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احمدرضابراتی رئیسکمیتهحقوقیوتدوینمقرراتفدراسیونفوتبالپاسخمیدهد؛

فدراسیونفوتبال؛نهادعمومییاخصوصی؟

ی|
|نفیسه امام 
پساز کشوقوسهایفراوان،پیشنویساساسنامهفدراسیون
فوتبال با ماهیت نهاد «عمومی – غیردولتی» برای فیفا ارسال شد و
ا کنون همه در انتظار بررسی فدراسیون جهانی بابت پیشنویس
اصالحشدهاساسنامههستند.یکیاز ایراداتمهموراهبردی کهفیفا
به اساسنامه وارد کرده بود ،مربوط به ماده اول اساسنامه جدید بود؛
جایی که فدراسیون فوتبال نهاد «عمومی  -غیردولتی» نامیده شده
است .فیفا و کنفدراسیون آسیا چنین تعریفی را مصداقی از دخالت
طرف سوم در این ورزش تفسیر کرده و خواستار ارائه توضیحات
تکمیلیتری شده بودند.
فدراسیون فوتبال ایران در نامهای که خطاب به فیفا درباره ماهیت
اینفدراسیوندر اساسنامهاصالحیارسال کردهاست،برعدمامکان
تغییر ماهیت فدراسیون بهعنوان یکنهاد «عمومی – غیردولتی»
تأ کید کرده و ذکرشده است« :بابیان اینکه تمام فدراسیونهای
ورزشی و کمیته ملی المپیک برابر قانون مصوب سال  ۱۳۷۱در مجلس
شورای اسالمی جزء نهادهای عمومی غیردولتی به شمار میروند
و بهجز این ،ماهیت دیگری در سازمان اداری ایران وجود ندارد ،بر
حفظاینعنواندر اساسنامهتأ کیدشدهاست.درجهرعنوانیمانند
«مستقل–غیرانتفاعی»برایسازمانهاییمانند کمیتهملیالمپیک
نیز در سازمان اداری و قانونی ایران به لحاظ هویتی موجودیتی ندارد و
احتماال درج چنین عنوانی در اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران به
دلیل مطابقت با عنوانهای مشابه خارجی و در چارچوب نهادهای
عمومی  -غیردولتی بوده است».
نامهدومفوتبالایرانبهفیفادرپیدومینمرحلهازایرادهایفدراسیون

جهانی به اساسنامه فدراسیون ایران نوشته شده است .فدراسیون
فوتبال در نامه نخست خود به فیفا اعالم کرده بود که ماهیت این
مجموعه همانند کمیته ملی المپیک« ،عمومی  -غیردولتی» است
که فیفا نیز در ادامه نسبت به این موضوع ایراد گرفت و با اعالم اینکه
کمیته ملی المپیک ایران بهعنوان یکنهاد «مستقل  -غیرانتفاعی»
است ،از این فدراسیون خواست تا هشتم تیرماه فدراسیون فوتبال با
همین عنوان مشابه ثبت و اصالحات را اعالم مجدد کند.
فیفا معتقد است باوجود معرفی فدراسیون بهعنوان یکنهاد

مرتضییکه:

«عمومی – غیردولتی» ،فدراسیونها باید یکنهاد مستقل از دولت
باشند ،اما درعینحال نیازمند حمایتهای دولتی هستند .در سوی
مقابل نمایندگان نهادهای دولتی بر این باور هستند که ا گر قرار بر
حمایتهای دولتی است ،پس باید نهادهای دولتی روی عملکرد
اینمجموعهنظارتداشتهباشند.ا کنونفدراسیونفوتبالمشغول
مذا کراتیبافیفاستتارضایتنهادرابرایقبولنهادعمومیغیردولتی
جلب کند ،اما ا گر فیفا بر روی ماهیت فدراسیون بهعنوان نهاد
«مستقل غیردولتی» تأ کید کند ،قصه متفاوتی پیش روی مسئوالن

افشینپیروانی:

فوتبال ایران است .حال باید دید فیفا چه موضعی را در برابر این
اساسنامه و ماهیت فوتبال اتخاذ خواهد کرد.
احمدرضابراتیرئیس کمیتهحقوقیوتدوینمقرراتفدراسیونفوتبال
در گفتوگو با «رسالت» ،درباره امکان تغییر ماهیت فدراسیون از نهاد
«عمومی -غیردولتی» به مؤسسهای حقوقی گفت :در حال حاضر بر
اساس قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی ،فدراسیونهای
ورزشیدرزمرهنهادهایعمومیغیردولتیهستندوچنانچهبخواهیم
در کنار الزامات بینالمللی به قوانین ملی هم توجه کنیم باید در این
قالب فعالیت کنیم .
براتیبااشارهبهتفاوتدر عملکردفدراسیونفوتبالدرصورتیکهنهاد
عمومی و غیردولتی باشد تا اینکه نهادی خصوصی تلقی گردد ،افزود:
بههرحال فدراسیون تشکیالت دولتی نیست از طرفی یک شرکت یا
مؤسسه خصوصی هم نمیتواند باشد و بهحکم قانون ،یک مؤسسه
«عمومی – غیردولتی» است و البته ما حدا کثر پیشبینی الزم را در
اساسنامه انجام دادهایم تا فدراسیون در اداره امور خود مستقل باشد
و حرف اول و آخر را مجمع میزند .
رئیس کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال در پاسخ به
ی که ایران با این تصمیم فیفا در تغییر ماهیت
این سؤال که درصورت 
فدراسیونمخالفت کند،چهتبعاتیبرایفدراسیونبهوجودمیآید،
گفت :امیدواریم توافق خوبی حاصل شود که هم قوانین ملی و هم
الزاماتبینالمللیرعایتشوند.براتیدربارهاینمسئله کهچرا کمیته
ملی المپیک عنوان غیرانتفاعی دارد ،اما این امکان برای فدراسیون
فوتبال وجود ندارد ،افزود :بر اساس قانون فهرست نهادهای عمومی
غیردولتی ،کمیته ملی المپیک هم باید عمومی غیردولتی باشد .

زمانبندیفصلجدیدلیگقهرمانانآسیا اعالمشد؛

حریف آبیها ناشناخته بازی میکند
آبی پوشان ا گر می خواهند در کورس رقابت باالی
جدول بمانند باید سایپا را شکست دهند.
مرتضی یکه پیشکسوت باشگاه استقالل در
گفتوگو با مهر در مورد دیدار آبی پوشان برابر
سایپا گفت :استقالل ا گر می خواهد دوباره
به رتبه های باالتر برسد باید سایپا را شکست
دهد .در حال حاضر امتیازات تیم ها به یکدیگر
خیلی نزدیک است و یک تساوی یا شکست می تواند
یک تیم را از کورس رقابت خارج کند .بنابراین آبی پوشان باید برابر
سایپا با ارائه یک بازی منطقی به پیروزی برسند تا شرایطشان در جدول
به خطر نیفتد .پیشکسوت باشگاه استقالل در مورد تیم سایپا هم افزود:
از آخرین باری که این تیم بازی رسمی انجام داده چهار ماه می گذرد و
مشخص نیست سرمربی جوان این تیم با چه شیوه ای برابر استقالل به
میدان خواهد رفت خصوصا اینکه آبی پوشان چند بازیکن خود را به دلیل
اخراج و مصدومیت در اختیار نخواهند داشت .سایپایی ها می توانند به
خوبی دیدار استقالل برابر فوالد را آنالیز کرده و خود را برای بازی برابر آبی
پوشان تهرانی آماده کنند .وی در پایان و در خصوص صحبت هایی مبنی
بر اینکه باشگاه استقالل اعالم کرده ا گر شرایط داوری بر همین روال باشد
از لیگ کنار خواهد کشید گفت :این روش را صحیح نمی دانم .آبی پوشان
باید در زمین حرف خود را به کرسی نشانده و امتیاز بگیرند نه اینکه بخواهند
با این شیوه باز هم تیم را وارد حاشیه کنند.

