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بداخالقیهاینگرانکنندهدرلیگوالیبال

اتفاقاتی که بدون حضور تماشا گران
در لیگ برتر والیبال ر خ میدهد،
نگرانیهابرایآیندهاینرشتهراافزایشداده
است چرا که درگیری و بداخالقیها ،فضای
سالنها را ملتهب کرده است.با توجه به
شرایطسخت کرونافشارباشگاهها،مربیانو
بازیکنانبرایحضوردررقابتهایلیگبرتر
مضاعفشدهاستوهمینمیتواندآستانه
صبر و خویشتنداری مربیان و بازیکنان را
کاهش دهد .استفاده از داوران کمتجربه،
عدم اقتدار داوران در رأی صادرشده ،تحت
تأثیر قرار گرفتن برخی داوران در شرایط
جوی رقابتها ،کیفیت پایین ویدئو چک،
عدم آشنایی کار با ویدئو چک ،تعداد پایین
دوربینهادراستفادهازویدئوچکو…ازجمله
عواملیهستند کهباعثبروزحواشیدرسالن
رقابتهایوالیبالشدهاست.ا گرباشگاهها
در کنار کار قهرمانیبهمسئلهفرهنگسازی
توجه کنند شاید امروز این گونه شاهد
پرخاش و اعتراض برخی مربیان و بازیکنان
نباشيم.صحنههایی کهبعضاازدوربینهای
تلویزیونیپخشونوجوانانوجوانان کشور
شاهدآنهستند.اشتباهداوریممکناست
ر خدهد اما مهم خویشتنداری بازیکنان و

مربیاناست.بازیکناننبایدنسبتبهداوری
اعتراض و با برخوردهای غیرورزشی به داور
اعتراض کنند .کاپیتان تیم به نمایندگی از
تیم میتواند محترمانه اعتراض خود را بیان
کند.ازسویدیگرنیزفدراسیونبایدایننکته
رادر نظربگیرد کهتیمهاهزینههایبسیاری
برایحضوردرمسابقاتمتحملمیشوندو
یکاشتباهحتیا گرسهویباشدممکناست
زحماتیکباشگاه،تیم،مربیانوبازیکنان
رااز بینببرد.استفادهاز داورانمجربوابزار
استاندارد در رقابتها میتواند زمینهساز
کاهش حواشی شود .دامغانی در گفتوگو
داوری
با مهر ،درباره حواشی و جنجالهای
ِ
رقابتهایلیگبرتروالیبال گفت:متأسفانه
از گذشته این مسائل وجود داشته و شاهد
اعتراضبازيكنانبهرأیداورهستیم.باشگاهها
باید بهغیراز مسائل فنی ،مسائل فرهنگی را
نیزبهبازیکنانخود گوشزد کنند.ویتأ کید
کرد :زمانی که حساسیت رقابتها به اوج
خودمیرسد،بالطبعحساسیتبازیکنانو
مربیانافزایشمییابد.بهعنوانمثالباشگاه
شهداب ازجمله باشگاههایی است که به
مسائل اخالقمداری در کنار مسائل فنی
ی کند .سایر باشگاهها
به یک اندازه توجه م 

نیز باید این نکته را مدنظر قرار دهند .نهتنها
در ایران بلکه در سایر کشورها نیز زمانی که
حساسیت مسابقات مضاعف شود ضریب
خطایبازیکنانوحواشینیزافزایشمییابد،
باشگاهها باید به مسائل فرهنگی بپردازند.
کارشناسوالیبالگفت:فدراسیونازداورهای

پرورشخواه:

صالحیامیری:

