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قرارداد گلمحمدی تمدید شد

اساسنامهجدیدمانعحضورداللهادرفوتبالمیشود
رئیسپیشینفدراسیونفوتبال گفت:
میزبانیجامملتهایآسیاباحسابوکتاب
داده میشود و ایران شرایط الزم برای چنین
میزبانیراندارد.اساسنامهفدراسیونفوتبال
باحضورنمایندگانفیفاو کنفدراسیونآسیادر
مجمععمومیاینفدراسیونبهتصویبرسید
تادرزمانینهچنداندورمجمعانتخاباتیهم
برگزار شود و رئیس فدراسیون فوتبال و دیگر
مدیراناینفدراسیونبرگزیدهشوند.در این
میان ایران برای میزبانی جام ملتهای آسیا
۲۰۲۷درخواستدادهاست.داریوشمصطفوی
درخصوصتصویباساسنامهفدراسیونفوتبال
به آنا اظهار کرد :خوشبختانه اساسنامه احیا
شد و در متن ،جمالت و اصل وجاهت یافت.
حاال فدراسیونفوتبالشخصیتیمستقلدارد
و سازمانی غیردولتی وغیرانتفاعی محسوب
میشود .گام بزرگی برداشتهشده و فوتبال
ازبسیاریمحرومیتهافاصله گرفتوآزادانه
ی کند.ویادامهداد:مواردی
بهجلوحرکتم 
مانندورودبانوانبهورزشگاههاوجوددارد که
باحضور۱۱نمایندهزندر سمتهایمختلف
بهآنرسیدگیمیشود.تیمهایملیدر تمام
ردههای سنی بانوان تشکیل خواهد شد و
ً
رقابتهایباشگاهینیزبرگزار میشود.قطعا

موافقتفیفابااساسنامهبهمنزلهآناست که
حضور بانواندر ورزشگاههااز اولویتهانبوده
و البته با پاندومی ویروس کرونا زمان بازگشت
مردانبهورزشگاههاهمنامشخصاست.شاید
در مجمع بعدی فدراسیون چنین مواردی
بیشتربررسیشود.رئیسپیشینفدراسیون
فوتبالدرمورداینکهپیشازارائه گزارشازسوی
حسابرسمستقلصورتهایمالی،اینموارد
به تأیید  ۶۴عضو مجمع رسیده بود ،تصریح
ً
کرد :این مورد قطعا با هماهنگی ناظران فیفا
انجامشده و موضوع خاصی نیست .مسائل
عمده مالی را فیفا بررسی می کند اما وارد
جزئیاتنمیشودچوناساسنامهجدیدمانع
حضوردال لهادرفوتبالمیشودواجرایامور
ی کند.ویبااشارهبهاینکهفوتبال
راآسانترم 
درایران در مسیر حرفهای شدن قراردارد،
تصریح کرد۲۰:سالپیشبدونزیرساختهای
الزم صفایی فراهانی لیگ برتر را راه انداخت.
نسبت به آن زمان شرایط بهتر شده ولی هنوز
هم مشکالت زیادی در سطح لیگ حرفهای
داریم .البته که باشگاههای زیادی درتالش
هستند تا بهتر از قبل شوند و درحال حاضر
پرسپولیس ،استقالل ،سپاهان ،ترا کتور،
فوالد ،گل گهر و یکی دو تیم دیگر به اصول

شمس :

باید به شأن و شخصیت فوتسال احترام گذاشت
سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال با اشاره به
بالتکلیفی برگزاری لیگ برتر این رشته گفت :تا
زمانی کهفوتسالزیرنظرفوتبالباشدومستقل
نشودبایدمنتظراینبالهاباشیم.حسینشمس
در گفتوگوبامهر گفت:جایتعجبدارد کهدر
سازمانهای عریض و طویلی همچون وزارت
ورزشووزارتبهداشت کهمیبینندچهاتفاقاتی
میافتد ،مجوز صدور شروع لیگ برتر فوتسال را
ً
صادرنمیکنند.تقریباتمامرشتههامثلهندبال،
فوتبال،بسکتبال،والیبالوکشتیمجوز گرفتهاند
امافوتسالهنوزبالتکلیفاست.ویادامهداد:تا
زمانی کهفوتسالزیرسایهفوتبالباشدومستقل
نشودبایدمنتظراینبیبرنامگیهاباشیم.وقتی
ی کنیم کهفوتسالبایداز
مدام گلویمانراپارهم 
فوتبال مستقل شود به خاطر همین است .ا گر
فوتسالمستقلشود،کدامنهادجرئتدارداینطور
بامابرخورد کند؟!چطورهندبال،والیبالوسایر
ورزشهامیتوانندلیگداشتهباشندامافوتسال
نمیتواند؟اینهابهخاطرایناست کهمستقل

