فوتبال

مسئول امور حقوقي فدراسيون فوتبال داليل مدل قرارداد با شرکت الماني تشريح کرد

تهدید آمريکا مانع همکاری آديداس با ایران

زامهران به مشكي پوشان پيوست

فرزاد زامهران رســما به مشكي پوشان
پيوســت تا زیر نظر عنایتــی به بازی
بپردازد .به گزارش فارس ،مشکیپوشان
در نیم فصل یک بازیکن جدید به خدمت
گرفت و فرزاد زامهران رسما به مشکی
پوشان پیوست .این بازیکن زیر نظر رضا
عنایتی به بازی در مشکیپوشان خواهد
پرداخت .مشکیپوشــان با  9امتیاز در
قعر جدول ردهبنــدی لیگ برتر فوتبال
کشورمان قرار دارد.
هری کین رکورد شیرر و مسی
را شکست

مهاجم ملیپوش اسپرزها رکورد مهاجم
پیشین تیم ملی انگلیس را شکست .به
گزارش تسنیم ،تیمهای فوتبال تاتنهام
و ساوتهمپتون در نخستین دیدار از هفته
بیستم لیگ برتر انگلیس از ساعت 16
امروز (سهشــنبه) در ورزشــگاه ومبلی
به مصاف هم رفتهانــد که این بازی تا
دقیقه  40با برتری  2بر صفر شاگردان
مائوریسیو پوچتینو دنبال میشود .هری
کین بــا گلی کــه در دقیقــه  22این
بازی به ثمر رســاند ،رکورددار بیشترین
گلزده در یک سال تقویمی لیگ برتر
را بــه خود اختصــاص داد و رکورد آلن
شیرر را شکســت .هری کین همچنین
دقایقــی بعد گل دوم خــود و تمیش را
به ســاوتهمپتون زد تا بــا زدن  55گل
در  52بــازی از رقابتهای مختلف در
ســال  2017رکورد  54گل زده لیونل
مسی را هم بشــکند ،هرچند لئو در 64
بــازی این تعداد گل را به ثمر رســاند.
کریســتیانو رونالــدوی پرتغالی هم در
سال  2017در  60بازی  53گل به ثمر
رسانده است .مهاجم ملیپوش تاتنهام
تا کنون در ســال  2017موفق به زدن
 38گل در رقابتهای لیگ برتر شده و
رکورد  36گل زده شیرر در سال 1995
را شکست.
اسامی محرومان هفته هفدهم
لیگ برتر اعالم شد

ســازمان لیگ فوتبال اسامی محرومان
هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال را اعالم
کرد.به گزارش روابط عمومی سازمان
لیگ فوتبال ایران ،اســامی محرومان
هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال به شرح
زیر است :سپیدد رود :میثم تهی دست و
حمید ملکی/سیاه جامگان مشهد :روح
اهلل سیف الهی مقدم /نفت تهران :محمد
نصرتی /صنعت نفت آبادان :آگوســتو
ســزار دوســانتوس /پارس جنوبی جم:
حامد نورمحمدی /گسترش فوالد تبریز:
سامان نریمان جهان /سپاهان اصفهان:
میالد سرلک /استقالل :میالد زکی پور/
استقالل خوزستان :میثم دورقی ،حکیم
نصاری و موسی کولیبالی.

گروه ورزشی :صفي اهلل فغانپور مسئول
امور حقوقي فدراسيون فوتبال درباره
پرداخت  2قســط کي روش توســط
حســين هدايتي به باشگاه خبرنگاران
جوان گفت :در مورد حقوق کي روش
بايد از رئيس ســازمان تيمهاي ملي (
محمدرضا ســاکت ) سوال کنيد ،زيرا
امــور حقوقي کــي روش و تيم ملي
مربوط به ما نيســت و تاج و ســاکت
دربــاره آن اطالعات دارند .کســي از
وضعيت حقوقي کي روش و دريافتي
او اطالعي ندارد و رئيس فدراسيون در
جريان کامل امور است.
کســي از وضعيــت قــرارداد و
دريافتهاي کي روش خبر ندارد!

وي افزود :قرارداد کارلوس کي روش
پيش از آمدن من به فدراسيون امضاء
شــد و زمانيکه به فدراسيون فوتبال
آمدم به صورت مکتوب اعالم کردم،
تمام قراردادها را در اختيار امور حقوقي
قرار دهيد اما متاســفانه اين اتفاق رخ
نداد و ديروز هم در جلســهاي اعالم
کــردم « مگر قــرارداد کــي روش،
محرمانه اســت که به ما نميدهيد».
متاسفانه قراردادها در اختيار ما نيست و
درباره اينکه آيا حسين هدايتي  2قسط
حقوق کي روش را پرداخت کرده است
يا خير ،من در جريان نيســتم و امور
مالي بايد توضيح دهد.