هیچکس در استقالل وظیفه خود را نمیداند
پیشکسوتتیماستقاللگفت:آبیپوشاناحساسی
بازیمیکنند.پرورشخواه،در گفتوگوباایسنا،
درباره تساوی شا گردان فکری مقابل نفت اظهار
کرد :در نیمه اول ،بازی بیشتر در میانه میدان بود
و بهغیراز یک شوت خوب که رضاوند و ضربهای
که قایدی به تیرک زد ،موقعیت گل قابلتوجهی
در اینبازیندیدیموتنها گلی کهدریافت کردیم،
باعث شد بازنده از زمین خارج شویم .به نظر من
هر دروازهبانی اشتباه میکند و اشتباه حسینی
پیشآمدهاست.ماا گرانتقادیمیکنیمبهخاطر
این است که دلمان برای استقالل میسوزد.وی
ادامه داد :استقالل در این بازی با ۵هافبک بازی
کردامانتوانستندمیانهمیدانرادر اختیار بگیرند.
هافبکهابایدخالقیتالزمراداشتهباشندتاتیم
بتواند کیفیتبهتریازخودشارائهدهد.درنیمه
دومچوناستقاللعقببود،بهنیمهزمینحریف
پیشرفتوموقعیتهایقابلتوجهینیزایجاد کرد
ودرنهایتبه گلرسید.پرورشخواهافزود:تیمهای
باالیجدولحتیا گردر چندبازینتوانندنتیجه

چراغپور:

ورزشهای طالیی از فوتبال عبور خواهند کرد
رئیس کمیته ملی المپیک از کشتی ،بسکتبال
و والیبال بهعنوان سه رشته طالیی یاد و گفت :
بسکتبال و والیبال بهزودی از فوتبال هم عبور
خواهند کرد.به گزارشایرنا،صالحیامیریدیروز
در سومین بازدید خود از فدراسیون بسکتبال
افزود :در بسکتبال افراد صاحب صالحیت در
مسند قرار دارند که این سرمایه بزرگی برای
این رشته ورزشی است.وی اظهار داشت :این
فدراسیون در جذب افراد توانمند ،خوب عمل
کرده است .کشتی ،والیبال و بسکتبال سه
فدراسیونطالییهستندوپیشبینیمیکنم
بهزودی والیبال و بسکتبال حتی از فوتبال هم
عبور میکنند و به آینده بسکتبال خوشبین
هستم.رئیس کمیته ملی المپیک اضافه کرد:
هر چه اعزام ورزشکاران زن به رویدادها بیشتر
باشد تصویر بهتری از ایران در جهان به تصویر
کشیده میشود .بسکتبال روزهای زیباتری
را در پیش دارد.همچنین نصراهلل سجادی
سرپرست کاروان ایران به بازیهای المپیک

الزم را کسب کنند ،بازهم در کورس باالی جدول
قرار دارند .این نشان میدهد لیگ برتر ما ضعیف
است.رشداستقاللضعیفبودهاستوامیدوارم
در روزهایآیندهاستقاللپیشرفتبهتریداشته
باشد.وی تأ کید کرد :ما کار و تا کتیک خاصی از
استقالل نمیبینیم .نفت مقابل استقالل خیلی
خوب بازی کرد اما انتظار ما از استقالل خیلی
بیشتر از این حرفها است .تیم وقتی گل خورد،
تازه فهمید در بازی عقب افتاده است .در تیم
هیچکس وظیفه خود را نمیداند و برنامه حمله
و دفاع کردن تیم مشخص نیست.

(جزیره كیش)

ی کند،زمانی کهداورتجربه
جواناستفادهم 
کافینداشتهباشدضریباشتباهنیزافزایش
مییابد،استفادهازداورانجوانحرکتخوبی
استاماچهبهتر کهفدراسیونتلفیقیازداوران
جوان و باتجربه را ب ه کارگیرد .این میتواند
درصد خطا را کاهش دهد .زمانی که داور

گفت:بسكتبالجزء١٢تیمبرتررشتههایتیمی
 ٢٠۶کشور است و لیگ امسال با توجه به کرونا
رونق گرفته است.وی ادامه داد :شانس حضور
زنان بسکتبال سهنفره برای شرکت درالمپیک
توکیومطلوباستوامیدواریمنخستینحضور
زنان بسکتبال را در المپیک شاهد باشیم.
جوانگراییدرتیمبزرگساالن،توسعهزیرساخت
در بسکتبال ،تجلیل از  ١٢بازیکن زن بسکتبال،
مسائلبودجهودیگرمواردازمسائلمطر حشده
مدیران فدراسیون در بازدید رئیس کمیته
المپیک از فدراسیون بسکتبال بود.

