اجازه ندهند که آنها با 
تصور به اینکه نامشــان از استقال بزرگ تر است در مسائل مختلفی که به آنها 

مربوط نیست،  دخالت کنند.

اسامی ۱۲ وزنه بردار ایران
برای مسابقات جهانی ۲۰۱۹ 

اســامی ۱۲ وزنه بردار ایــران برای مســابقات جهانی ۲۰۱۹ به 
فدراسیون جهانی ارسال خواهد شد.

مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان ۲۰1۹ از ۲7 شهریور در تایلند برگزار 
می شود و فدراسیون وزنه برداری ایران تا آخر هفته فرصت دارد اسامی 1۲ نفر 
را برای فدراسیون جهانی ارسال کند.اسامی 1۲ نفری که مد نظر کادرفنی تیم 

ملی وزنه برداری برای حضور در مسابقات جهانی هستند به شرح زیر است:
حافظ قشــقایی، علی میری ، محمد زارعی، کیانوش رستمی، رضا دهدار، 
ایوب موســوی، رضا بیرالوند، امیر حقوقی، علی هاشمی، کیا قدمی، محسن 
دادرس و علی داودی. از این میان 1۰ نفر در ترکیب اصلی تیم هستند و دو نفر 
هم رزرو خواهند بود ضمن اینکه احتمال تغییر در این فهرست بسیار کم است 

اما کادر فنی برای جابجایی نفرات تا آخر هفته فرصت دارد.
مسابقات سوییس تنها شانس مرادی

برای گرفتن مجوز المپیک 
سهراب مرادی باید حتما در مسابقات گزینشی المپیک در سوییس 

شرکت کند تا شانس رفتن به المپیک را همچنان داشته باشد.
سهراب مرادی که به دلیل مصدومیت حضور در مسابقات قهرمانی جهان را از 
دست داد باید حتما در مسابقات گزینشی سوییس شرکت کند تا بتواند به المپیک 
برود.فدراســیون جهانی مسابقات گزینشی را به سه دوره شش ماهه تقسیم کرده 
است و هر دوره وزنه برداران باید حتما در یک مسابقه شرکت کنند تا شانس رفتن 
به المپیک را داشــته باشند. سهراب مرادی هم باید تا پایان اکتبر در یک مسابقه 
گزینشــی شرکت کند تا دوره دوم را از دســت ندهد.از این رو کادرفنی تیم ملی 

مسابقات سوییس که ۲4 اکتبر )۲ آبان( برگزار می شود را در نظر گرفته اند.
کادرفنی تیم ملی امیدوار اســت سهراب مرادی تا این مسابقات بتواند بهبود 
پیدا کند و حداقل رکورد مجموع 3۲۰ تا 35۰ کیلوگرم را به ثبت برســاند. مرادی 
 اگر این مســابقات را از دســت بدهد، شــانس حضور در المپیک را هم از دست

خواهد داد.

مرد  قوی ترین  رحمان  سیامند 
دعوت  به  جهــان  معلولیت  دارای 
امروز  ژاپــن  تلویزیونی  شــبکه 
چهارشــنبه ۲3 مرداد راهی ژاپن 

می شود.
مرد  قوی تریــن  رحمــان  ســیامند 
 دارای معلولیت جهان امروز چهارشــنبه

۲3 مرداد بــه دعوت شــبکه تلویزیونی 
NHK ژاپن برای انجام مصاحبه تلویزیونی 

راهــی توکیو می شــود. ایــن دعوت در 
پارالمپیک  بازی  راستای اهداف تبلیغاتی 

۲۰۲۰ توکیو صورت گرفته است.
ســیامند رحمان قرار است در حاشــیه انجام این مصاحبه تلویزیونی به صورت نمادین وزنه ۲5۰ کیلوگرمی را 

نیز باالی سر خود ببرد.
کمیتــه برگــزاری مســابقات المپیــک و پارالمپیــک توکیــو در نظــر دارد در یک ســال باقــی مانــده تا 
 شــروع ایــن رقابتهــا از معروف تریــن پارالمپین هــای دنیــا برای مصاحبــه در ایــن شــبکه تلویزیونی دعوت

به عمل آورد.

