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رئیس کمیته ملی المپیک :

مدیرحاشیهسازدرفوتبالجوابنمیدهد
رئیس کمیتهملیالمپیکمعتقداست
کهرئیسفدراسیونفوتبالبایدتوانایی
انسجامبخشیداشتهباشد.مدیرحاشیهسازو
کسی کهروحیهاجماعسازیندارد،نمیتواند
در فوتبال جواب بدهد.سیدرضا صالحی
امیریدر گفتوگوبارادیوتهراندربارهتصویب
نشدن اساسنامه فدراسیون افزود :فیفا با
این مسئله ،رفتار عقالنی داشت و خود را با
واقعیات ایران انطباق داد .اما عمده بحث
بر روی هویت خصوصی فدراسیون متمرکز
ن که فدراسیون فوتبال مدنی است
بوده ای 
یا عمومی .واژه نهاد عمومی غیردولتی در
جهان خیلی جاری نیست و قوانین در ایران
در اختیار من یا سایر افراد نیست ۱۵ .نهاد
ازجمله فدراسیونهای ورزشی و فدراسیون
فوتبال ،عمومی غیردولتی هستند که فیفا با
واقعیت کنارآمدومسئلهاصلیراپذیرفت.وی
بهسایرمسائلجزئیدراساسنامهفدراسیون
نظیر سن ،سابقه و محدودیت سنی اشاره
کرد و اظهار داشت :این موارد قابلرفع است
ومشکلیپیشنمیآید.بامهدیمحمدنبی
ی کردم
دبیر کلفدراسیونفوتبالصحبتم 
که وی بهصورت جدی ،به دنبال اندیشیدن

تمهیدات برای برگزاری انتخابات است.
قراراست انتخابات آذرماه برگزار شود که در
صورت تأخیر ،انتخابات به دیماه موکول
خواهد شد.صالحی امیری درباره آینده این
انتخابات گفت :یکی از ایرادها در سیستم
مدیریتی این است که هرکسی احساس
ی کند ،میتواند مجموعهای را اداره کند و
م 
وقتی میبیند توانایی اداره آن نهاد را ندارد،
ی کند .ادبیات جاری در
شروع به فرافکنی م 
سیستم مدیریتی باید اصالح شود .رئیس
فدراسیونفوتبالبایدسهویژگیداشتهباشد.
ظرفیتملیداشتهباشد؛چهرهایملیباشد
ومسائلفوتبالرادر سطحملیبرطرف کندو
شناخت از مجموعه فوتبال را داشته باشد.
فوتبال،مجموعهبزرگیاست کهچندصدهزار
ی کنند و چند میلیون هوادار
نفر آن را بازی م 
ی گوید ؛  ۴۰میلیون نفر
دارد .آمار غیررسمی م 
رویدادهایجهانیرادنبالو۶میلیوننفردر
نظرسنجیهایبرنامههایتلویزیونیفوتبالی
ی کنند .این نشان میدهد جامعه
شرکت م 
نسبت به فوتبال حساس است و ابزار آنهم
اهمیتزیادیدارد.رئیس کمیتهملیالمپیک
ادامهداد :کلفوتبالمیتوانددارایمناقشه

باشد ،اما باید از حواشی عبور کرد و مدیریت
بایدتواناییانسجامبندیمیانتمامیاجزای
فوتبالراداشتهباشد.مدیرحاشیهسازو کسی
که روحیه اجماعسازی ندارد ،نمیتواند در
فوتبالجواببدهد.صالحیامیریتصریحکرد:

نصرتی:

نصیرزاده:

پرسپولیس نیاز به مهاجم ششدانگ دارد
بازیکن پیشین تیم فوتبال پرسپولیس تساوی
این تیم مقابل سایپا را عادالنه دانست و گفت
کهسرخپوشانبایدمهاجمیششدانگجذب
کنند.محمد نصرتی در گفتو گو با تسنیم
درباره تساوی بدون گل تیم پرسپولیس مقابل
سایپا در هفته نخست لیگ برتر اظهار داشت:
پرسپولیسموقعیتهایخوبیداشتوسایپا
همرویضدحمالتچندموقعیتبهدستآورد
ونتیجهعادالنههمانمساویبود.بعدازاخراج
کمال کامیابینیا نیز هر دو تیم بهتساوی راضی
شدند.وی ادامه داد :طبیعی است که بعد از
لیگ قهرمانان آسیا که انعکاس زیادی داشت،
انگیزه بازیکنان کم پرسپولیس شده باشد.
همچنین با توجه به اختالفاتی که پیش آمد و
تغییرات مدیریتی ،شاید بازیکنان انگیزه کافی
نداشتنداماسایپاهمدوستنداشتازیکبازی
خانگیدستخالیبیرونبیاید.درمجموعبازی
پایاپایی را شاهد بودیم.
بازیکنپیشینتیمپرسپولیسدرموردضعفاین
تیمدر خطحملهواز دسترفتنموقعیتهای
زیاد گلزنی گفت :عبدی و امیری مقابل سایپا

انتخاباتتحتنظارتبینالمللیخواهدبود
و باید آزاد ،عقالنی و دموکراتیک باشد .افراد
صاحبصالحیتمدیریتیودارایسهویژگی
ذکرشده باید وارد انتخابات شوند .فردی که
این ویژگیها را داشته باشد ،محدود و کمتر

لیگ برتر به بلوغ فوتبالی رسیده است
مدیرعاملاسبقباشگاهماشینسازی گفت:
حق پخش ،یکی از مهمترین مؤلفههای
درآمدزایی در فوتبال است که در ایران معنا
و مفهوم خاصی را ندارد.
نصیرزادهدر گفتوگوباایرنااظهارداشت:یکی
ازنقاطضعفلیگبرترانباشتبدهیاست که
از مدیریبهمدیردیگرمنتقلمیشود.دلیل
این کار نیز درآمدزا نبودن فوتبال است.
فوتبال ایران به چهار دلیل درآمدزا نیست.
در فوتبال حرفهای دنیا درآمد بر روی چهار
مقوله بلیتفروشی ،حق پخش ،فروش
محصوالت و اسپانسر است که در ایران
این مؤلفهها آن گونه که باید موردتوجه قرار
نمی گیرد .هوشنگ نصیرزاده تصریح کرد:
تا زمانی که درآمدزایی در فوتبال ایران وجود
نداشته باشد همواره بدهی به بازیکنان
داخلی و خارجی وجود خواهد داشت و باید
منتظر رأی فیفا به اشکال گونا گون باشیم.
مدیرعامل اسبق باشگاه ماشینسازی در
ادامه افزود :ا گر بخواهم یک ارزیابی کلی از
مسابقات ادوار لیگ برتر داشته باشم باید

بازی کردند .پرسپولیس ا گر میخواهد موفق
شودبایدیکمهاجمششدانگجذب کند،اما
مشکلایناست کهاصالدر بازار مهاجمیوجود
ندارد.نصرتیدرباره ُپر کردنجایخالیبازیکنان
جداشده ،یادآور شد :در لیگ ایران کار خیلی
ن که پرسپولیس در
سخت نیست ،ولی برای ای 
آسیا بتواند قهرمان شود باید این اتفاق بیفتد.
ی کنند
تیمهایدیگرآسیاییهزینههایزیادیم 
و واقعا عدالت در بخش هزینه وجود ندارد ،ولی
پرسپولیسنشاندادمقابلالنصربادستخالی
هم میتواند موفق شود و امیدوارم این اتفاق
دربازیهای آینده هم بیفتد.

گفت که این لیگ در حال نزدیک شدن به
استانداردهای فوتبال جهان و نظم برگزاری
مسابقات نیز مثالزدنی است .قبال برابر نام
هر تیم ،عددی متفاوت به معنای شمار
بازیها قرار داشت اما ا کنون دیگر این گونه
نیست و نظم مثا لزدنی دارد .همچنین
شیوه برگزاری لیگ برتر و قراردادها نیز به
سمتوسویحرفهایشدنحرکتمی کند.
دریکنگاه کلیباید گفت کهلیگبرترایراندر
بیستمین سال خود به بلوغ فوتبالی رسیده
استوباشگاههادر جذب،نگهداریوانتقال
بازیکنان برنامه منسجم دارند.

