
 طارمی و آزمون 
در میان بهترین بازیکنان فوتبال آسیا

تساوی دختران هندبال ایران در اولین گام 
از قهرمانی جهان

سرویس ورزشی: تیم ملی هندبال دختران جوان در اولین دیدارشان 
از رقابت های قهرمانی جهان مقابل گینه به تساوی رسید.

دختران هندبال ایران در نخستین دیدار خود از رقابت های قهرمانی جوانان جهان 
2022 مقابل گینه به میدان رفتند و موفق شدند با نتیجه 19 بر 19 به تساوی برسند.نیمه 
نخست این دیدار 9 بر ۷ به سود گینه به اتمام رسید، اما در نیمه دوم ملی پوشان ایران 
توانستند با نتیجه 12 بر 10 از میدان خارج شوند. در پایان این دیدار با نتیجه مساوی 
19 - 19 به اتمام رسید.دختران ملی پوش ایران در دومین دیدار خود روز پنجشنبه 
دوم تیرماه از ساعت 1۷ با تونس دیدار خواهند کرد و در آخرین دیدار مرحله گروهی 
روز شــنبه چهارم تیرماه برابر ســوئد صف آرایی خواهند کرد.بیست و سومین دوره 
مسابقات هندبال قهرمانی جهان دختران جوان از 22 ژوئن تا 3 جوالی 2022 )یکم 
تا12  تیر 1401( به میزبانی اسلوونی در حال برگزاری است.تیم ملی هندبال جوانان 
دختر ایران در این مسابقات با تیم های ملی سوئد، گینه و تونس هم گروه است.تیم 
ملی هندبال جوانان دختر ایران با کسب عنوان نایب قهرمانی در مسابقات قهرمانی 
آسیا موفق به کسب سهمیه رقابت های قهرمانی جهان 2022 به میزبانی اسلوونی شده 
بود.این برای نخستین بار در تاریخ هندبال ایران است که تیم ملی جوانان دختر ایران 

به مسابقات قهرمانی جهان راه پیدا کرده است.

ُکری ساپینتو با یادگاری فرهاد
»با استقالل 4 قهرمانی می آورم«

سرویس ورزشی: سرمربی جدید تیم فوتبال استقالل گفت: فقط به دنبال 
این هستم تا چهار قهرمانی برای استقالل به دست آورم؛ ذهنیت من و همه 

تیم برنده شدن است و این مسیر را تا پایان ادامه خواهیم داد.
 »ریکاردو ســاپینتو«در مراســم معارفه وی به عنوان سرمربی جدید تیم 
فوتبال استقالل اظهار داشت: خوشحالم که هدایت استقالل را بر عهده گرفتم. 
استقالل یکی از بزرگ ترین تیم های جهان است، تیمی که 40 میلیون هوادار 

دارد یعنی بزرگ است و عالوه بر این، آنها فصل گذشته قهرمان شدند.
وی افزود: همیشه رویای این را داشتم در تیمی همچون استقالل مربیگری 
کنم و به طور حتم می خواهم با کمک همگی یک قهرمانی دیگر را رقم بزنیم.

ســرمربی استقالل اضافه کرد: همیشه روحیه جنگندگی و مبارزه طلبی را 
حفظ و تحت هر شرایطی فقط و فقط به پیروزی فکر خواهیم کرد.

ساپینتو افزود: از استقالل بازی های زیادی مشاهده کردم. این تیم انسجام 
زیــادی دارد و همه نفرات این تیم مثل خانــواده بودند و رکورد عالی بدون 
باخت را از خود بر جای گذاشــتند. از کادر فنی گذشــته و فرهاد مجیدی که 

استقالل را به قهرمانی رساند، تشکر می کنم.
وی تاکید کرد: همه تالش می کنند تا قهرمانی را از استقالل بگیرند. ما باید 
از همه آماده تر بوده، بیشتر تالش کنیم و با سختکوشی به همه ثابت کنیم لیاقت 
برد و قهرمانی را داشتیم و داریم. بازیکنان استقالل مزه قهرمانی و پیروزی را 
چشــیده اند و می دانند چقدر شیرین و دلچسب است و نباید آن را از دست 
بدهند. چالش بزرگی را پیش رو داریم.  امیدوارم زمانی که همه بازیکنان جمع 

می شوند، جو صمیمانه بوده و این جو تا پایان ادامه داشته باشد.