دعوت شبکه تلویزیونی ژاپن از سیامند رحمان 
اردوی تیم ملی کشتی فرنگی کشــورمان برای حضور در رقابت های جهانی ۲۰۱۹ قزاقستان از امروز آغاز 

می شود.
اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگساالن برای حضور در رقابت های جهانی، از امروز )چهارشنبه ۲3 مردادماه( در محل 
خانه کشــتی عبداله موحد مجموعه ورزشــی آزادی تهران برگزار می شود.اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز 3 

شهریورماه ادامه خواهد داشت به شرح زیر است:
55 کیلوگرم: پویا ناصرپور )خوزستان( امیرحسین خوانساری )خوزستان(

۶۰ کیلوگرم: مهرداد مردانی )خوزستان( شیرزاد بهشتی طا )تهران( علیرضا نجاتی )قم( مهدی محسن نژاد )خوزستان(
۶3 کیلوگرم: محمد نوربخش )تهران( میثم دلخانی )فارس( سامان عبدولی )خوزستان(
۶7 کیلوگرم: حامد تاب )خوزستان( محمدجواد رضایی )قم( محمد الیاسی )خوزستان(

7۲ کیلوگرم: امین کاویانی نژاد )خوزستان( محمدرضا گرایی )فارس(
77 کیلوگرم: محمدعلی گرایی )فارس( پژمان پشتام )تهران( پیام بویری )خوزستان(

۸۲ کیلوگرم: سعید عبدولی )خوزستان( جمال اسماعیلی )تهران(
۸7 کیلوگرم: حسین نوری )البرز( مهدی فاح )تهران( رامین طاهری )خوزستان(

۹7 کیلوگرم: مهدی علیاری )تهران( محمد یگانه )لرستان( محمدهادی ساروی )مازندران( مهدی بالی )مازندران(
13۰ کیلوگرم: امیر قاسمی )خوزستان( شهاب قوره جیلی )تهران( امین میرزازاده )خوزستان(

رقابت های کشــتی قهرمانی جهان و گزینشی المپیک روزهای ۲3 تا 31 شــهریورماه در شهر نورسلطان قزاقستان 
برگزار می شود.

دعوت از ۲۹ فرنگی کار به اردوی تیم ملی

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب ســیده فاطمه حســینی فرزند سیدرضا به 
شماره شناسنامه 3570069923 صادره از دشتی در مقطع کارشناسی رشته 
مامایی صادره از واحد دانشگاهی آزاد فیروزآباد با شماره سریال 2641962 
شــماره ثبت 96/8519 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده 
تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد اسالمی واحد فیروزآباد به 

نشانی فیروزآباد- دانشگاه آزاد اسالمی ارسال نماید.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی رفاه گستر مغان 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 7۳۵ 

و شناسه ملی ۱۰۸6۰497۸۲6
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی بــه طور فوق العــاده مورخ 
1398/05/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه سال های 96- 97 بررسی 
و به تصویب مجمع رســید. و: - آرزو ســودی کد ملی 5040221568- الله 
ســودی کد ملی 5049942172- زهرا سودی به کد ملی 5040027710 به 
سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و - بهزاد گرانمایه کد ملی 6019364534- 
افروز زرگر اجیرلو به کد ملی 5048927931 به ســمت عضو علی البدل هیئت 
مدیره تعاونی برای مدت ســه ســال انتخاب گردیدند: و- شفیقه سلیمی کد 
ملی 5049690201 بــه عنوان بازرس اصلی و - محمــود جعفری کد ملی 
5049822092 به ســمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یک سال مالی 
شناسه آگهی: 561319 انتخاب شدند.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شــماره 139660309007000393 مورخــه 1396/12/3 هیئت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بوئین زهرا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد واحدی 
فرزند پنجعلی به شــماره شناســنامه 398 صادره از کرج در ششــدانگ یک قطعه باغ به 
مساحت 107039/81 مترمربع پالک فرعی از 10 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 10 
اصلی واقع در بخش نه قزوین موسوم به مزرعه جهان آباد  شهرستان بوئین زهرا خریداری 
از مالک رســمی خانم شهین گنجی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/5/23 تاریخ انتشار نوبت اول: 98/5/7              
 موسی حسین زاده- رئیس ثبت اسناد و امالک بوئین زهرا

آگهی تغییرات شرکت کارورزان نگین سهند 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱7 

و شناسه ملی ۱4۰۰4۰۲9۸49
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/8/2 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: مختار شــیرعلی پور به ســمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره مرتضی عباســی به ســمت رئیس هیئت مدیره سهیال 
شیرعلی پور به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخــاب و همچنین حق امضا کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
بانکی شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسالمی منفردا با 
امضای مختار شیرعلی پور)مدیرعامل و عضو هیئت مدیره( همراه با 
شناسه آگهی: )561317( مهر شرکت معتبر می باشد.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد 

