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شرکت آریا اطلس کیش 
اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی

حسابداری، حسابرسی، بیمه تأمین اجتماعی، 
خرید و فروش فصلی، مالیات بر ارزش افزوده، 

حقوق و دستمزد
آدرس: خیابان ساحل، بازار دیپلمات، طبقه اول تجاری، واحد 109

شماره تماس: 09127057173    -     07644461151

تعدادی نیروی جوان و با سواد جهت پیک 
موتوری استخدام میشود  )برای شیفت کاری 

صبح فقط(   تماس 44424999

رستوران شیرین پلو :  انواع غذای ایرانی 
آدرس : شهرک صدف بازارچه گلستان 

شماره تماس : 44443073-44443072

رستوران اکبر جوجه اصل گلوگاه در 
نزدیکی شماست طعم نوستالژی و کیفیت 
عالی تخفیف ویژه برای کیشوندان عزیز 

پیک رایگان 09114880020

امالک ایران زمین  خرید و فروش 
پروژه های تجاری کیش، اجاره آپارتمان 
09347693470 و 07644446390

امالک قصر هخامنشیان  متخصص در 
زمینه فروش، سرمایه گذاری، رهن و اجاره 

07644461126 و 07644461125

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طالیی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

شرکت چوب سازان آداک صنعت 
کیش ساخت انواع منسوجات چوبی ، 

کابینت، ترمو وود.....شو روم : بازار پادنا 
09347682558

حمل و جابجایی کاال 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خدمـات
 

حسابداری

 

مشاور امالک

 

استخدام
 

حمل بار

 

خشکشویی

 

صنایع چوب

 

رستـوران

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

جوشکاری فتح فاز 6 صنعتی )سافاری( 
قطعه75  شماره تماس:

 09179307588 - 09347685420 
حمید رفعتی

استخدام کارمند امور اداری خانم 
آشنا به کامپیوتر و امور اداری جهت 
کار در یک شرکت مورد نیاز است 
متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 

B3 ویالهای مروارید بلوک
طبقه سوم واحد 715مراجعه نمایند

7 ورزشی

فعالیت نقل و انتقاالتی استقالل در این تابستان کمی عجیب بوده است. آنها برخالف تیم رقیب
 به دنبال جذب نفرات کم نام و نشانی رفته اند.

گروه ورزشــی- در روزهایی 
که تمام تمرکز مدیران اســتقالل روی 
مذاکره با گزینه های مختلف برای قبول 
هدایــت این تیم بود، در اردوگاه رقیب 
اصطالحا بمب هــای نقل و انتقاالتی 
یکی پس از دیگری منفجر می شد. آنها 
ابتدا علیرضا بیرانوند و در ادامه مرتضی 
پورعلی گنجی، سروش رفیعی، دانیال 
اســماعیلی فر، گئورگی گولسیانی و 
ســرانجام شــاه ماهی نقل و انتقاالت 
تابستان امسال یعنی سعید صادقی را به 

خدمت گرفتند.
اما در ســمت مقابل، آبی پوشان 
پیش از توافق با ســرمربی پرتغالی تنها 
سجاد شهباززاده 32 ساله را به خدمت 
گرفتــه بودند و با انتخــاب ریکاردو 
ساپینتو وارد بازار نقل و انتقاالتی شدند. 
نکتــه ای که در این میان عجیب بود، به 
صحبت های مدیران باشگاه برمی گردد 

که اعالم کردند استقالل به عنوان قهرمان 
لیگ برتر نیاز چندانی به جذب بازیکن 
جدید ندارد و تنها باید شــاکله اصلی 

خود را حفظ کند.
ایــن گفته ها به مــذاق هواداران 
خوش نیامد چرا که هر روز اخباری مبنی 
بر جدایی بازیکنان فصل گذشته تیم از 
جمله وریا غفوری، مهدی پور، دانشگر، 
حسینی، غالمی، چشمی، حسین زاده، 
یامگا و... به گوش می رســید. در این 
میان دانشــگر به صورت قطعی از تیم 
جدا و راهی سپاهان شد، وضعیت وریا 
غفوری، رافائل سیلوا، عارف غالمی و 
امیرحسین حسین زاده نامشخص است 
ولی قرارداد سیدحسین حسینی، آرمان 
رمضانی، مهدی مهــدی پور و روزبه 

چشمی تمدید شد.
بــا این حال، نکتــه ای که درباره 
اســتقالل عجیــب به نظر می رســد، 