از انگشتان دست هستند .مدیری که هم
فوتبال را بشناسد ،چهره ملی باشد و توانایی
انسجامبخشیداشتهباشد.شمادراینشرایط
نمیخواهید مربی یا ورزشکار انتخاب کنید
بلکه باید مدیر انتخاب کنید .فوتبال بیش
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خت99/8/10-114

خت99/8/10-113

خت99/7/5-42

تلفن 021-88416305
09120185753-09120195753

رستوران
ـتكگلپا

خت99/4/2-8

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

گوشت تازه
گوسفندی
در حضور مشتریان
چرخ و طبخ میگردد.

66712269-09121445155-66724097-66710276

خت99/8/17-144
خت99/8/10-115

آ گهی دعوت به مجمع

خت99/8/7-108

آ گهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور
فوقالعاده شركت سیمین برق زریندشت
(سهامی خاص) به شماره ثبت 3492
به شناسه ملی 14006094828
بدینوسیلهاز كلیهسهامدارانشركتدعوتمیشودتادر جلسهمجمععمومیعادی
به طور فوقالعاده كه در ساعت  10صبح روز شنبه مورخ  99/9/1در محل دفتر شركت
ی گردد ،حضور به هم رسانند.
تشكیل م 
دستورجلسه:
 -1انتخاب مدیران
هیاتمدیره شركت سیمینبرق زریندشت
 -2انتخاب بازرسین
تاریخ انتشار 99/8/18 :خ ش99/8/18 :

پرسپولیس را تقویت میکنیم
معاوناجراییباشگاهپرسپولیس گفت:اقداماتالزمبرایتقویتتیمانجامخواهدشد.
شکوری درباره وضعیت پرسپولیس اظهار کرد :باید به اطالع هواداران برسانم که پیرو
جلسهمیانمدیرعاملوسرمربیتیم،مقررشدفهرستبازیکنانمدنظر کادرفنیدراختیار
مدیریت باشگاه قرار گیرد تا اقدامات مربوط در جهت تقویت تیم انجام شود.

کوالکوویچ:

سرمربیپیشینتیمملیوالیبالگفت:مربیجدید
ایرانفرصتیبرایشناختتیمملیدرفاصلهای
که تا المپیک باقی مانده ،ندارد.
به گزارشتسنیم ،کوال کوویچ گفت:سرمربیگری
تیم ایران ،تجربه بسیارخوبی بود با وجودی که
در مدت  3سال حضورم در ایران ،سختیهای
زیادی ازجمله تغییر رئیس فدراسیون و کمبود
امکانات داشتیم ولی تجربه خوبی داشتم.
ایرانیها عاشق والیبال هستند و به همین
دلیل همیشه ازتیم ملی ،پیروزی میخواهند.
در مسابقات جام بزرگ قهرمانان به مدال برنز
رسیدیم اما عالقهمندان به والیبال از ما مدال
جامجهانیراهممیخواستند.وی گفت:هدف
فعلی فدراسیون ایران ،مدال المپیک است که
دستیابی به آن ،کار بسیار دشواری بهحساب
میآید.دوستندارمدرموردسختیهایپیش
روی کادر فنی صحبت کنم چون قراردادی با
ایران ندارم .خوشحالم که به شکل خوبی با
تیم خداحافظی کردم .کوال کوویچ گفت :زمان
زیادی طول کشید که تفکراتم را به بازیکنان
انتقال دادم و این افراد را شناختم .روحیه تیم

بشار،بهترین هافبک آسیا شد
هافبکعراقیپرسپولیسبهعنوانبرترینهافبکلیگقهرمانانآسیاانتخابشد.بعد
ی گیری کاربرانسایت کنفدراسیونفوتبالآسیادربارهنامزدهایبهترینهافبک
ازرأ 
آسیا درنهایت بشار رسن توانست بهعنوان برترین هافبک انتخاب شود.

یگانه به نفت آبادان پیوست
مدافع آبیپوشان به تیم طالیی پوش آبادان پیوست.امیرحسین یگانه مدافع
تیم ملی جوانان و استقالل با عقد قراردادی به جمع شا گردان پورموسوی
اضافه شد تا در لیگ بیستم برای تیم محبوب شهر آبادان توپ بزند.