خت99/10/30-37
خت99/10/3-311

هیئت مدیره شرکت ارین گستر سانا

خت99/11/7-65

واقع در پاساژ بر اصلی خیابان  15خرداد

حاجرضایی:

آینده خوبی برای فوتبال نمیبینم
کارشناسفوتبال گفت:فوتبالماحالوروزخوبینداردوآیندهایخوبی
رابرایآننمیبینم.سیستمباجدهیدر اینفوتبالنمیتواندمدیریت
ی گری و غیرشفافبودن
کند.امیرحاجرضایی افزود:فوتبال ایران با الب 
گرهخورده است و هیچ کس در این فوتبال صادق نیست .زمانی که
گفتوگوهای مختلف را میخوانیم ،میبینیم اوضاع خرابتر از این
بحثها است .من نمیتوانم چیزی را اثبات کنم اما رد هم نمیتوانم
کنم .نظارتی وجود ندارد.

آ گهی دعوت مجمع عمومی فوقالعاده
نوبت سوم شركت تعاونی مسكن مهر محلی
بیست و یك ارومیه به شماره ثبت 9344
با عنایت به عدم رسمیت مجمع عمومی فوقالعاده نوبت دوم شركت تعاونی مسكن
مهر محلی بیست و یك ارومیه به استناد صورتجلسه عدم رسمیت مورخ 1399/11/05
بدینوسیله جلسه مجمع عمومی فوقالعاده نوبت سوم شركت تعاونی مذكور راس
ساعت  10/30صبح روز شنبه مورخ  1399/11/25در محل سالن اجتماعات اداره
تعاون ،كار ورفاهاجتماعیشهرستانارومیهواقعدر اولخیابانشهیدرجاییتشكیل
ی گردد .از عموم سهامداران و اعضا محترم دعوت میشود جهت اتخاذ تصمیم راجع
م 
به موضوعات ذیل در روز و ساعت مقرر در محل تعیین شده حضور به هم رسانند و یا
با توجه به مفاد ماده  19آییننامه نحوه تشكیل مجامع عمومی در صورتی كه حضور
عضویدر مجمعمیسرنباشد،میتواندحقرایخودرابهموجبوكالتنامهبهعضودیگر
یا نماینده تاماالختیار از میان اعضا یا غیراعضا وا گذار نماید در این صورت هر عضوی
میتواند عالوه بر رای خود حدا کثرسه رای باوكالت و هر شخص غیرعضو تنها یك رای
باوكالت داشته باشد .توضیحا اینكه وكالتنامههای عادی بایستی یك روز بعد از انتشار
آ گهی مذكور تا یك روز قبل از تشكیل مجمع و با حضور همزمان هر دو وكیل و موكل به
غیر از ایام تعطیل و در ساعات اداری از ساعت  9صبح الی  12ظهر در محل اداره تعاون،
كار و رفاه اجتماعی شهرستان ارومیه شركت تنظیم شده و توسط اداره مذكور بررسی و
تایید گردد و در غیر این صورت وكالتنامه رسمی حضور در مجمع بایستی به تایید یكی
از دفترخانههای اسناد رسمی رسیده باشد.
دستورجلسه:
 -1اتخاذ تصمیم درخصوص انحالل شركت
تاریخ انتشار99/11/12 :
حسین قربانزاده
خ ش99/11/12 :
سرپرست اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعی شهرستان ارومیه

66712269-09121445155-66724097-66710276
فروش یك باب دفتر  20متری تجاری

تیراندازان ،طال و نقره گرفتند
نمایندگان ایران در رقابتهای تیراندازی آنالین قهرمانی آسیا در ماده
تپانچه بادی یک مدال طال و دو مدال نقره کسب کردند.نخستین دوره
مسابقات تیراندازی آنالین قهرمانی آسیا به میزبانی کویت با حضور
ورزشکارانی از سراسر آسیا در حال برگزاری است.

شهروندان محترم
شهر فاضلآباد
الیحه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری فاضلآباد جهت اجرا
در سال1400بهتصویبشورایمحترماسالمیشهرقرار گرفت.جهت
مشاهده و دریافت فایل تعرفه مذكور به سایت اینترنتی شهرداری به
آدرس fazelabad.ir :مراجعه فرمایید.