خریدهــای ایــن تیم در بــازار نقل و 
انتقاالتی اســت. آبی ها پس از جذب 
شــهباززاده، به ســراغ امید حامدی فر 
هافبــک فصل قبل صنعت نفت رفتند. 
بازیکن 21 ســاله ای که در میانه میدان 
بــازی می کند اما توانایی بازی در خط 
دفاعی را نیز دارد. درحالیکه تصور می 
شــد با جدایی رودی ژستد و همچنین 
ضعف استقالل در گلسازی طی فصل 
قبل این تیم به سراغ خریدهای تهاجمی 

برود، ولی چنین نشد.
سومین خرید استقالل در تابستان 
امســال که یک ســهمیه لیگ برتری 
این تیم را نیز بــه خود اختصاص داد، 
محمدحسین زواری نام دارد. بازیکنی 
که فصل قبل فقط و فقط 283 دقیقه به 
میدان رفت و تنها 2 بار توانست بیشتر 
از 45 دقیقــه برای آبادانی ها بازی کند. 
بازیکن جوان و 21 ســاله ای که عضو 

تیــم ملی امید اســت و مــی تواند در 
آینده پیشرفت کند اما در مقطع کنونی 
که اســتقاللی ها زیر فشار خریدهای 
کهکشانی پرسپولیس بودند، عجیب به 

نظر می رسد.
رضا میرزایی چهارمین خرید آبی 
هــا در بازار نقل و انتقاالت تابســتانی 
است. وینگر 26 ساله و اصفهانی که از 
ســپاهان به استقالل آمد، فصل قبل 17 
بار برای تیمش بازی کرد که فقط 3 بار 
از ابتدا در ترکیب تیمش به میدان رفت. 
در این سه دیدار، او مقابل تراکتور و بین 
دو نیمه تعویض شــد اما در دو بازی با 
ذوب آهــن و آلومینیوم اراک 90 دقیقه 
در ترکیب حضور داشــت که ماحصل 
ایــن 17 بــازی، یــک گل برابر نفت 
مسجدسلیمان بود. میرزایی در مجموع 
450 دقیقه برای ســپاهان بازی کرد که 
5 بازی کامل و 90 دقیقه ای محســوب 
می شــود که نمی تواند آمار خوبی به 

شمار بیاید.
سیدمحمد حسینی، مدافع هوادار، 
پنجمین خرید اســتقالل قرار اســت 
امشــب به صورت رسمی به هواداران 
معرفی شود. البته حسینی نسبت به سایر 
خریدها آمار بهتری دارد. او فصل قبل 
21 بار از ابتدا برای هوادار به میدان رفت 
و به طور کلی فصل گذشــته 24 بازی 
انجام داد. حسینی 27 ساله دو گل زد از 
جمله در دیدار برابر پرسپولیس و یک 
پــاس گل هم داد. از لحاظ آماری جزو 
مدافعین برتر لیگ بود و می تواند جای 

خالی دانشگر را پر کند.
در صورت جــذب قطعی کاوه 
رضایــی 30 ســاله، میانگین ســنی 
خریدهای جدید اســتقالل به 26 سال 

می رسد. آبی ها حامدی فر و زواری 21 
ساله، رضا میرزایی 26 ساله، سیدمحمد 
حسینی 27 ساله و سجاد شهباززاده 32 

ساله را به خدمت گرفته اند.
با وجود اینکه استقالل 5 سهمیه 
لیــگ برتری خود را خــرج کرده، اما 
هواداران این تیــم هنوز بابت فعالیت 
نقل و انتقاالتی تیم محبوبشان رضایت 
ندارند. گفته می شود که مدیران باشگاه 
بــه دنبال توافق نهایــی با کاوه رضایی 
هســتند تا این بازیکن را نیز آبی پوش 
کنند. با این حال هواداران استقالل انتظار 
دارند که تیمشــان حداقل یک بازیکن 

باکیفیت خارجی نیز جذب کند.
اکنون به نیازهای نقل و انتقاالتی 
اســتقالل در پســت های مختلف 

می پردازیم:
خیال راحت ســاپینتو بابت 

دروازه
با تمدیــد قرارداد سیدحســین 
حســینی و حضور علیرضــا رضایی، 
اســتقالل هیچ نگرانی بابــت دروازه 

تیمش ندارد.
همه در انتظار تصمیم عارف 

و سیلوا
بازگشــت مرادمند قطعی شده و 
بــه زودی قرارداد او تمدید می شــود. 
ســیدمحمد حسینی بازیکنی است که 
جذب شده تا جانشین دانشگر شود. در 
صورت حفظ عارف غالمی و ســیلوا، 
اســتقالل نیازی به مدافع جدید ندارد. 
ســیاوش یزدانی نیز سخت در تالش 
است تا مشــکالتش برای بازگشت را 
حــل کند و بتواند فصل بعد نیز در کنار 
آبی ها بماند. اگر تمام این اتفاقات رخ 
دهد و حتــی یک نفر از میان غالمی و 

سیلوا نیز جدا شوند، باز هم استقالل نیاز 
به خرید مدافع جدیدی ندارد.