نیستیم.شمسخاطرنشان کرد:بیچارهبعضیاز
تیمهایی کهازسهماهپیشتمریناتخودراشروع
کردهاند.آنهاچههزینههاییمتحملشدهاند.
چرا وزارت ورزش که این ظلم را میبیند سا کت
است؟یکسالاست کهفوتسالیستهایایران
بهخاطر کروناپولینگرفتهاند.هنرآنهافوتسال
بازی کردناستودرآمددیگریندارند.همین
کارهاباعثمیشودبازیکنانایرانبهقراردادهزار
دالریاز کشورهایدرجهچندمراضیشوندواز
ایرانبروند.شأنوشخصیتفوتسالیستایرانی
هزار دالر است؟

حرفهاینزدیکشدهاند.جابرایبهترشدن
داریم و امیدوارم در آینده فدراسیون فوتبال
کمک کند تا تعداد تیمهای حرفهای بیش از
گذشته شود.مصطفوی درخصوص تالش
فدراسیونفوتبالبرایمیزبانیجامملتهای
آسیا عنوان کرد :این موضوع بیشتر شبیه

جوکی خندهدار است .مسئوالن فدراسیون
فوتبال کهچنیندرخواستیبه کنفدراسیون
فوتبالآسیادادهانددراینموردمقصرنیستند
و وزارت ورزش ازآنها خواسته تالش خود را
بکنند شاید اتفاقی رخ داد اما به دلیل اینکه
درسالیان گذشتهامکاناتسختافزاریالزم

علیرضا دبیر:

قهرمان و پهلوان بودن تنها کسب مدال نیست
رئیس فدراسیون کشتی گفت :رویکرد
فدراسیون این است که از پیشکسوتان چه
با مدال و چه بی مدال تجلیل و قدردانی
کند.به گزارش مهر ،مراسم تقدیر از سه
پیشکسوت کشتی دیروز برگزارشد .دراین
مراسم کهعلیرضادبیر گفت:پیشازاینقرار
براین بود که هرکس مدال دارد پیشکسوت
است و باید تجلیل بشود .درصورتی که ما
ا گرقهرمانی را درچند بعد نگاه کنیم یکی از
آن کسبمدالاست،ولیسجایایاخالقی،
مقبولیت اجتماعی و برخورد با خانواده از
دیگر بعدهای یک قهرمان و پهلوان است.
ی گیران بودهاند
وی ادامه داد :خیلی ازکشت 
که به دلیل حقخوریها و بدآوردنها به
حقشان نرسیدند ودستشان از مدال کوتاه
ماند .متأسفانه درحال حاضر مال ک و شرط
ً
پیشکسوتی قهرمان بودن شده و من اصال
اینراقبولندارمچراخیلیهامدالدارنداما
اخالقندارندوایندرهررشتهایوجوددارد.

دبیراظهارداشت:رویکردفدراسیونایناست
ت کشیدهاندچه
کهاز پیشکسوتانی کهزحم 
با مدال و چه بی مدال قدردانی کنیم چرا که
جمعی از پیشکسوتان ما که مدال ندارند،
حقشان کسب مدال بوده است.رئیس
فدراسیون کشتی افزود :کسب مدال مال ک
نیست،مگرمدالبهآدمارزشانسانیمیدهد
مهم شخصیت انسان است آقایان روحی،
تورانیان و اسماعیلزاده هرکدام درظاهر
مدال جهانی ندارند ،ولی هرکدام چندین
قهرمان جهان و المپیک را بردهاند.