جدایی مدیر باشگاه چلسی
سرویس ورزشی:مدیر ورزشی باشگاه چلسی که یک زن بود از این 

تیم جدا شد.
 پس از تغییر مالکیت باشگاه چلسی از رومن آبراموویچ به کنسرسیومی 
به رهبری تاد بوهلی، تاجر آمریکایی، باشگاه چلسی مدیریت خود را نیز 
تغییر داد. مارینا گرانوسکایا مدیر ورزشی که اهل روسیه است نیز از این 

باشگاه جدا شد.
بوهلــی در عین حال بــه عنوان رییس هیات مدیره باشــگاه منصوب 
شد. هم چنین در هیات مدیره، مارک والتر مالک مشترک چلسی که مالک 
تیم های لس آنجلس داجرز، لس آنجلس لیکرز و لس آنجلس اسپارکس نیز 

هست حضور دارد.
مالــک قبلی، رومــن آبراموویچ میلیاردر روســی بود که ســرانجام با 
سرمایه گذاران آمریکایی بر سر فروش حدود پنج میلیارد یورویی باشگاه 
چلســی به توافق رسید.در جریان جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین 
کــه در فوریه آغاز شــد، آبراموویچ به دلیل نزدیکی بــه والدیمیر پوتین، 
رییس جمهور روســیه  مشــمول تحریم شــد. در نتیجه توانایی اقتصادی 

چلسی به شدت محدود  شد.

معتبر  مجله  ورزشی:   سرویس 
»فورفورتو« نام 2 مهاجم تیم ملی 
فوتبال ایــران را در میان بهترین 

بازیکنان قاره کهن قرار داد.
به گزارش کاروکارگر؛این مجله 
فوتبالی در گزارشــی به بررسی و 
معرفی 10 بازیکن برتر حال حاضر 
قاره آســیا پرداخته اســت. »سون 
هیونگ مین« ستاره اهل کره جنوبی 
تیم فوتبال تاتنهام در رده نخســت 
این رده بندی قرار دارد و پس از او 
»مهدی طارمی« و »سردار آزمون« 
2 مهاجم تیم ملی ایران ایستاده اند.

این مجله درباره طارمی نوشته 
اســت: وقتی این بازیکن در سال 
2014 به تیم پرسپولیس رفت، خود 
را به عنوان یک مهاجم سخت کوش 

نشان داد اما به نظر نمی رسید که در راه تبدیل شدن 
به یکی از بهترین بازیکنان آســیا باشد. او در سال 
2019 بــه ریوآوه پرتغال پیوســت و برای این تیم 
18 گل زد تــا راهی پورتو شــود. او در این تیم به 
رونــد گل زنی خود ادامــه داد و حاال آماده هدایت 
تیم ملی کشــورش در جام جهانی و افزایش اعتبار 

خود است.

فورفورتو درباره آزمون هم نوشت: این بازیکن 
مدت زیادی در لیگ روســیه بــازی کرد و پس از 
درخشــش در تیم زنیت ســن پترزبورگ، در نقل و 
انتقاالت زمســتانی راهی بایر لوزکوزن شــد. این 
بازیکن 2۷ســاله در هر 1.5 بازی که برای تیم ملی 
کشــورش به میــدان رفته یک گل به ثمر رســانده 
است. او هنوز فرصت کافی برای یافتن جایگاهش 
در فوتبــال آلمــان را پیدا نکرده، ولی بدون شــک 

به زودی کالس باالیی را نشــان 
خواهد داد. آزمــون یک مهاجم 
نوک توانمند اســت که به دوران 
اوج خــود نزدیک می شــود و از 
شــانس رویارویی بــا انگلیس، 
آمریــکا و ولــز در جــام جهانی 

لذت می برد.
10 بازیکن برتر فوتبال آســیا 
طبق رده بندی مجله »فورفورتو« 
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اوقات شرعي به افق تهران
اذان ظهر:
13/05
اذان مغرب:
20/43
اذان صبح فردا:
4/01

منشور اخالقی
 دانســتن حق مردم است و گسترش عدالت، بقاء و پایداری جامعه بشری را تضمین می کند و آن را 
قوام می بخشد و زندگی را معنادار می کند. روزنامه کاروکارگر باهدف اطالع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه 
اسالمی بخصوص جامعه کارگری که امروزه محروم ترین قشر جامعه را تشکیل می دهد پا به عرصه گذاشته 
و متعهد به حمایت از حقوق این قشر زحمتکش و ملزم به رعایت اخالق حرفه ای و نظام ارزشی حاکم بر 
جامعه اســالمی است. آگاهی بخشی درباره حقوق صنفی و اجتماعی کارگران رسالت مهم روزنامه کارگری 

است؛ رسالتی که به زندگی میلیون ها بیمه شده تامین اجتماعی گره خورده است.

آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت دوم
انجمن صنفی کارگری برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینمای استان تهران

  احترامــًا نظر به اینکه مجمــع عمومی عادی در نوبت اول با حضور 144 نفر 
) اصالتا و وکالتا( از مجمــوع 344 عضو حق رای دار برگزار گردیده و به 
حد نصاب حضور حداقل نصف بعالوه یک اعضا نرسیده و جلسه رسمیت پیدا 
نکرد، بدینوسیله از کلیه اعضاء انجمن مذکور دعوت می گردد جهت برگزاری 
نوبت دوم مجمع عمومی عادی در روز یکشــنبه مورخ  02/مردادماه/1401 
ساعت 11 صبح در محل سالن آمفی تاتر سرای محله جماران واقع در آدرس 
تهران-خیابــان نیاوران-خیابان حســن پور- خیابان جمــاران - رو به روی 

مدرسه کاشف الغطا حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

 1. ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره.
2. ارائه گزارش عملکرد خزانه دار.

3. ارائه گزارش عملکرد بازرس.
4. طرح لغو عضویت جناب آقای مصطفی احمدی.

5. برگزاری انتخابات اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس.
 هیات مدیره انجمن صنفی کارگری
برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینمای تهران

تاریخ انتشار روزنامه :  1401/04/02
 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ) نوبت دوم (

 شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان صنایع هوایی
 ) شماره ثبت : ۴۶۵91۰ (

باتوجه به عدم حصول حد نصاب قانونی مجمع عمومی عادی نوبت اول مورخ 
1401/03/31 و عدم رســمیت مجمع عمومی عادی مذکور ، بدینوسیله از 
کلیه اعضاء محترم شــرکت تعاونی مسکن کارکنان ســازمان صنایع هوایی 
دعوت به عمل می آید تا در مجمع عمومی عادی ) نوبت دوم ( روز چهارشنبه 
مورخ 1401/04/15 ســاعت 10 صبح در محل مرکز نمایشــگاه هوایی به 
آدرس : تهران ، کیلومتر 4 آزاد راه تهران _ کرج ، روبروی پارک ارم ، مرکز 

نمایشگاه هوایی تشکیل می شود حضور به هم رسانید  
توجه: در صورتی که هر یک از اعضاء نتوانند در مجمع عمومی شرکت نمایند  
وکیل و موکل حداکثر تا 24 ســاعت قبل از تشــکیل مجمع شخصا به دفتر 
تعاونی مراجعه و طبق فرم مخصوص نماینده تام االختیار خود را جهت شرکت 

در مجمع معرفی نمائید.
ضمنــًا آرای وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شــخص غیر عضو تنها یک 
رای می باشــد و تایید وکالت نامه با احدی از اعضاء هیئت مدیره و بازرس 

تعاونی خواهد بود.
ضمنا یادآوری می شــود این مجمع با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت می 
یابد و تصمیماتی که در آن اتخاذ می شــود برای کلیه اعضاء ) اعم از غائب و 

مخالف و حاضر ( نافذ و معتبر خواهد بود .  
دستورجلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس  
2-رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی سال های 97 ، 9۸ ، 

99 ، 1400 و بودجه سال جاری  
3-انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس  

 هیئت مدیره             
تعاونی مسکن سازمان صنایع هوایی

تاریخ انتشار: 1401/04/02
))آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم((

))شرکت تعاونی مصرف کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران((
شماره ثبت  : ۷۶9۷

بدینوســیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت می شود 
تا در مجمع عمومی عادی نوبت دوم که راس ســاعت 9 صبح روز 
ســه شــنبه مورخ  1401/04/21 واقع در خیابان هنگام پایین 
تر از میدان الغدیر مســجد ثاراهلل تشــکیل می گردد با در دست 
داشتن کارت عضویت و یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در 
محل مذکور حضور به هم رسانند و یا وکیل / نماینده خود را کتبًا 

معرفی نمایند.                      
توجــه: در صورتیکه هر یک از اعضاء نتوانند در مجمع عمومی 
فوق حضور یابند می توانند استفاده از حق خود را برای حضور 
و اعمــال رای در مجمع عمومــی به یک نماینده تــام االختیار 
واگذار کنند. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر 
شــخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود. الزم به ذکر اســت 
نماینــده تام االختیار با امضاء یکی از بازرســین تعاونی و یکی 
از اعضــاء هیئت مدیره تعاونی خواهــد بود. بدین منظور عضو 
متقاضــی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف 7 روز از انتشــار 
این آگهی به همراه نماینده خود و با در دســت داشتن مدارک 
موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر 
شــرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت طرفین )عضویت 
متقاضی و اهلیت نماینده ( برگه نمایندگی مربوطه توسط مقام 
مذکــور تایید تا برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر 
گردد. ضمنا یادآوری می شــود این مجمع با حضور هر تعداد از 
اعضاء رســمیت می یابد و تصمیماتی که در آن اتخاذ می شــود 
برای کلیه اعضاء ) اعم از غایب و مخالف و حاضر ( نافذ و معتبر 