غفوری  وریــا  وضعیــت 
همچنان نامشخص است

همچنان وضعیــت وریا غفوری 
برای فصل بعد نامشخص است. کاپیتان 
آبی ها در انتظار تماس مدیران است تا 
بتواند قــراردادش را تمدید کند و باید 
منتظر ماند و دید وضعیت این بازیکن 
و سمت راست استقالل به کجا خواهد 
رسید. در صورت جدایی، مدیران باید 
به فکر جذب جانشین صالح حردانی 

باشند.
میانه میدان بــدون نیاز به 

تقویت
روزبه چشمی، مهدی مهدی پور، 
زبیر نیک نفس، امید حامدی فر، سعید 
مهری و رضا آذری بازیکنانی هستند که 
توانایی بــازی در میانه میدان را دارند. 
دو نفر آخر این لیســت ممکن است از 
استقالل جدا شــوند ولی با این وجود 
دست ســرمربی پرتغالی برای انتخاب 
بازیکنان مدنظــرش در میانه میدان باز 

است.
هافبک تهاجمی؟ به سیستم 

ساپینتو بستگی دارد
بایــد دید که ســرمربی پرتغالی 
قصــد دارد تیمش را با چه سیســتمی 
روانه میــدان کند. اگر در ترکیب مورد 
نظر او نیازی به هافبک تهاجمی نباشد، 
استقالل نیازی به جذب بازیکن جدید 
ندارد اما اگر او به دنبال هافبک تهاجمی 
یا بازیساز باشد، آبی ها باید به دنبال یک 

گزینه مناسب باشند.
وینگرها، تالش برای جذب 

محبی

در مقطــع کنونی هنوز وضعیت 
امیرحســین حســین زاده نامشخص 
اســت. اگر این بازیکن از جمع آبی ها 
جدا شود، استقالل نیاز مبرمی به جذب 
یک وینگر توانمند خواهد داشت. کوین 
یامگا نیز ســاز جدایی کوک کرده ولی 
او نمی تواند راهی تیم دیگری شــود. 
عزیزبک آمانوف، ســبحان خاقانی و 
امیرعلی صادقی دیگر گزینه های در 
دسترس ساپینتو هستند. با این حال 
تمام تمرکز استقالل در این قسمت 
از زمیــن روی جذب محمد محبی 
اســت. آنها قصد دارنــد با پرداخت 

مبلغ رضایت نامه این 
بازیکن به سانتاکالرا، 
محبی را جذب کنند.

خــط حمله 
انتظــار  یک در 

مهاجم خارجی
ســجاد  با  اســتقالل 
شــهباززاده قــرارداد امضا 

کــرده و با کاوه رضایــی نیز توافقاتی 
صورت گرفته است. آرمان رمضانی نیز 
قراردادش را تمدید کرد و ولی وضعیت 
ارســالن نامشخص است. در صورت 
جدایی مطهری، استقالل نیاز به جذب 
یک مهاجم دیگر  دارد و گفته می شود 
یک بازیکن خارجی مدنظر آبی ها قرار 

گرفته است.

 

گروه ورزشی- انتقال ناگهانی 
ویتینیا به پاری ســن ژرمن بار دیگر 
نگاه هــا را به درآمدزایی فوق العاده 
پورتــو از فــروش ســتارگانش 

معطوف کرد.
بعــد از انتقال لوئیز دیاز به تیم 
لیورپول بود کــه نگاه ها به عناصر 
تهاجمی تیم پورتو معطوف شــد. 
ویتینیا، مهدی طارمــی، فابیو ویرا 
و اوانیلســون بازیکنانی بودند که 
بایــد در غیاب لوییز دیاز بار گلزنی 
و گلســازی پورتو را بر دوش می 
کشــیدند کــه از پس ایــن کار هم 

برآمدند.
نکته جالب در خصوص پورتو 
اما درآمد بــاالی این تیم از فروش 

ستارگان خط جلوی خودش است. 
آنها در ابتدای فصل گذشته تکاتیتو 
را به ســویا فروختنــد و 3 میلیون 
یورو از این انتقال ســود بردند. در 
نیم فصل ایــن لوییز دیاز کلمبیایی 
بود که در انتقالــی فوق العاده و دو 
سر برد، از پورتو به لیورپول پیوست 
تا به عنوان بازیکن فیکس در فینال 
لیگ قهرمانــان قرمزهای آنفیلد را 