خت99/10/30-36

اهدای
خون
اهدای
زندگی

چلوكبابها :كوبیده ،كوبیده كمچربی ،برگ مخصوص
فیله ،چنجه ،بختیاری ،جوجه ،بال
غذاهای دیگر :زرش كپلو 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.

طلسم شکنی طارمی در پورتو
مهدیطارمیمهاجمایرانیتیم پورتودر چهار بازی جام حذفیپرتغال
گلزنی کردهاست.ایناتفاقآخرینبار در سال۲۰۰۰در پورتورخدادهبود.
تیم پورتو دیروز در مرحله یکچهارم نهایی جام حذفی پرتغال موفق
شد با دو گل تیم ژیل ویسنته را شکست بدهد و به مرحله نیمهنهایی
صعود کند .مهدی طارمی در دقیقه  ۸۸موفق شد گل دوم تیمش را
وارد دروازه حریف کند.

مسیر اصلی کشتی ،المپیک است

حق رأی داشتم به علی کریمی رأی میدادم یا
ا گرعلیداییدرانتخاباتحضورداشتبهاورأی
میدادمیاهرفردفوتبالیدیگر.باالخرهفوتبالرا
بایدفوتبالیهااداره کنند.ویعنوان کرد:وقتی
می گوییمرئیسفدراسیونباهمهارتباطخوبی
داشتهباشدمنظور ایناست کهدر کشور قدرت
الزمراداشتهباشدامااز آنطرفدر فیفاهمباید
اعتبارداشتهباشد.البتهاینچنینرئیسیبههر
حالدرفیفاهماعتبارشرا کسبمیکند.بههر
حال تا زمانی که ما انتخابات داشته باشیم و نه
انتصابات،فیفاباماراهمیآید.

بدینوسیله از کلیه شرکاء شرکت ارین گستر سانا با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  507052و شناسه ملی  14006640186دعوت به عمل
می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعتهاي
 10و 11مورخ  1399/11/25و جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العاده که در ساعت  12مورخ  1399/11/25در محل قانونی شرکت
تشکیل می شود ،حضور بههم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت:10
 -1افزایش سرمايه از طريق ورود شريك
-2ساير موارد
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت :11
 -1کاهش سرمايه از طريق خروج شريك
 -2سایر موارد
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ساعت:12
1ـ تعيين اعضا و انتخاب اعضای هیات مدیره
-2تعیین وضعیت حق امضا
-3سایر موارد

خت99/11/2-50

كیش ،خیابان سنایی (مجتمع بانكها) ،بعد از بازار كیش ،برج اداری درسا ،امالك اعتماد
07644421853-5
مدیریت :زاهدی 09120364811

تیمفوتبالآلومینیومیکهفتهبعداز شکستدادنپرسپولیس،موفق
شددیدار باتیمترا کتور راهمباپیروزیپشتسربگذارد.تیمهایفوتبال
ترا کتوروآلومینیومدیروزدرهفتهسیزدهملیگبرتردرتبریزبهمصافهم
رفتند که این بازی در نهایت با یک گل به سود آلومینیوم تمام شد.

نایبرئیسفدراسیون کشتیتأ کید کرد کهبهایندلیل که کشتی گیران
مدتهااز فضایمسابقهواردودوربودند،سرمربیانتیمملیخواستند
اعزامهابعدازبرپاییچندمرحلهاردوباشد.حمیدسوریاناظهارداشت:
هدفازایناعزامهاواردوها ،کسبسهمیهالمپیکومسابقاتقهرمانی
آسیاستوپسازآننیزبازیهایالمپیک کهپیشروداریم.اینمسیری
است که برای ما ترسیم شده و امیدواریم حضوری هرچهبهتر در اولین
رقابت مهم پیشرو که گزینشی المپیک است ،داشته باشیم.