خواهد بود. 
دستور جلسه:  

1-گزارش هیئت مدیره و بازرسان 
2-طرح و تصویب صورتهای مالی سال های 1396 لغایت 1400 و 

بودجه سال جاری شرکت  
3-انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان

   هیئت مدیره

یوسفیان - شهردار ساوه 

آگهی تجدید مناقصه
شهرداری ساوه در نظر دارد جدولگذاری سطح شهر خود را ازطریق 
مناقصه عمومی  به پیمانکار واگذار نماید . لذا داوطلبان واجد شرایط 
می توانند از تاریخ 1401/04/02 تا 1401/04/13 ،  ضمن اخذ 
شرایط مناقصه  از دبیر کمیسیون معامالت شهرداری پیشنهاد خود 
را در پاکت ممهور شده سربسته   تا تاریخ 1401/04/14  تحویل 

دبیرخانه شهرداری نموده و رسید دریافت نمایند .
1 – قیمت برآورد اولیه  مبلغ 2۸/244/000/000  ) بیســت و هشت 
میلیارد و دویست و چهل و چهار میلیون ( ریال بصورت مقطوع  می باشد  . 
2 – مبلغ ســپرده شــرکت در مناقصه  1/412/200/000 ) یک 
میلیارد و چهارصد و دوازده میلیون و دویســت هزار ( ریال  است 
که باید به حساب شماره 01117112۸9001  نزد بانک ملی شعبه 
مرکزی ساوه واریز یا ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری ساوه باشد . 

) اصل فیش یا ضمانتنامه پیوست پیشنهاد الزامی است ( 

3 – تاریخ بازگشایی و قرائت پیشنهادهای رسیده روز 1401/04/15  راس 
ساعت 13 ظهر در محل دبیرخانه کمیسیون معامالت شهرداری خواهد بود .

4 – برندگان اول و دوم و سوم مناقصه  به ترتیب هر گاه حاضر به 
انعقاد قرار داد نشوند سپرده آنان ضبط خواهد شد .

5 – شهرداری ســاوه در رد یک یا کلیه پیشنها دهای رسیده 
مختار است .

6 – سایر اطالعات و جزئیات مربوط ، در اسناد مناقصه  مندرج است و 
در صورت نیاز متقاضیان می توانند با شماره تلفن 0۸6-42222۸20 

تماس حاصل نمایند .
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/2

 نوبت دوم

سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان 
آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 1۴۰1/۴ )نوبت دوم(

ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان در نظر 
دارد زمین تنیس خاکی پارک آیت ا.... مدنی )ره( را به وضعیت 
و مساحت موجود بدون اخذ سرقفلی وحق کسب، پیشه و تجارت 
و با حفظ مالکیت شهرداری مطابق مشخصات ذیل و اسناد ضمیمه 
از طریق آگهی مزایده عمومی به افراد یا موسســاتی که دارای 
توانایی و سابقه کار مفید در این خصوص می باشند برای مدت یک سال واگذار نماید.

مهلت دریافت اســناد حداکثر تا تاریخ 1401/4/10، مهلت قبول پیشــنهادات 
حداکثر تا تاریخ 1401/4/11 و بازگشــایی پــاکات در تاریخ 1401/04/12 در 

محل شهرداری می باشد.
مبلغ سپرده شــرکت در مزایده طبق جدول مذکور و به صورت ضمانتنامه بانکی 
با اعتبار حداقل ســه ماهه یا ســپرده نقدی در وجه سازمان فرهنگی اجتماعی و 

ورزشی می باشد.
هرگاه برندگان اول تا ســوم مزایده حاضر به عقد قرارداد در مهلت مقرر نشوند 

سپرده شرکت در مزایده ایشان به ترتیب ضبط خواهد شد.
کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد و سازمان در رد یا قبول 

هریک از پیشنهادها مختار است.
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده درج شده است. 