همراهی کند. 
سفیدآبی پوشــان از این انتقال 
مبلغ 47 میلیون یورو عایدی داشتند 
تا بزرگترین ترانسفر تاریخ باشگاه 
را بعد از فروش ادر میلیتائو به رئال 

مادرید تجربه کنند.
این پایان کار تیم کونسیســائو 

در فروش ســتارگان تهاجمی اش 
نبود. ده روز پیش بود که فابیو ویرا، 
هافبــک هجومی پورتــو در فصل 
گذشته با انتقالی 35 میلیون یورویی 
به آرسنال پیوســت تا بعد از لوییز 
دیاز، دومین ســتاره مطرحی باشد 
که در یک ســال گذشــته از پورتو 
به تیمی بــزرگ در لیگ جزیره می 

پیوندد.
امــا احتمــاال ویتینیــا را باید 
بزرگ ترین خروجــی پورتو برای 
سال آینده نامید. بازیکن 22 ساله ای 
که با قراردادی پنج ســاله به ارزش 
41.5 میلیون یورو به پاری سن ژرمن 
پیوست تا بعد از ویرا، دومین ستاره 

جداشده پورتو باشد.

از زمان پیوستن مهدی طارمی 
به پورتو، ویتینیــا چهارمین عنصر 
تهاجمی این باشــگاه به شمار می 
رود که توسط باشــگاه های دیگر 
خریداری شده اند. حضور طارمی 
در تیم پورتو و ترکیب درخشانش 
با اوانیلسون باعث شده کونسیسائو 
و مدیــران این باشــگاه با جدایی 
ســتارگان گران قیمت تیمشان به 
راحتــی موافقت کرده و از این نظر 
درآمد کالنی نصیب باشگاه پرتغالی 
شــود. کما اینکه ســردبیر نشریه 
اوجوگو در مصاحبه با ورزش ســه 
معتقد بود باشــگاه پرتغالی به دلیل 
اینکه بــا مبلغ حاصــل از فروش 
طارمــی قــادر به خریــد مهره ای 

جایگزین در سطح او نخواهد بود، 
این ستاره ایرانی را نمی فروشد.

بــا نگاهی گذرا به ســتارگان 
جداشــده در فاز تهاجمی پورتو از 
زمان پیوســتن طارمــی به این تیم، 
مشخص می شــود این باشگاه در 
دو سال گذشته عددی نزدیک به 4 

هزار و 300 میلیارد تومان از فروش 
بازیکنان خط حمله خودش درآمد 
داشته است! سود سرسام آوری که 
بــی تردید بدون حضــور طارمی 
و دلگرمــی کادر مدیریتــی و فنی 
باشــگاه به او، برای این تیم پرتغالی 

میسر نبود.

استقالل در نقل و انتقاالت؛ 

ایده های فصل جدید
تیم ساپینتو قوی تر یا ضعیف تر 

از تیم مجیدی؟

درآمد 4 هزارمیلیاردی پورتو از بغل طارمی!
گروه ورزشــی- »احمد نوراللهی« و »مهدی قایدی« از جمع شــاگردان 

»لئوناردو ژاردیم« در شباب االهلی جدا خواهند شد.
در شــرایطی کــه به نظر می رســید احمد نوراللهی و مهــدی قایدی، 2 

و ســتاره ایرانی تیم  شــباب االهلی امارات در این تیم باقی بمانند 
قراردادشان نیز تمدید شود، حال خبر رسیده که هر 2 نفر در 
لیســت خروج لئوناردو ژاردیم، سرمربی جدید و فرانسوی 
سرخپوشان قرار گرفته اند.سایت ترانسفر مارکت ساعتی قبل 
در پروفایل شــخصی این 2 بازیکن، مقابل نام باشگاهی را 

خالی گذاشته است و آنها را 2 بازیکن بدون تیم معرفی 
کرده اســت. از طرفی یکی از رسانه های اماراتی 

اعالم کرد نوراللهی مورد توجه کادر فنی شباب 
االهلی نیست و باید از این تیم جدا شود.حال 
بایــد دید طی روزهــای آتی چه تصمیمی به 

صورت رســمی اعالم خواهد شــد. پیش از این شاهد 
اخبار و شــایعات متعدد و ضــد و نقیضی درباره این 2 

ستاره ایرانی بودیم.

جدایی شوکه کننده ۲ ستاره سرشناس 
از جمع سرخپوشان
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