چه در بیرون از زمین و چه داخل زمین با همه
توان تالش خواهیم کرد تا در پایان فصل جشن
قهرمانی برگزار کنیم.
به گزارشمهر،افشینپیروانیمدیرپرسپولیس
طی سخنانی خطاب به هواداران این تیم
عنوان کرده است :با وجود اینکه مجبوریم از
حضور هواداران در بازیها و تمرینات محروم
باشیم اما من نماینده هواداران هستم و وظیفه
دارم تا از حق آ نها و همچنین باشگاه محبوب خودمان
حمایت کنم .هواداران به واقع سرمایه اصلی پرسپولیس هستند و
با وجود اینکه نمیتوانند به دلیل شرایط به وجود آمده در تمرینات و
بازیها کنار ما باشند اما انرژی آنها را از راه دور حس می کنیم .همه
اعضای باشگاه و تیم در تالش هستند تا دل هواداران را شاد کنند و ما
وظیفهای جز این نداریم.وی افزود :بازیکنان و مربیان هم قدم به قدم
جلو میروند و هواداران مطمئن باشند برای قهرمانی از هیچ تالشی
فروگذار نخواهیم کرد .ما چه در بیرون از زمین و چه داخل زمین با همه
توان تالش خواهیم کرد تا در پایان فصل جشن قهرمانی برگزار کنیم.
من هم به عنوان یک هوادار و از طرف هواداران میلیونی پرسپولیس از
زحماتی که کادرفنی و بازیکنان می کشند ممنون هستم و انشاءاهلل به
زودی با ریشه کن شدن ویروس کرونا ،باز هم همگی در کنار هم جشن
قهرمانی را برگزار خواهیم کرد.

فصلجدیدرقابتهایفوتباللیگقهرمانان
آسیا با حضور  ۴۰تیم از شرق و غرب قاره
کهن برگزار خواهد شد.به گزارش مهر،
در حالی که هنوز تکلیف ادامه مسابقات
فصل جاری رقابتهای لیگ قهرمانان
آسیا مشخص نشده است ،کنفدراسیون
قاره کهن جدول زمانبندی فصل آینده را
مشخص و اعالم کرده است AFC .در تازه ترین
موضع گیری خود بر نظر قبلی تأ کید و اعالم کرده است :ا گر تیمی
از رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا انصراف دهد ،پیامدهای بدی
در انتظارش خواهد بود و با جریمه مالی شدید مواجه خواهد شد.
براساس برنامهریزی صورت گرفته ،مرحله مقدماتی فصل آینده
دی ماه سال  ۹۹برگزار می شود و مرحله گروهی هم بهمن همین
سال شروع خواهد شد .هفته نخست این رقابتها نیز  ۲۰و ۲۱
بهمن ،هفته دوم  ۲۷و  ۲۸بهمن ،هفته سوم  ۱۱و  ۱۲اسفند ،۹۹
هفته چهارم  ۲۵و  ۲۶اسفند ،هفته پنجم  ۲۴و ۲۵فروردین  ۱۴۰۰و
هفته ششم ۷و  ۸اردیبهشت  ۱۴۰۰برگزار خواهد شد.کنفدراسیون
فوتبال آسیا مرحله یک شانزدهم نهایی را در اردیبهشت سال
 ۱۴۰۰برگزار خواهد کرد که بر این اساس مرحله رفت یک شانزدهم
نهایی روزهای  ۲۷و  ۲۸اردیبهشت  ۱۴۰۰و دور برگشت روزهای
 ۴و  ۵خرداد  ۱۴۰۰برگزار خواهد شد.

گوشت تازه
گوسفندی
شتر
در حضور م یان
چرخ و طبخ میگردد.

الهامی:

مسئولیت باخت تراکتور با من است

سرمربی تیم فوتبال ترا کتور گفت :مسئولیت باخت ترا کتور با من است و خط دفاع
ما مقصر نیست.سا کت الهامی در مورد شکست این تیم مقابل نساجی اظهار
داشت :قبل از هر چیزی باید از هواداران عذرخواهی کنم .می دانم که آنها از بابت
اینشکستناراحتهستندامافوتبالهمیشههمینبودهوبه آنها قول می دهم
که در بازی آینده ،این شکست را جبران کنیم.