تلفن :55424۸00)031(    
محمد حسین واحدیان – رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان

اطالعیه تاسیس انجمن صنفی کارفرمایی تخصصی 
 آموزشگاههای آزاد آموزش فنی و حرفه ای مراقبت زیبایی 

شهرستان های همدان، بهار، اسدآباد، فامنین
به اســتناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصــوب ۸9/۸/3 هیئت وزیران انجمن 

صنفی باعنوان فوق درشرف تاسیس می باشد.
کلیه کارفرمایان شــاغل در صنف مزبور درصورت تمایل به عضویت از تاریخ انتشار 
این اطالعیه ظرف 20 روز کاری می توانند در خواســت کتبی خود را به شــماره تلفن 

091۸31۸0559 )از طریق واتساپ( ارسال نماید.
هیات موسس:

1- عادله بیگدلی 2- مهری محمدی 3- معصومه کوکبی

آگهی مزایده نوبت دوم

سازمان  سیما ،منظر وفضای سبز شهری شهرداری سنندج

سازمان  سیما ،منظر وفضای سبز شــهری شهرداری سنندج در نظر دارد به استناد مصوبه 
هیئت مدیره محترم اقدام به برگزاری مزایده باکس های تبلیغاتی در سطح شهر  به شرکتها و 
کانون های تبلیغاتی واجد صالحیت  به  شرح جدول ذیل نماید . لذا از متقاضیان دعوت بعمل 
می آید جهت دریافت اســناد مزایده از زمان انتشار آگهی نوبت اول )مورخ 1401/3/30تا 
مورخ1401/4/7 به ســایت ستاد ایران )سامانه ســتاد الکترونیک دولت(  مراجعه نمایند 

ودرصورت بروز مشکل با شماره تماس 0۸7331571۸0 تماس حاصل فرمایند
- کلیه مدارک و مســتندات باید در سامانه ستاد بارگذاری گردد و پاکات الف و ب بصورت 

فیزیکی نیز عالوه بر اسکن مدارک تحویل واحد حراست گردد
- جهت اطالع از نحوه تهیه توکن به سامانه ستاد الکترونیک دولت مراجعه نمائید

- زمان تحویل پاکات ارائه پیشــنهادات ازمورخ 1401/4/۸ لغایت 1401/4/1۸در سایت 
ستاد ایران و پاکات الف و ب به واحد حراست شهرداری مرکزی واقع در خ امام خمینی )ره( 

ساختمان شهرداری مرکزی می باشد
- زمان بازگشایی پاکات 1401/4/21 در محل شهرداری مرکزی می باشد

مبلغ سپرده )ریال(مبلغ اجاره سالیانه )ریال(موضوع مزایدهردیف

16/557/806/507827/890/325اجاره باکس تبلیغاتی  شماره 1 1

15/016/065/415750/803/271اجاره باکس تبلیغاتی شماره 22

كاروكارگر- مهدی نصیری

»مجیدی« 2 بازیکن ایرانی می خواهد استقاللی ها در مسیر »کلبا«
سرویس ورزشی: سرمربی جدید تیم اتحاد کلبا امارات برای تقویت تیمش قصد دارد دو بازیکن ایرانی به خدمت بگیرد.

فرهاد مجیدی پس از اتمام لیگ بیست و یکم که با قهرمانی آبی پوشان همراه بود، استقالل را ترک کرد تا هدایت اتحاد کلبا امارات را برعهده بگیرد.
مجیدی که این روزها پیگیر شرایط تقویت تیمش برای فصل بعد است در حال بررسی گزینه های خارجی است تا بتواند آنها را جذب کند.

در همین راستا یکی از سایت های اماراتی فاش کرد که سرمربی ایرانی اتحاد کلبا دو بازیکن ایرانی را می خواهد.
اولین بازیکنی که شاید به تیم مجیدی بیاید مهدی قایدی است. این بازیکن با شباب االهلی قرارداد دارد اما عملکرد ضعیف وی موجب شده 

تا قایدی به درهای خروج این تیم نزدیک شود و احتماال به صورت قرضی به اتحاد کلبا برود.
همچنین مجیدی به احتمال فراوان یک مدافع ایرانی را هم به اتحاد کلبا خواهد برد. این گمانه زنی مطرح می شود که مجیدی یکی از بازیکنانی 

که قبال در استقالل با او کار کرده را همراه خود به تیم جدیدش می برد.
از طرفی مهدی مهدی پور هم در آستانه جدایی از جمع آبی پوشان قرار دارد و گفته می شود العربی برای جذب او اقداماتی انجام داده اما رابطه 

خوب او با مجیدی شاید این بازیکن را هم به فوتبال امارات ببرد.