تعرفههاي گمرکــي يکي از موانع
قرارداد با آديداس است

فغانپور درباره قرارداد فدراسيون فوتبال
با شرکت آديداس اظهار کرد :ما يک
کشــور خاص هســتيم با تعرفههاي
گمرکي خاص و بخشنامههاي دولتي.
در ايــران نميتوانيــم واردات زيادي
داشــته باشــيم و يکي از مهمترين
موضوعاتي کــه در قرارداد با آديداس
مالک بــود ،تعرفههــاي گمرکي و
بخشنامههاي دولتي بود که سبب شد
تا با آديداس قرارداد اينچنيني و با 75

درصد تخفيف امضا کنيم .مسئول امور
حقوقي فدراسيون ادامه داد :بخشنامه
دولتــي در ورود لباس بــه ايران اين
است که اگر شرکتي ميخواهد لباس
وارد کشــورمان کند ،بايد آن را توليد
کنــد و با  20درصد قيمــت پايين تر
نســبت به توليد صادر کند .با بخش
نامههاي جديد بحــث واردات ممنوع
اســت و به همين دليل نتوانستيم با
آديداس قــراردادي ببنديم که از آن
در جام جهاني درآمــد زايي کنيم .به
ناچــار و براي تامين لباس تيم ملي با

آديداس قرارداد بســتيم و  75درصد
تخفيف گرفتيم.
آمريــکا ،آديداس را تهديد کرده که با
ايران همکاري نکند ،آلمانيها هم به
دليل بازار خوب آديــداس در آمريکا
مجبورند بــا آنها همــکاري کنند تا
تحريم نشوند.
او در خصوص اينکه آديداس به ايران
ســود ميدهد يا خير ،عنــوان کرد:
شــرکت آديداس به دليل قــرارداد با
ايران در خطر تحريم از سوي دشمنان
جمهوري اســاميايران قرار دارد و با
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توجه به اينکه اين شــرکت در آمريکا
فروش خوبــي دارد ،نميخواهد منافع
خــود را به خطر بيانــدازد و به همين
دليل قرارداد اينگونه بسته شده است.
آديداس از سوي آمريکا تهديد شده که
اگر با ايران همکاري کند ،ممکن است
تحريم شود و به همين دليل قرار شد
تا قرارداد حمايت کننده مالي نباشد و
تنها از آديداس لباس بخريم.
فغانپور ادامه داد :آديداس قرار اســت
لباسهاي  60-50نفر از کاروان ملي
پوشان ايران را تامين کند و اين قرارداد
براي آنها سودي ندارد .آديداس به ما
اعــام کرد اگر لباسهــاي تيم ملي
ايران را در ايران به فروش برســانيم
و  20ميليون نفــر در بازيهاي جام
جهاني لباس را خريداري کنند ،آنگاه
سود ميدهيم .آديداس برندي جهاني
است و پوشيدن و نپوشيدن آن توسط
تيم ملي ايران ضرري به اين شرکت
نميرساند.
قرار نيست سودي از آديداس بگيريم
مســئول حقوقي فدراســيون فوتبال
در پايان گفت :قرار نيســت ســودي
از آديــداس بگيريم امــا اگر ايرانيها
در تمــام جهان لباسهــاي تيم ملي
کشورمان را خريداري کنند 15 ،درصد
از ســود آن فروش قرار است به ايران
برسد.

موضوع فوتبالی نیست و آنها مواضع غیرانسانی دارند

پاسخ سخنگوی دولت به بحث میزبانی ایران – عربستان

موضــوع مربوط بــه میزبانی نماینــدگان ایران و
عربســتان در لیگ قهرمانان آسیا در این فصل نیز
به نتیجه نرسید تا همچنان تبعات مناقشات سیاسی
دو کشور دامن تیمهای ورزشی را بگیرد .به گزارش
ورزش ســه ،بعد از مناقشات سیاسی شکل گرفته
بین ایران و عربســتان ،در تصمیمی غیر حرفهای
نمایندگان دو کشــور از حق میزبانی محروم شدند
تا طی فصول اخیر در لیگ قهرمانان کشــورهای
امارات و عمان میزبانی دو کشور را بر عهده داشته
باشند.
در این ارتباط در ابتدای فصل جدید لیگ قهرمانان

آسیا کمیته برگزاری این مسابقات با توجه به شرایط
موجود دستورالعمل مربوط به اجرای برگزاری دیدار
بین نمایندگان دو کشور را ابالغ کرد و بررسی آن
را به کمیته اجرایی ســپرد .با این حال اجرا شدن
این مســاله منوط به تعامل سیاسی بین دو کشور
عنوان شد .اتفاقی که در نهایت رخ نداد تا بار دیگر
در مسابقات پیشرو کشــورهای ثالث میزبانی را
عهدهدار باشــند .در این ارتباط محمدباقر نوبخت،
سخنگوی دولت در خصوص شرایط برطرف شدن
اختالفات برای برگزاری دیدار نمایندگان دو کشور
ایران و عربســتان و رایزنی دولت برای رفع موانع