گرایی:

کشتیگیر باید خود را ثابت کند
ملیپوش وزن  ۷۷کیلو تیم کشتی فرنگی گفت :برگزاری رقابتهای انتخابی ،کار را برای
همه تمام کرد و جایی برای بحث باقی نگذاشت .محمدعلی گرایی افزود :هرسال در
رقابت انتخابی شرکت کردهام و به این مسابقات اعتقاد دارم چرا که یک کشتیگیر باید
خود را روی تشک کشتی ثابت کند و حرفوحدیثی باقی نگذارد.

تمجید اتحادیه جهانی از یزدانی
اتحادیهجهانی کشتیخبربرگزاریرقابتهایانتخابیتیمهایملیایرانبرایحضور در
رقابتهای قهرمانی جهان را منتشر کرد.اتحادیه جهانی ضمن درج نتایج این رقابتها،
به پیروزی قاطع حسن یزدانی مقابل احمد بذری اشاره و تأ کید کرد :یزدانی به دنبال
ششمین مدال خود در رقابتهای جهانی و المپیک است.یزدانی یک طالی المپیک
و ۲طال ،یک نقره و یک برنز جهان را در کارنامه خود دارد.

خیز یوونتوس برای جذب آنخل

فرصتی برای شناخت تیمملی والیبال نیست

باشگاه یوونتوس به دنبال جذب هافبک پاری سن ژرمن است .نشریه توتو
اسپورت تورین خبر داد باشگاه یوونتوس درآرزوی امضای قرارداد با آنخل دی
ماریا ،ستاره آرژانتینی پاری سن ژرمن درپایان فصل جاری است.

شکست سپاهان در سیرجان
دیدارتیمهای فوتبال گل گهر و سپاهان در هفته اول بیستمین دوره رقابتهای
لیگ برتر دیروز در سیرجان برگزار شد که طی آن شا گردان قلعه نویی برابر مهمان
خود به برتری  ۳بر یک دست یافتند.دراین دیدارحسینی برای سپاهان گل زد و
آبی پوشان گل گهرتوسط صادقی  ،منشا و شا کری به گل رسیدند.
ملی ایران ،چیزی نیست که توسط هر مربی،
کشف و شناخته شود .فدراسیون ایران ،این
ریسک را قبول کرد .آلکنو و کاستالنی ،جزء
بهترین مربیان جهان هستند ولی تغییر مربی،
تنها سختی پیش روی تیم ملی والیبال درراه
المپیک نیست .ملی پوشان ایرانی در لیگ
ایران ،تنها فرصت رویارویی با یکدیگر را دارند
و تجربه بینالمللی آنها اضافه نمیشود.وی
گفت :هدایت تیم ملی والیبال لهستان ،چالش
بزرگیبرایمنخواهدبود.بهعنوانیکبازیکن
پیشین و مربی فعلی ،همیشه هدفم کار کردن
با بهترینها بوده است.

عكس فوق متعلق است به آقای مرتضی نصیری
فرزندعینعلی45سالهدارایاختاللحواسدرتاریخ
 99/6/29از شهرستان فومن به سمت تهران مفقود
گردیده ،لذا از همشهریان گرامی تقاضا میشود در
صورت مشاهده نامبرده مراتب را با تلفن همراه
09126783387اطالعدادهوخانوادهایرااز نگرانی
رهایی بخشند.

قبولداوریدر قراردادهایی كهمشروطارجاعبهداورباشداز قبیلقراردادهای
مشاركتمدنیوغیره-وراث-حملونقل-انبارداری-سرمایهگذاری
وقبولهر گونهدعاویلهیاعلیهموكلدر امور كیفری-حقوقی-حسبی-جنایی
خانواده-ثبتی-موادمخدر -مفاسداجتماعیبابهرهمندیازداورانووكالیباتجربهباپیگیریمستمر24ساعتهآنالین

شکوری:

از هر چیزی به یک مدیر نیاز دارد.وی درباره
وضعیتالمپیکیهایکشورمانگفت:باداشتن
 ۵۲سهمیه ،تا کنون  ۷۰درصد سهمیهها را
گرفتیم و پیشبینی سرپرست کاروان ایران
این است که  ۱۰تا  ۲۰سهمیه دیگر بگیریم .در
جهان تا کنون  ۵۷درصد سهمیهها کسب
شده است ،اما همه کشورها ازجمله ما که در
اوج اردوهای داخلی و خارجی بودیم ،دچار
خسارتشدیم.دراینوضعیتبابحران کرونا
همهچیزتغییر کردوشرایطباعثایجادشوک
و ایستایی شد ،اما تمهیدات جدی وزارت
ورزش ،کمیتهملیالمپیکوفدراسیونهااین
بود کهورزشکاران،تمریناتخودرابهصورت
انفرادی دنبال کنند.
رئیس کمیته ملی المپیک درباره وضعیت
خود پس از ابتال به کرونا اظهار داشت :ا کنون
در دفترمهستم.تستهایغربالگریرابرای
ن کهباعثآلودگی
همکارانانجامدادیم.برایای 
محیط نشوم ،در قرنطینه بودم که برای من
مفیدبود.چونمینوشتمو کارهایمطالعاتی
خودراانجاممیدادم.مردمدرشرایطسختی
هستندوآنچه کهدرآمارمیبینم،شرایط کرونا
ن کننده است.
نگرا 

گمشده

موسسه حقوقی و ثبتی داوری عدالتگستر افضل

خبر

آ گهی دعوت مجمع عمومی به صورت
فوقالعاده شركت صنایع غذایی دینا
(سهامی خاص) به شماره ثبت 4444
بدینوسیله از كلیه سهامداران محترم شركت دعوت به عمل میآید در روز پنجشنبه
مورخ  1399/08/29راس ساعت  9صبح در جلسه مجمع واقع در تهران ،خیابان
گاندی ،كوچه پالیزوانی ،پالك  21حضور به هم رسانند.
موضوع جلسه :انتخاب اعضای هیاتمدیره
تاریخ انتشار99/8/18 :
خ ش99/8/18 :
هیاتمدیره شركت صنایع غذایی دینا

آ گهی دعوت سهامداران به تشكیل مجمع
عمومی عادی به طور فوقالعاده شركت
سرمایهگذاری توسعه صنایع خراسان
(سهامی خاص) به شماره ثبت  1439و
شناسه ملی 10380136527

استقالل از مس طال گرفت
استقالل دراولین تجربه سرمربیگری محمود فکری روی نیمکت این تیم برابر
مس به پیروزی رسید .استقالل درآخرین دیدارهفته اول بیستمین دوره لیگ
برتردرمصاف با مس به برتری  ۲بر صفر دست یافت .غفوری و مطهری گلهای
آبیپوشان را دراین دیداربه ثمر رساندند.

پیروزی شهرخودرو درخانه
شهرخودرو با شکست ماشینسازان ،نخستین گام خود در فصل جدید لیگ
برتررا محکم برداشت .تیم فوتبال شهر خودرو در چارچوب هفته اول لیگ برتر
در مشهد میزبان ماشینسازی بود و با نتیجه  3بر صفر پیروز شد.

آ گهی دعوت (نوبت اول) شركت تولیدی و
توزیعی دارویی غذایی اسبیكو سهامی خاص
بدینوسیله از كلیه سهامداران شركت تولیدی و توزیعی دارویی غذایی اسبیكو سهامی
خاص به شماره ثبت  428و شناسه ملی  10740024795دعوت به عمل میآید جهت
حضور در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ  1399/9/4راس
ساعت  10در محل شركت واقع در بروجرد – میدان آیتاله بروجردی – انتهای كوچه
صاحبالزمان حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده:
 -1انتخاب مدیران
 -2انتخاب بازرسان
 -3انتخاب روزنامه كثیراالنتشار
تاریخ انتشار99/8/18 :
ركن دعوتكننده – هیاتمدیره شركت
خ ش99/8/18 :