آگهی تغییرات شرکت بهسازان استوار بنا 
راه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱7۰۸ 

و شناسه ملی ۱4۰۰4۳۳6۱6۸
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور فوق العــاده مورخ 
1397/11/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای عباس کریمی گنزق فرزند 
اکبر دارای شــماره ملی 1466203404 و آقای بهنام نبی لو فرزند آشــوب 
دارای شــماره ملی 1466590181 و آقای بابک کریمی گنزق فرزند اکبر 
دارای شماره ملی 1467496881 برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای 
نعمت مظفری آبی بیگلو فرزند احمد دارای شــماره ملی 1466566590 به 
عنــوان بازرس اصلی 2- آقای توحید مجابــی آبی بیگلو فرزند اکبر دارای 
شــماره ملی 1467592927 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
شناسه آگهی: )564666( مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل
اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری اردبیل 

آگهی تغییرات شرکت تعاونی نوید مهر سینا 
به شماره ثبت ۱۱۱۳7 و شناسه ملی ۱۰۲4۰۱۳۸۲۸4 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/05/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
* محل قبلی به محل جدید اســتان اردبیل، شهرســتان گرمی، بخش مرکزی، دهستان اجارود 
مرکزی، روستا حمزه خانلو، خانلو، خیابان اصلی، کوچه مسجد، پالک 0، طبقه همکف با کد پستی 
شناسه   آگهی: 561316 5654113469 انتقال و تحت شماره 1537 در این اداره به ثبت رسید.  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمی مغان

 ســند کمپانی و برگ ســبز خودرو نیســان کامیونت یخچالدار به شماره پالک
223 ط 87- ایران 24 به رنگ آبی- روغنی مدل 1386 و شماره موتور 368287 

و شماره شاسی  j053714مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ســند کمپانی و برگ سبز موتور سیکلت شــهاب  125ccبه شماره پالک 
84723- 566 بــه رنــگ قرمز- زرشــکی مــدل 1392 و شــماره موتور 
 124NE1131435 و شماره تنه   NE1 ***125D210763 مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی تغییرات شرکت توسعه داده پردازی 
سپنتا سهامی خاص به شماره ثبت 649۱

 و شناسه ملی ۱۰6۸۰۰۵9۸۵۰ 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/04/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: سرمایه شرکت از مبلغ 2000000000 ریال 
به مبلغ 9000000000 ریال منقســم به 1000 سهم 900000 ریالی از 
طریق )آورده نقدی ســهامداران( افزایش یافت که برابر گواهی بانکی 
شــماره 3508/98/32 مورخ 1398/4/31 بانک ملت شــعبه فردوسی 
جنوبی شــهرکرد تمام آن به حساب شرکت واریز گردیده است. لذا ماده 
مربوطه در اساسنامه بدین نحو اصالح گردید. آدرس محل شعبه شرکت 
در اصفهان به شــرح زیر تغییر یافت: اصفهان، خیابان شــریف واقفی، 
حد فاصل ســه راه ملک و نشاط،  ســاختمان سپهر،  طبقه دوم،  واحد 4، 
شناسه آگهی:)560618( کدپستی 8154615157.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال و بختیاری
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد 

آگهی تغییرات شرکت تعاونی رفاه گستر مغان 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 7۳۵   

و شناسه ملی ۱۰۸6۰497۸۲6
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/05/13 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:  الله ســودی به سمت رئیس هیئت و زهرا سودی به سمت 
نائب رئیس و آرزو ســودی به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت سه 
سال انتخاب شدند و- زهرا سودی به کد ملی 5040027710 به عنوان 
مدیرعامل شرکت برای مدت ســه سال انتخاب و- کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شــرکت و قراردادها و عقود اسالمی با امضای مشترک 
مدیرعامل و رئیس هیئت همراه با مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق 
عــادی و نامه ها با امضای زهرا ســودی مدیرعامل و مهر تعاونی معتبر 
شناسه آگهی: 561318 خواهد بود.  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد

آگهی تغییرات شرکت فن آوران خطه سبز نور سهامی خاص 
به شماره ثبت ۱۰۵4 و شناسه ملی ۱۰۸6۰۲۳6۳67