آیا آ گوئرو به ایتالیا میرود؟

اینترمیالن می کوشد مهاجم آر ژانتینی منچسترسیتی را به خدمت بگیرد.
اینتریها عالقهمند هستند در پنجره نقل و انتقاالت تابستانی با منچسترسیتی،
بازیکن معاوضه کنند .تیم ایتالیایی با آ گاهی از عالقهمندی سیتیزن ها به میالن
اشکرینار ،در تالش هستند تا در صورت وا گذاری این مدافع ،سرخیو آ گوئرو را از تیم
دوم منچستر سیتی به خدمت بگیرند.

اسلم دانک« ارسالن کاظمی» بهترین در جهان

اسلم دانک ارسالن کاظمی با آرای مردمی به عنوان بهترین دانک یک دهه اخیر
جهان انتخاب شد.نظرسنجی فدراسیون جهانی بسکتبال برای انتخاب بهترین
اسلم دانک جهان در یک دهه اخیر ،بامداد دیروز به پایان رسید و دانک ارسالن
کاظمی به عنوان بهترین دانک جهان انتخاب شد.دانک ارسالن در مرحله پایانی
این نظرسنجی در مقابل دانک کارلوس مورائس از آنگوال قرار گرفت و توانست
 ۵۷درصد آرا را به خود اختصاص دهد.ارسالن کاظمی در دیدار با یونان در انتخابی
المپیک  ۲۰۱۶این حرکت را انجام داده بود.

مناقصه عمومی شماره -07م99-

خت99/4/2-8

66712269-09121445155-66724097-66710276

خت99/3/25-120

خت99/3/20-109

آ گهی مزایده اجاره

خت99/4/7-22

خت99/3/20-108

خت99/4/4-15

خت99/3/25-121

خت99/4/4-14
خت99/4/4-17

اداره كلآموزشوپرورششهرتهراندر نظردارد5واحداز امالك
خود را به مدت یكسال بهصورت اجاره از طریق مزایده به شرح
ذیل وا گذار نماید.
 -1یك باب اتاق واقع در اداره بازنشستگی به مساحت  40متر
مربع با قیمت پایه ماهیانه به مبلغ 25/000/000ریال وبا شماره
مزایده 5099003079000010
-2دوباباتاقبهمساحت30مترمربعواقعدرادارهبازنشستگی
باقیمتپایهماهیانهبهمبلغ21/000/000ریالوباشمارهمزایده
5099003079000011
 -3یك باب مغازه به مساحت  21متر و با نیم طبقه  13متر مربع با
قیمت پایه ماهیانه به مبلغ  28/000/000ریال و با شماره مزایده
5099003079000012
-4محوطهپرورش گلو گیاهواقعدر كانونفرهنگیتربیتیشهید
مفتح با مساحت  700متر مربع با قیمت پایه ماهیانه به مبلغ
 98/000/000ریال و با شماره مزایده 5099003079000013
 -5یك باب مغازه به مساحت  21متر مربع با نیم طبقه 9متر مربع
باقیمتپایهماهیانهبهمبلغ25/000/000ریالوباشمارهمزایده
5099003079000014
تاریخ انتشار نوبت اول99/4/10 :
تاریخ انتشار نوبت اول99/4/14 :
خت99/4/10 :
اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران

خت99/4/10-44

خت99/3/31-6

كلیهمدارك(سند كمپانی،برگسبز)سواریپژو206هاچبكبه
شمارهپالك681ل-65ایران16وشمارهموتور 165A0133296
و شماره شاسی  NAAP03EE5HJ503266مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط میباشد.