آ گهی دعوت به مجمع عمومی عادی
به طور فوقالعاده نوبت اول
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده (نوبت اول) شركت تعاونی مسكن تیپ
سه پادگان مرند به شماره ثبت  252و به شناسه ملی  10200025072در روز پنجشنبه
مورخ  99/09/06راس ساعت  10در محل مسجد امام رضا ،شهرك بعثت ،واقع در مرند
شهرك بعثت برگزار خواهد شد .لذا از تمامی اعضای محترم دعوت میشود در این
جلسه حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1گزارش هیاتمدیره و بازرس
 -2خطمشی و برنامههای آتی شركت
م گیری درخصوص زمینهای اوهانی
 -3تصمی 
 -4انتخاب سه نفر به عنوان اعضای هیات تصفیه
 -5تعیین محل تصفیه و شماره تلفن ثابت و همراه هیات تصفیه
 -6تعیین حقالزحمه هیات تصفیه
تذكر  :1افرادی كه عالقمند به ثبتنام داوطلبی در سمت هیات تصفیه میباشند،
میتوانند حدا كثر تا  7روز بعد از نشر آ گهی فرمهای مربوطه را تكمیل و مدارك خود را به
تعاونی تحویل و رسید دریافت نمایند.
تذكر  :2افرادی كه قصد دارند برای حضور در مجمع عمومی وكیل خود را اعزام نمایند
میبایست از ساعت  9الی  12مورخه 99/09/04و 99/09/05با حضور توام وكیل در دفتر
تعاونیحضور یافتهوورقهحضور در مجمعرابهناموكیلدر حضور هیاتمدیرهوبازرس
دریافت دارند .توضیح اینكه به وكالتنامههای غیررسمی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تاریخ انتشار99/8/18 :
هیاتمدیره
خ ش99/8/18 :

بدینوسیلهاز كلیهسهامدارانشركتدعوتمیشودتادرجلسهمجمععمومیعادیبه
طورفوقالعاده كهدرساعت18مورخ1399/09/01درآدرس:سبزوار–ضلعشمالشرقی
میدان الله – پالك  – 131طبقه سوم –دفتر شركت به كد پستی  9618714345تشكیل
ی گردد ،حضور به هم رسانند.
م 
دستورجلسه:
 -1انتخاب بازرسین
 -2تصویب ترازنامه سال 98
 -3و كلیه مواردی كه براساس قانون تجارت و اساسنامه شركت در صالحیت مجمع
میباشد.
تاریخ انتشار99/8/18 :
هیاتمدیره شركت سرمایهگذاری توسعه صنایع خراسان
خ ش99/8/18 :

آ گهی دعوت به مجمع عمومی فوقالعاده
نوبت اول

آ گهی دعوت مجمع عمومی فوقالعاده
شركت مجتمع صنعتی فرآوردههای دامی
كویر خراسان (سهامی خاص) به شماره
ثبت  1127و شناسه ملی 10380118612

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده (نوبت اول) شركت تعاونی مسكن تیپ
سه پادگان مرند به شماره ثبت  252و به شناسه ملی  10200025072در روز پنجشنبه
مورخ  99/09/06راس ساعت  9صبح در محل مسجد امام رضا ،شهرك بعثت واقع در
مرند شهرك بعثت برگزار خواهد شد .لذا از تمامی اعضای محترم دعوت میشود در این
جلسه حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1گزارش هیاتمدیره
 -2اتخاذ تصمیم نسبت به انحالل شركت تعاونی
تاریخ انتشار99/8/18 :
هیاتمدیره
خ ش99/8/18 :

بدینوسیله از كلیه سهامداران دعوت به عمل میآید تا در جلسه مجمع عمومی
فوقالعاده مورخ  1399/08/29ساعت  10صبح به نشانی كیلومتر  20جاده سبزوار
– شاهرود ،شركت مجتمع صنعتی فرآوردههای دامی كویر خراسان برگزار میگردد،
حضور به هم رسانند.
دستور جلسه -1 :افزایش سرمایه شركت
تاریخ انتشار99/8/18 :
هیاتمدیره شركت
خ ش99/8/18 :

اصالحیه – آ گهی دعوت شركت تعاونی مسكن فرهنگیان شماره  2مرند كه عادی به
طور فوقالعاده در روزنامه رسالت  99/8/10چاپ گردیده است ،تاریخ جلسه كه روز
جمعه  1399/9/14بوده است در روزنامه رسالت اشتباها  99/1/21چاپ گردیده است
روز جمعه  99/9/14صحیح میباشد به این شرح اصالح میشود.
تاریخ انتشار99/8/18 :
خ ش99/8/18 :