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/3/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت 
در واحد ثبتی چمســتان به آدرس جدید: استان مازندران، شهرستان نور، بخش چمستان، دهستان میانرود، 
آبادی امیرآباد، خیابان ولی عصر، کوچه نیایش 9، پالک 248، طبقه همکف کد پستی 4644148114 تغییر 
شناسه آگهی: )561997( یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصالح گردید.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چمستان 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی آب بند بابل سهامی 
خاص به شماره ثبت ۱۳7۰ و شناسه ملی ۱۰76۰۱۸۲6۵6 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/16 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: 1- محل شرکت در واحد ثبتی بابل به آدرس اســتان مازندران شهرستان بابل بخش 
مرکزی شــهر بابل موزیرج بلوار آیت اهلل خامنه ای بن بست آب بند پالک 0 سیدهاشم اندیک 
مالیی طبقه همکف کدپســتی 4719718177 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 
شناسه آگهی: )564907( فوق اصالح گردید.  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل 

ســند ســواری هاچ بک تیپ 111SE به شماره 
شاســی  وشــماره   M13/5705640 موتــور 
پــالک شــماره  و   NAS431100G5885621 

ایــران 48- 249د14 به نام ثمین کدخدائی مفقود 
گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

سند و فاکتور فروش خودرو ام-وی-ام تیپ 110 
 IR86211005279 مدل 1386 بشماره شاسی
 MVM372FG7005726 موتور  شــماره  و 

مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.

آگهی ابالغ اجرائیه مهریه پرونده 9۸۰۰۳۸6
بدین وسیله به آقای دانیال لســانی، نام پدر: غالمرضا، شماره شناسنامه:5889، 
شماره/ شناســه ملی: 0794900399، متولد 1365/02/08، به نشانی: سبزوار 
خیابان باهنر 22 خیابان محراب 11 ابالغ می شــود که خانم نرگس جوادی فرد 
جهت وصــول تعداد پنجاه و شــش عدد ســکه طالی تمام بهــار آزادی به 
 اســتناد مهریه مندرج در سند ازدواج شــماره 3716- 96/2/27 و سند طالق 
872- 98/4/24 دفتر ازدواج 43، و طالق 3 ســبزوار علیه شــما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائی به کالســه 9800386 در این اداره تشکیل شده و طبق 
گزارش مورخ 98/5/13 اداره پست شهرستان سبزوار محل اقامت شما به شرح 
متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار محلی آگهی 
می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب 
می گردد، نســبت به پرداخت بدهی خود اقــدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان 
تاریخ انتشار: چهارشنبه  98/5/23 خواهد یافت. )98/100/2994( 
 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی سبزوار
 علی آب باریکی

آگهی تحدید حدود عمومی امالک واقع در بخش هشت کنگان
پیرو آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 97 و مطابق ماده 14 قانون ثبت و ماده 66 آیین نامه اجرایی آن فهرست 
امالک تحدید حدود امالک واقع در بخش هشت کنگان با ذکر شماره پالک فرعی و اصلی و مشخصات و 

محل وقوع ملک جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
1- پالک 1/553 آقای مصطفی قاسمی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 400 متر مربع واقع در بنگ

2- پالک 1/3905 آقای تورسعید یوسفی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 207/70 متر مربع واقع در بنگ
3- پالک 1/3906 آقای عبدالرضا حیدری ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 37872/50 متر 

مربع واقع در بنگ
4- پالک 1/3908 آقای علی پیری قراقیه ششدانگ یک باب خانه به مساحت 185/81 متر مربع واقع در بنگ

5- پالک 2/891 آقایان علی و محمد شــهرت هر دو فرزانه هر کدام به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین و بناهای احداثی در آن به مساحت 181/13 متر مربع واقع در گوده

6- پالک 2/1102 آقای مسعود آذرایش ششدانگ یک باب خانه به مساحت 228/27 متر مربع واقع در گوده
7- پالک 3/25490 آقای احمد آذرایش ششدانگ یک باب خانه به مساحت 211/69 متر مربع واقع در کنگان
 8- پــالک 3/25567 خانــم زینــب نام آور ششــدانگ یک بــاب خانه بــه مســاحت 311/20 متر مربع

واقع در کنگان
9- پالک 3/25568 آقایان اسماعیل جوی بار و محمد زاهدزاده هر کدام به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب مغازه به مساحت 17/15 متر مربع واقع در کنگان
10- پالک 3/25946 آقای اصغر ملکی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 462/21 متر مربع واقع در کنگان