خت99/8/10-114

خت99/8/10-113

موسسه حقوقی و ثبتی داوری عدالتگستر افضل

خت99/7/5-42

تلفن 021-88416305
09120185753-09120195753

خت99/8/21-151

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

را فراهم نکردهاند و بودجه الزم برای ورزش
تخصیصدادهنشده،امکانمیزبانینداریم.
ویخاطرنشان کرد:ایرانفاقدورزشگاههای
الزم برای میزبانی جام ملتهای آسیاست.
برخی از ورزشگاههایی که در سالهای اخیر
ساختهشدههمبااستانداردهایفیفافاصله

یحیی گلمحمدی قرارداد خود با این باشگاه را به مدت دو سال تمدید
کرد .گلمحمدی که ازنیمفصل لیگ نوزدهم به پرسپولیس بازگشت،
موفق شد قهرمانی لیگ برتر و صعود به فینال لیگ قهرمانان آسیا را
درهمین مدت اندک به دست بیاورد و بنا به خواسته هواداران و با تالش
مدیریت باشگاه ،قراردادش تمدید شد.

دارد .موارد متعددی باید دراین ورزشگاهها
گنجاندهشود.بهغیرازمشکالتورزشگاههایی
که داریم ،فاقد کمپ تمرینی هستیم برای هر
تیمحاضردرجامملتهاباید کمپاختصاصی
داشتهباشیم.وضعیتفرودگاههابسیارمهم
است.بهاندازه کافیهواپیماوباندهایالزمبرای
فرازوفرود این هواپیماها به همراه سالنهای
ورود و خروج مسافران که با مشکل ازدحام
مواجه نشویم ،داریم .سیستم حملونقل
شهری در زمان حضور هزاران توریستی که به
ایران میآیند ،تعبیهشده است.
مصطفوی یادآورشد :برای دلخوشی مردم
سنگی انداخته میشود تا شاید میزبانی
جام ملتها به ایران داده شود اما این اتفاق
نخواهد افتاد چون میزبانی با حسابوکتاب
ن کیشوت
دادهمیشود.نمیتوانهمچوندو 
با شمشیر چوبی به جنگ پهپاد رفت .مردم
گولنمیخورندوآ گاههستند.نابردهرنج گنج
میسرنمیشود.بایدبودجهفوتبالراچندین
برابر کرد تا زیرساختها فراهم شود و البته
که در سایر موارد برای اخذ میزبانی باید کار
ی که استانداردها را فراهم نکنیم
شود .مادام 
شانسی برای میزبانی در چنین رویداد بزرگی
نخواهیم داشت.

گلمحمدی:

پرسپولیستاآخریننفسدرفینالمیجنگد
سرمربیتیمپرسپولیس ،گفت:تاآخریننفس
برایرسیدنبههدفبزرگماندرلیگقهرمانان
آسیا تالش می کنیم.به گزارش ایرنا؛ یحیی
گلمحمدی در نشست خبری پیش از دیدار
برابر شهرخودرو اظهار داشت :شهرخودرو
ازلحاظ فوتبالی با سرعتباال و دوندگی زیاد،
عملکرد خوبی دارد .بازی دشواری خواهد
بود و با توجه به تغییراتی که این تیم داشته و
ن گراییمثبتی کهانجامداده،برایتمامی
جوا 
تیمهامشکلساز خواهدشد.ویعنوان کرد:
شرایطخاصیداریمو۲۰روز دیگربایددرفینال
لیگ قهرمانان آسیا بازی کنیم .میبایست
هماهنگی الزم بین نفراتی که قراراست درآن
بازی به میدان بروند ایجاد شود .هواداران
روزهای حساسی را پشت سرمی گذارند و
برای آنها و ما نتایج لیگ و فینال آسیا دارای
اهمیت است .باید اولویتبندی کنیم تا تیم
با آمادگی و هماهنگی در فینال حاضر شود.
گل محمدی ادامه داد :باید به نبود نفراتی که

میلنر:

دیگر از فوتبال خوشم نمیآید
هافبک لیورپول اعالم کرد به خاطر تأثیرات ویدئو چک دیگر مثل قبل
عاشق فوتبال نیست.میلنرگفت :این فناوری روح فوتبال را از بین برده
است و قوانینی را درفوتبال نهادینه کرده که دیگر این بازی شور و شوق
قبل را ندارد و من خودم ازجمله کسانی هستم که عالقه خودم را به
فوتبال ازدست دادم.