خت99/4/4-13

موضوع :خرید  25تن لوله كرتیوب سایز 65
زمان فروش اسناد :از  1399/04/10الی 1399/04/18
زمان ارائه پیشنهاد :تا  1399/4/18ساعت 12
افتتاح و اعالم برنده 1399/4/18 :ساعت 16
دریافت و تحویل اسناد :كیلومتر  10جاده اهواز – آبادان ،شركت آبانبسپار
توسعه ،مدیریت بازرگانی (امور قراردادها)
تلفن15 :و 06133130888
(هزینه درج یك نوبت آ گهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود)
تاریخ انتشار99/4/10 :
شركت آبانبسپار توسعه (سهامی خاص)
خ ش99/4/10 :


موسسه حقوقی و ثبتی داوری عدالتگستر افضل

تلفن 021-88416305
09120185753-09120195753

اسطوره باشگاه یوونتوس اعالم کرد که آتاالنتا می تواند در اروپا به قهرمانی
برسد.آلکس دل پیرو ،اسطوره باشگاه یوونتوس در اظهاراتی غافلگیرکننده
بیان کرد که آتاالنتا توانایی رسیدن به فینال لیگ قهرمانان اروپا را دارد .او
گفت :در فوتبال حوادث خیلی سریع رخ می دهد .این تیم می تواند در لیگ
قهرمانان اروپا معجزه کند.

شركت آبانبسپار توسعه
(سهامی خاص)

نوبت اول

قبولداوریدر قراردادهایی كهمشروطارجاعبهداورباشداز قبیلقراردادهای
ه گذاری
مشاركتمدنیوغیره-وراث-حملونقل-انبارداری-سرمای 
وقبولهر گونهدعاویلهیاعلیهموكلدر امور كیفری-حقوقی-حسبی-جنایی
خانواده-ثبتی-موادمخدر -مفاسداجتماعیبابهرهمندیاز داورانووكالیباتجربهباپیگیریمستمر24ساعتهآنالین

خبر

آتاالنتا فاتح لیگ قهرمانان اروپا میشود

برای قهرمانی پرسپولیس تالش میکنیم

چلوكبابها :كوبیده ،كوبیده كمچربی ،برگ مخصوص
فیله ،چنجه ،بختیاری ،جوجه ،بال
غذاهای دیگر :زرشكپلو با مرغ ،چلوماهی قزلآال
خورش فسنجان ،خورش قرمهسبزی ،خورش قیمه
سفارشات جهت جشنها و میهمانیها پذیرفته میشود
فردوسی  -چهارراه كوشك  -خیابان صادق  -پالك 14
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آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابررایصادرههیاتموضوعتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آبادان تصرفات مالکانه و بالمعارض
محرز گردیدهاست.لذامشخصاتمتقاضیامال کموردتقاضابهشرحزیربه
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که
اشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضداشتهباشندمیتوانند
از تاریخانتشار اولینآ گهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهادارهثبتاسنادو
امال ک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایید.
عبداالمامبغالنی فرزندمحیسنششدانگیکبابساختمانمسکونیواقع
در  :کوی بهار ایستگاه  11بهار 87آخر خیابان کوچه سمت راست به مساحت
251/48مترمربعخریداریشدهاز مالکرسمیزعالنبغالنیطبقرایشماره
 139960317003000257قسمتی از پال ک  188واقع در بخش 4آبادان.
بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول1399/4/10:
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/4/25 :
جودکی -سرپرست ثبت اسناد و امالک آبادان
د ش99/4/10 :

وزارت نفت

آ گهی ابالغ اتهام
شماره مجوز 1399/1587

آقای مهدی قباخلو به شماره كارمندی
 560245فرزند علی

پرونده نامبرده باال به اتهام غیبت متوالی در این هیات مطر ح گردیده
است لذا به علت عدم دسترسی و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی
مدنی مراتب در یك نوبت منتشر میشود تا ظرف مدت یك ماه از تاریخ نشر
آ گهی در یكی از روزهای اداری به محل امور اداری ذیربط یا این هیات واقع
در تهران ،خیابان مالصدرا ،خیابان شیخبهائی شمالی ،ضلع جنوبغربی
میدان شیخبهائی ،پالك  ،144طبقه چهارم شرقی ،هیات پنجم بدوی وزارت
نفت مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار99/4/10 :
هیات پنجم بدوی رسیدگی
خ ت99/4/10 :
به تخلفات اداری كارمندان وزارت نفت