روز تحدید حدود: شنبه مورخ 98/06/16
11- پالک 3/25947 آقای بهرام مرادی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 378/83 متر مربع واقع در کنگان
12- پالک 3/25948 آقای حســن بحرانی ششــدانگ یک قطعه زمین و بناهای احداثی در آن به مساحت 

23 متر مربع واقع در کنگان
 13- پــالک 3/25951 آقــای محمد حقیقت ششــدانگ یک قطعــه زمین متصل به خانه به مســاحت

28 متر مربع واقع در کنگان
14- پالک 3/25954 آقای میثم محمدی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 231/64 متر مربع واقع در کنگان
15- پالک 10/984 آقای علی اسماعیل زاده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 240/69 متر مربع واقع در پرک

روز تحدید حدود: یکشنبه مورخ 98/06/17
تحدید حدود امالک مندرج در این آگهی از ساعت 8 صبح در محل شروع خواهد شد. لذا از صاحبان امالک 
و مجاورین آنها دعوت می شود در روز و ساعت تعیین شده در محل حاضر شوند و چنانچه هر یک از صاحبان 
امالک حاضر نباشــند امالک آنها مطابق ماده 15 قانون ثبت با حدود اظهارشــده از طرف مجاورین تحدید 
حدود خواهد شــد. نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود به مدت 
30روز پذیرفته خواهد شد و برابر ماده 133 پیش نامه قانون ثبت معترض مکلف است اعتراض خود را به مرجع 
تاریخ انتشار: 98/5/23 قضایی محل وقوع ملک تقدیم نمایید و اال حق اساقط خواهد شد.  
امیرحسین شعبانی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان کنگان م الف275

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم اختر کشــوری مقدم باســتناد دو برگ استشهاد محلی 
که به امضاء شــهود و به گواهی دفتر اسناد رسمی شماره 78 
زاهدان رسیده مدعی اســت که سند مالکیت 184034 یک 
سهم مشــاع از 5 سهم از ششــدانگ اعیان یک باب منزل 
پالک 6249/1-اصلی واقع در بخش یک بلوچســتان شهر 
زاهدان کوچه شکاری منشــعبه از خیابان پهلوانی مورد ثبت 
17155 صفحــه 437 دفتر 90 به علت اسباب کشــی از بین 
رفته درخواســت صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب 
باســتناد تبصره یک ماده 120 آئین نامــه ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود یا انجام معامله نســبت به ملک مرقوم می باشد از تاریخ 
نشر این آگهی ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل 
ســند مالکیت یا سند معامله باین اداره اعالم و رسید دریافت 
نمایند تا مورد رســیدگی قرار گیرد و اال پس از انقضای مدت 
مذکور و نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
تاریخ انتشار: 1398/5/23 اقدام خواهد شد. 
 حسینعلی مالیی - رئیس ثبت اسناد
و امالک شهرستان زاهدان م الف 383

فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه دو جنوب شرق نزاجا)شیراز( در نظر 
دارد تعداد 34 دســتگاه انواع خودروی فرسوده اوراقی شامل: سه دستگاه خودروی 
تویوتا استیشن، پانزده دستگاه خودروی تویوتا وانت3F، دو دستگاه خودروی تویوتا 
آمبوالنس 3F، چهار دستگاه خودروی نیســان وانت، سه دستگاه خودروی پیکان 
سواری، ســه دســتگاه خودروی آمبوالنس کاروان، یک دستگاه خودروی تراکتور 
هولدر باغی، یک دســتگاه خودروی مینی بوس بنز، دو دستگاه خودروی اتوبوس، 
یک دستگاه تراشــکاری ساده، یک دســتگاه ورق خم کن، تعداد حدود چهل قلم 
قطعات بالاســتفاده خودرویی تویوتا 2F، تعداد حدود یکصد و بیســت قلم قطعات 
بالاستفاده خودرویی جیپ توسن، مقداری قطعات داغی خودروی ناشی از تعمیرات، 
مقداری آهن آالت ضایعاتی و اســقاطی، تعدادی اقالم مهندســی، سررشــته داری 
فرسوده اوراقی و تشک ابری ســربازی فرسوده و سایر اقالم موجود در شهرستان 

شیراز را از طریق مزایده به فروش برساند.
الف: متقاضیان شــرکت کننده در مزایده می توانند جهت دریافت اســناد مزایده، به 
مدت 10 روز، از زمان انتشــار آگهی در وقت اداری به آدرس شیراز- میدان ارتش، 