نوازی:

ازفینالیست  ۳امتیازمی خواهیم
مربی تیم شهرخودرو گفت :پرسپولیس تیم سرسختی است که
فینالیست لیگ قهرمانان آسیاست اما امیدوارم که  ۳امتیاز بازی امروز
برای ما باشد .محمد نوازی گفت :همه مسابقات برای شهر خودرو
سخت است .پرسپولیس فینالیست آسیا است و بازی برابر این تیم در
تهران دشواراست .تیم ما شرایط خوبی دارد .امیدواریم که با ارائه یک
عملکردی خوب حقمان را با کسب  ۳امتیاز بگیریم.

تبریک اسطورهها به سوریان
عبدالهموحدومحمدنصیری،نوابغ کشتیووزنهبرداریجهان ،کسب
ی کارجهان را به حمید سوریان تبریک گفتند.
عنوان محبوبترین فرنگ 
ی کار
بهتازگیدرپایاننظرسنجیمجازیبرایانتخابمحبوبترینفرنگ 
دنیا که در اتحادیه جهانی کشتی برگزار شد ،حمید سوریان بهعنوان
ی گیر ازنگاه کاربران انتخاب شد.
برترین کشت 

انصاری:

باآمادگی به فوتبال بازمیگردم
مدافعتیمپرسپولیسآرامشرانیاز اینتیمقبلاز فیناللیگقهرمانان
آسیادانست.محمدانصاری گفت:دراینمدت،باتمرکزباال رویبهبود
مصدومیتم کارکردم کهبازحمات کادر فنیو کادر پزشکی،شرایطخوبی
دارم .مدتی است تمرینات اختصاصی را انجام میدهم و عجلهای برای
بازی ندارم تا بتوانم با آمادگی صد درصد بازگردم.

ازجمعماجداشدهاندعادت کنیموازبازیکنانی
کهقراراستدر فینالبرایمابازی کنندبیشتر
استفاده کنیم.اینسیاستمااستوامیدوارم
بتوانیم نتیجه الزم را کسب کنیم.وی افزود:
درخواست تعویق نداشتیم و از سازمان لیگ
ی کنم .تنها
به خاطر همکاری خوبش تشکر م 
خواستیم دیدارآخر ما با ذوبآهن یک هفته
مانده به فینال باشد .این سه بازی لیگ به
ی کند تا در شرایط مسابقه باشیم
ما کمک م 
و البته باید مراقب بود تا بازیکنی کرونا نگیرد و
مشکلی ایجاد نشود.

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی
به طور فوقالعاده نوبت دوم شركت
تعاونی نیروی انسانی آب و آدینه

خت99/8/19-150

خت99/8/17-144

بدینوسیلهاز كلیهاعضایمحترمشركتتعاونیدعوتمینمایدتادر
مجمععمومیعادیبهطورفوقالعادهنوبتدومبادستورجلسهبه
شرحذیل كهراسساعت14روزشنبهمورخ99/09/22درنمازخانه
كوثر واقع در تهران –خیابان فاطمی –خیابان حجاب –شركت آب
ی گردد ،حضور به هم رسانند.
منطقهای تهران تشكیل م 
یادآوری میشود :در صورتی كه هر یك از اعضاء نتوانند در مجمع
عمومیفوقحضور یابند،میتواننداستفادهاز حقرایخودرابرای
حضور واعمالرایدر مجمعمذكور بهیكنمایندهتاماالختیار خود
وا گذارنمایند.تعدادآرایوكالتیهرعضوحدا كثرسهرایوهرشخص
غیرعضوتنهایكرایمیباشد.در اینصورتتاییدنمایندگیهای
تاماالختیار فوق با هیاتمدیره و بازرس تعاونی حدا كثر تا تاریخ
 99/09/18خواهد بود.
مصوبات مجمع عمومی در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت
با ضوابط قانونی برای كلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر
خواهد بود.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هیاتمدیره و بازرس
 -2رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص صورتهای مالی سال
1398
 -3طرح و تصویب بودجه سال 1399
 -4انتخاب بازرس اصلی و علیالبدل برای سال 1399
 -5نحوه تقسیم سود سال  1398بین اعضای تعاونی
 -6تعیین حقالزحمه بازرس برای سال مالی 1399
 -7تعیین میزان پرداخت پاداش به اعضای هیاتمدیره و كاركنان
دفتر شركت
 -8تعیین ذخیره قانون معادل  %5سود خالص سال 1399