آ گهی دعوت

رهن اجاره

رستوران
ـتكگلپا

کارشناسفوتبال گفت:هرعقلسلیمیمیگوید
کهرئیسفدراسیونفوتبالبایدازاهالیاینرشته
باشد.چراغپور درگفتو گوباایرنااظهار داشت:
رئیس فدراسیون باید به مسائل فنی ،مدیریت
انسانی،مسائلاقتصادیو ...کهبهفوتبالارتباط
دارد،شناخت کاملداشتهباشد.واقعامهماست
کهرئیس فدراسیون به این چیزهااشراف کامل
داشتهباشد.وقتییکشخصصرفاسیاسیبه
عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شود ،از لحاظ
فوتبالینمیتواندخیلی کارخاصیانجامبدهد.
ویافزود:ا گرقرارباشدیکمدیرصرفاسیاسیبه
فدراسیونبیاید،هماناتفاقی کهبرایباشگاهها
ومدیریتآنهادر اینچندسالرخداده،برای
فدراسیون هم رخ میدهد .یعنی افرادی مدیر
میشوند کهازضوابطفوتبالیچیزینمیدانند
و فقط مدیریت بلد هستند .هر زمانی که در
فوتبالومدیریتآنبهقحطالرجالرسیدیمآن
وقت می شود از مدیران سیاسی یا غیر فوتبالی
استفاده کرد.چراغپور خاطرنشان کرد :ا گر من

دومین برد بزرگ آلومینیوم

سوریان:

فوتبال باید به دست فوتبالیها اداره شود
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در یک امتیاز حساس دچار اشتباه میشود
ممکن است نتیجه بازی تغییر کند و همین
عملکردباشگاهومربییکتیمراتحتالشعاع
قرارمیدهد.دامغانیاظهارداشت:بازیکنان
باید در مواقع حساس خویشتندار باشند.
اشتباههمیشهوجودداردومختصوالیبال

ایراننیست.ویدئوچکنیزبه کمکوالیبال
آمده اما باید درباره نحوه آشنایی کار با آن
توجهبیشتریصورت گیرد.تعدادافرادی که
ی کنند کماستوسرعت
باایندستگاه کارم 
بازدید نیز پایین میباشد .باید این مراحل
را پشت سر بگذاریم و زمان میتواند راهگشا
باشد.بههرحالویدئوچکپدیدهجدیدی
است،بهمرورزماناینمسائلحلمیشود.
کارشناسوالیبالدر پاسخبهاینسؤال کهبا
توجه به اتفاقات ر خداده در چند بازی اخیر
ا گر تماشا گران در سالن حضور داشتند چه
اتفاقاتی ممکن بود رخ دهد؟ گفت :شاید
اتفاقات نا گواری رخ میداد اما همه اینها
بستگی به داور مسابقه دارد .عدم حضور
تماشا گراندرمسابقاتامسالنکتهمثبتو
مثبتعدمحضور
منفیداشت.یکیازنکات ِ
تماشا گران کاهش حواشی بود .در گذشته
شاهد بودهایم که وقوع چنین اشتباهاتی
منجر به لغو مسابقه میشد ،قطعا داوران
بدونغرضسوتمیزنندولیا گریکاشتباه
با تماشاچی تداخل پیدا کند برای داور و
برگزارکنندهمسابقهمشکلساز خواهدشد.
امیدوارمباصبوریوخویشتنداریمربیان
شاهد کاهش چنین حواشی باشیم.

تیمپرسپولیس کهامیدواربودبابرتریبرابرتیمقعرجدولیماشینسازی
به وضعیت خود در جدول رده بندی لیگ بیستم سروسامان دهد ،به
سختی توانست به خواسته اش جامه عمل بپوشاند .دیدار تیمهای
پرسپولیس و ماشین سازی دیروز در ورزشگاه آزادی برگزار شد که این
دیدار با برتری  ۲بر یک سرخپوشان به پایان رسید .امیری در دقیقه ۲۵
ونوراللهی  ۹۳برایسرخپوشان گلزدند .بابایینیزدر دقیقه ۸۳از روی
نقطه پنالتی برای ماشین سازی گل زد.پرسپولیس با این پیروزی به
امتیاز  ۱۸رسید و به رتبه پنجم رسید و با توجه به دو بازی کمتر نسبت به
سایر باالنشینان ،امیدهایش افزایش یافت.
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