آماد و پش منطقه دو جنوب شرق، مدیریت خرید و پیمان مراجعه نمایند.
ب: تاریــخ بازدید اقالم از روز شــنبه مورخه 98/6/2 الی روز دوشــنبه 98/6/4 و 
زمان فروش روز سه شــنبه مورخه 98/6/5 در سالن اجتماعات باغ عفیف آباد شیراز 

می باشد.
ج: محل رویت اقالم: شــیراز میدان ارتش، پادگان آماد و پشتیبانی منطقه 2 جنوب 

شرق نزاجا کد 573 آماد و پش شیراز، نقطه جمع آوری اقالم فرسوده می باشد.
د: متقاضیان باید 10 درصد قیمت پیشــنهادی خود را به عنوان ســپرده شرکت در 
مزایده به حساب مربوطه واریز و اصل فیش واریزی را ارائه نمایند و آخرین مهلت 

زمان دریافت قیمت های پیشنهادی روز دوشنبه مورخه 98/6/4 می باشد.
دستگاه مزایده گزار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 07137398082 تماس حاصل فرمایید.
مزایده گزار: فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه ۲ 
جنوب شرق نزاجا شیراز

آگهی مزایده 
نیروی زمینیشماره 9۸/۲4

ارتش جمهوری اسالمی ایران

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان  های فاقد سند رسمی

آگهــی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 139860309007000282 مورخــه 1398/04/12 هیئت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملــک بوئین زهرا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نبی اله ســعادت عصمت  آبادی 
فرزند حبیب اله به شماره شناسنامه 22 صادره از بوئین زهرا در شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی 
و دامداری احداثی در آن به مساحت 116025/50 متر مربع پالک فرعی قسمتی از 28 اصلی واقع 
در بخش نه قزوین موســوم به باقرآباد خریداری از ســند رسمی مشاعی ثبت شده خود متقاضی 
محرز گردیده اســت. با قید این موضوع که ســند رسمی فوق به موجب سند رهنی شماره 5124 
مورخه 1385/6/2 دفتر 42 بوئین زهرا در رهن بانک کشاورزی بوئین زهرا قرار دارد. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/6/9 تاریخ  انتشار نوبت اول: 98/5/23   
مسیب محمدی- رئیس ثبت اسناد و امالک بوئین زهرا م الف  ۶۸

آگهی ابالغ اجرائیه قرارداد بانکی 
کالسه ۱۳9۸۰4۰۲۱6۵۲۰۰۰۰6۱/۱ 

پرونده به شماره بایگانی 9۸۰۰۰7۲
بدین وســیله به آقای مهدی کاظمی فرزند بنده علی به ش ش 10 و شماره ملی 
1249901261 به عنوان متعهد و وام گیرنده پرونده کالســه 9800072 اجرای 
ثبــت مهریز که برابر گزارش مامور پســت مــورخ 98/05/03 به آدرس مندرج 
در متن ســند به نشــانی یزد- میدان امام علی- خیابان توحید- بن بست کوثر- 
شناخته نگردیده ابالغ می گردد صندوق کارآفرینی امید شعبه مهریز برای وصول 
مبلغ8/400/000 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 600/000 ریال بابت ســود و از 
تاریخ 1398/04/17 به بعد روزانه مبلغ 1/500 ریال اضافه می گردد علیه شــما 
مهدی کاظمی به عنوان وام گیرنده و متعهد و محمد حســین مرادی باغبیدی به 
عنوان ضامن پرونده فوق، موضوع قرارداد بانکی شــماره 464350518307831 
مــورخ 1396/03/16 صندوق کارآفرینی امید شــعبه مهریز درخواســت صدور 
اجرائیه نموده که پرونده کالســه 9800072 در اجرای ثبت مهریز تشکیل شده 
اســت فلذا با عنایت به اینکه شما مهدی کاظمی به آدرس مندرج در درخواست 
اجرائیه و متن سند مورد شناسایی قرار نگرفته اید فلذا به تقاضای بستانکار طبق 
وارده شــماره 139805021652000656 مورخ 98/05/19 و وفق منطوق ماده 
18 آئین نامه اصالحی اجرای مفاد اســناد رســمی الزم االجرا مفاد اجرائیه یک 
مرتبه در این روزنامه آگهی می شود و عملیات اجرائی ظرف مدت ده روز پس از 
انتشار آگهی جریان خواهد یافت و تاریخ انتشار آگهی روز ابالغ اجرائیه محسوب 
و جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشــر نخواهد شــد و پس از گذشت مهلت 
تاریخ انتشار: 98/05/23 قانونی وفق مقررات اقدام خواهد شد. 
 علیرضا دهقان منشادی
 رئیس ثبت اسناد و امالک مهریز