هیاتمدیره شركت تعاونی نیروی انسانی آب و آدینه

خت99/9/2-192

تاریخ انتشار99/9/10 :
خ ت99/9/10 :

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی
به طور فوقالعاده (نوبت دوم)
تعاونی مصرف فرهنگیان شهرستان
رومشگان شماره ثبت 151
بهاطالعاعضایمحترممیرساندمجمععمومیعادیتعاونی
مصرف فرهنگیان شهرستان رومشگان راس ساعت  9صبح
روز پنجشنبه مورخ  99/9/27در محل نمازخانه اداره آموزش و
ی گردد.لذااز كلیهاعضایمحترمدعوتبهعمل
پرورشبرگزار م 
میآیدباهمراهداشتندفترچهعضویتجهتشركتدر مجمع
مذكور راس ساعت مقرر حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هیاتمدیره و بازرسان درخصوص عملكرد
سال مالی 1398
 -2تصویب صورتهای مالی سال  1398و یادداشتهای همراه
آن و چگونگی تقسیم سود
 -3تصویب بودجه پیشنهادی سال  1399و تصویب
آییننامهها
 -4پیشنهاد افزایش حقوق و عیدی كاركنان تعاونی و پاداش
جهت هی اتمدیره و بازرسان و كاركنان تعاونی
 -5تصویب ر وزنامه كثیراالنتشار جهت در ج آ گهیهای
شركت
 -6برگزاری انتخابات بازرسان به مدت یك سال مالی
 -7اعطای اختیارات به مدیرعامل جهت ثبت تغییرات شركت

هیاتمدیره تعاونی مصرف فرهنگیان شهرستان رومشگان

تاریخ انتشار99/9/10 :
خ ش99/9/10 :

سند مالكیت (برگ سبز) و كارت شناسایی و بیمهنامه مربوط به وسیله نقلیه ترا كتور فرگوسن
 285به رنگ قرمز مدل  1391و شماره نیروی انتظامی (پالك) 738ك -13ایران  59متعلق به
آقای احمد حبیبی نوده فرزنداهللنور به شماره كد ملی  6249793151مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.

خت99/8/10-115

خت99/8/29-171

خت99/9/10-212

خت99/9/10-213

خت99/9/8-210

091 2 4 4 9 894 9
091 9 51 5 80 01 -2

خت99/9/10-214

خت99/9/4-201

خرید و فروش آپارتمان در شهر جدید پردیس
سنددار و مسكن مهر

شاگردان مارادونا پیروز شدند
شا گرداناسطورهفقیدفوتبالآرژانتیندراولینبازیخودپسازدرگذشت
او موفق به کسب پیروزی شدند .تیم خیمناسیا الپالتا که تا پیشازاین
هدایتش بر عهده مارادونای بود ،دراولین بازی خود پس از درگذشت
سرمربی  60سالهاش موفق به کسب پیروزی شد.

خت99/9/10-211

آژانس امالك آدرس

طارمی بهترین لژیونرآسیا
مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم پورتوی پرتغال با درخشش در جام
حذفی این کشور ،عنوان بهترین لژیونرفوتبال آسیا را از نگاه کاربران
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا کسب کرد.

یك واحد دامپروری
1000رأسی مساحت  10000متر و زیربنای  4800متر

دارای امتیاز آب ،برق ،گاز و سه سوئیت مسكونی اداری و دارای وام خرید گوسفند و خرید
علوفه واقع در خوزستان شهرستان اللی به فروش میرسد.
قیمت توافقی و قابل مذا كره میباشد

09165142303