اصالحیه
در آگهــی تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رسمی)موضوع ماده 3 قانون( متعلق به آقای رحیم نوری فرزند اهلل جان)چاپ 
شــده در تاریخ 1398/4/30، صفحه 6 روزنامه کیهان( قطعه دوم تفکیکی 

پالک 93 صحیح می باشد که بدین وسیله اصالح می گردد.
رئیس ثبت اسناد و امالک- حوزه ثبت ملک آوج

   آگهی مناقصه شماره ۱6/۱۳۳47/۱۰
موسســه مکین قصد دارد جهت تامین 24عــدد کوئیک ریلیز در پروژه 
در دســت اجرای خود در بندرعباس را )با مشــخصات یاد شده در اسناد 
مناقصه( از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای از فروشنده واجد شرایط 
تامیــن نماید متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری 
روز شــنبه 1398/05/26 با در دست داشــتن معرفی نامه رسمی، جهت 

دریافت اسناد مناقصه به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.
تهــران- خیابان شــریعتی- خیابــان خواجه عبداله انصــاری- خیابان 
تیســفون- نبش ایروان- پــالک 75- واحد9 تلفــن تماس جهت اخذ 

اطالعات بیشتر021-22885665
-مهلت تحویل اسناد به موسسه مکین تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 
مورخ 1398/05/30 در همان محل خرید اســناد می باشــد. بهای اسناد 
مبلغ 500/000 ریال می باشــد که در محل فروش اسناد دریافت خواهد 

شد. موسسه مکین در پذیرش و یا رد پیشنهادها مختار می باشد.
- هزینه آگهی ها بعهده برنده مناقصه می باشد.

نوبت دوم

سرویس ورزشی-
با شکســت نماینده ایران برابر االتحاد، فوتبال 
کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۹ بدون نماینده 

شد!
 ذوب آهن بــه عنوان تنها نماینده فوتبــال ایران در 
لیگ قهرمانان آســیا برابر االتحاد عربستان شکست خورد 
تا پرونده حضور تیم های ایرانی در سال ۲۰1۹ بسته شود.

در چارچوب دیدارهای دور برگشت مرحله یک هشتم 
نهایی لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۲۲:3۰ دوشنبه تیم های 
ذوب آهن ایران و االتحاد عربستان در دوحه قطر به مصاف 
یکدیگر رفتند که این مســابقه در نهایت با شکســت 4 بر 
3 نماینده ایران به پایان رســید تا االتحاد با پیروزی ۶ بر 
4 در مجمــوع دو دیدار رفت و برگشــت به مرحله بعدی 

صعود کند.
گلهــای این بازی را ویکویچ) دقیقه 45( ، باقر صادقی 
) گل بــه خودی( دقیقــه 55 ، رومارینهو دقایق ۶4 و 7۰ 
برای االتحاد و خمینــز) گل به خودی( دقیقه 53 ، هادی 
محمدی دقیقه 7۲، کریســتانتوس دقیقه ۸3 برای ذوب 

آهن به ثمر رساندند.
در پایــان این بــازی علیرضا منصوریان ســرمربی 
ذوب آهــن اظهار داشــت: بازیکنانم همه تــاش خود را 
کردند تا بهترین باشــند اما با دریافت گل اول سورپرایز 
شدیم. ما می دانستیم به بازی برمی گردیم و این اتفاق در 
زمان مورد نظر برای مــا افتاد. وی با بیان اینکه گل دوم 
االتحاد شــلیکی به قلب ما بود ادامه داد: البته که بهترین 
گلرهای دنیا هم از این دســت اشــتباهات می کنند و ما 
پشــت انتخاب مان به عنوان دروازه بان اول می ایستیم. او 

در نیمه اول عملکرد خوبی داشت. 
سرمربی ذوب آهن تصریح کرد: گل دومی که دریافت 
کردیم کار ما را خیلی ســخت کرد چراکه برای صعود باید 
سه گل دیگر می زدیم. ما خوش شانس نبودیم و اگر شانس 

داشتیم اتفاق گل دوم برای ما نمی افتاد و مطمئنم اگر این 
اتفاق نمی افتاد سوار بر بازی می شدیم.

بازهم نتیجه نگرفتن در رده باشگاهی
پاس در ســال 1371 یعنی فصل ۹3–1۹۹۲، قهرمان 
جام باشگاه های آسیا شــد. از آن زمان تاکنون نزدیک ۲7 
ســال )تقریباً ســه دهه( می گذرد و در این مدت تیم های 
آســیایی در رده باشگاهی و ملی افتخارات زیادی داشتند. 
از آن ســال تاکنون هیچ تیم باشــگاهی در ایران نتوانسته 
قهرمان آســیا شــود. نگران کننده تر اینکه ســال ها نیز از 
قهرمانی تیم ملــی فوتبال ایران در جام ملت های آســیا 

)معتبرترین جام ملی در سطح آسیا( می گذرد.
هر چند تیم ملی فوتبال ایران مدت هاســت تیم اول 

آسیا در رده بندی فیفاست ولی به لحاظ کسب نتیجه هم 
تیم ملی فوتبال ایران و هم تیم های باشگاهی نتایج مطلوبی 

کسب نکردند. 
جای ســؤال دارد بــرای تیمی که در فوتبال آســیا 
خودش را مدعی می داند چرا در 3۰ سال گذشته در بخش 
باشگاهی و 4۰ ســال اخیر در رده ملی به این افتخار مهم 
نرســیده است. در این مدتی که تیم های ایرانی و تیم ملی 
ایران رنگ قهرمانی در قاره آسیا را ندیده اند، تیم های دیگر 

چه عملکردی داشتند؟
آمار و ارقام نشــان می دهد کره جنوبی 1۰ بار، ژاپن 5 
بار، عربستان 3 بار، چین ۲ بار، تایلند ۲بار و استرالیا و قطر 
یک بار قهرمان لیگ قهرمانان آســیا شده اند ولی یک تیم 

ایرانی توانسته به این افتخار دست یابد.
ساختار معیوب فوتبال

در تمام این ســالها تاش کرده ایــم همواره به علت ها 
بپردازیــم و نه معلول ها. ســراغ مســایل اصلــی برویم  نه 
موضوعات فرعــی و بحث های انحرافــی. در تبیین ناکامی 
تیم های باشــگاهی هم فراتر از  اشــتباه بازیکــن و تدبیر و 
تاکتیــک مربی و تاثیــر داوری و... )که پرداختن به آنها هم 
الزم است به شرط غافل نشدن از علت های اصلی( سراغ علت 

اصلی می رویم که ساختار معیوب فوتبال و ورزش ماست.
ســاختاری که اراده ای برای اصاح آن در نزد مدیران 
ورزش ما نه در این دوره و نه در هیچ دوره ای وجود نداشته 
و ورزش ما همواره به شــیوه »باری بــه هر جهت« و دل 
بستن به نتیجه و موفقیت های جرقه ای عمر و روزگار خود 
را تلف می کند.  پس اگر از ســاختار ضعیف و بیمار فوتبال 
ایران ســخن می گوییم در واقع از »ســازوکار مدیریتی« 
ورزش انتقاد می کنیم. مدیریتی که در اکثر قریب به اتفاق 
مقاطــع و دوره ها بیش از آنکه دنبال انجام وظایف اصلی و 
مسئولیت های مهم تر خود باشند از آن غافل بوده و دنبال 
دل مشغولی های شخصی و باندی یا نتیجه گرایی بچگانه و 

عوامفریبانه بوده اند.
امثال ژاپن سی سال است که در فوتبال به کار اصولی 
و اصاح همه جانبه مادی و فرهنگی فوتبال خود روی آورده 
و بیست ســال اســت نتایج آن را دارد می بیند به راستی 
و منصفانه مدیــران ورزش ما به کدام کاراصولی واصاحی 

در باره ورزش مشغولند؟!...
بدون تعــارف و اغراق فوتبال مــا از حیث مادی و به 
ویژه انســانی قوی وغنی است. جوانان برومند و مستعد ما 
اگر از همگنان آسیایی خود باالتر نباشند قطعا چیزی کم 
ندارند. اما آنچه موجب ناکامی فوتبال ما می شــود بیش از 
آنکه معلول تاش و برتری حریفان قابل احترامی مثل ژاپن 

باشد، نتیجه مشکات مدیریتی و ساختاری است.

اخبار کوتاه از فوتبال