در این رابطه به ایلنا گفــت :موضوع فراتر از یک
بازی فوتبال اســت .مواضع دولت نسبت عربستان
در آخرین ســخنرانی بیان شد ،مشکل ما با مردم
عربستان نیســت با سیاست غیرانسانی این کشور
است .هیچ انســانی نمیتواند به وضعیت کودکان
یمن بیتفاوت باشد ،مشــاهده کنید به جای دارو
بمب بر سر آنان میریزند .آنان درصدد کشورگشایی
هستند و جز تخریب زیر بناهای این کشور چه کار
کردهاند .اینها فکر میکردند که ظرف  ۲هفته فرد
مورد نظر خود را در صنعــا روی کار میآورند  ،اما
آیا این کار شــد؟ چه کسی جرأت کرد بیاید؟ تنها

حکم جلب برای بازیکن والیبال رعدپدافند
در حاشیه تمرین تیم والیبال رعدپدافند کاشان
چند دژبان با حضور در خانه والیبال اعالم کردند
که جکم جلب یکی از بازیکنان این تیم را دارند.
به گزارش فارس ،تیم والیبال رعدپدافند کاشان در
هفته سیزدهم رقابتهای لیگ برتر باشگاههای
کشور روز چهارشنبه در خانه والیبال تهران باید
برابر بانک سرمایه ،صدرنشین رقابتها قرار بگیرد.
فرهاد نفرزاده که به تازگی سرمربی این تیم شده
امروز با همراه شاگردانش در خانه والیبال تهران در
حال تمرین بود که متوجه حضور چند دژبان در
سالن شد .آنها مدعی بودند که حکم جلب طیب
عینی ،سرعتیزن تیم رعدپدافند را دارند و باید وی

ردهبندی تیمهای باشگاهی فوتبال دنیا
اعالم شد که در این فهرست پرسپولیس
در رتبه هشتم تیمهای آسیایی و استقالل
در جایگاه نوزدهم آسیایی قرار گرفتند .به
گزارشایسناردهبندی تیمهای باشگاهی
جهان اعالم شد که در بین تیمهای ایرانی
پرســپولیس با  ۳۹۵۴امتیاز و شش رتبه
ســقوط در جایگاه یکصد و چهلم جهان
و رتبه نخست ایران ایســتاد .استقالل
نیــز با چهار پله صعود بــه رده یکصد و
هشتادوچهارم رســید به عنوان دومین
تیم ایرانی در این ردهبندی لقب گرفت.
همچنین پرســپولیس در بین تیمهای
آسیایی در رده هشتم جدول ردهبندی قرار
گرفت و استقالل نیز در جایگاه نوزدهم
جای گرفت .تیمهای الهالل عربســتان
( ۶۸جهان) ،چونبــوک کره جنوبی (۸۷
جهان) و االهلی عربســتان ( ۹۴جهان)
سه تیم برتر آسیایی این رنکینگ هستند.

را با خودشان ببرند .به گفته آنها عینی سرباز فراری
اســت و باید خودش را معرفی کند! نکته جالب
توجه این است که اکثر بازیکنان تیم رعدپدافند
کاشان سرباز هستند و به دلیل گذراندن خدمت
مقدس سربازی عضو این تیم شدهاند؛ حال اینکه
چگونه یک بازیکن با حضور در این تیم نظامی
میتواند فراری هم باشد سوالی است که مسئوالن
فدراسیون و مخصوص ًا نفرزاده ،سرمربی این تیم
بهتر میتواند به آن پاســخ دهد .زمانی که میثم
پورجاللی ،مسئول سالن خانه والیبال متوجه این
موضوع شد بالفاصله وارد داستان شد و با دژبانها
صحبت کرد تا قائله ختم به خیر شود.

سرمربی نفت تهران مدیران این باشگاه را تهدید
به اســتعفا کرد .به گزارش ایسنا ،آتیال حجازی
سرمربی تیم نفت درباره علت قبول سرمربیگری
این تیم در شرایط نامطلوبی که تیم نفت تهران
دارد ،گفت :از باشگاه نفت برای قبول هدایت این
تیم با من تماس گرفته شد و چون من در ایران
زندگی نمیکنــم ،توافق اولیه به صورت تلفنی
صورت گرفت و قرار شد برای جمعبندی نهایی
به تهران بیایم .هفته گذشته به تهران آمدم و برای
قبول سکان هدایت نفت به توافق رسیدیم و قرار
شد از این به بعد به عنوان سرمربی تیم فوتبال
نفت تهران فعالیت کنــم .من قبل از قبول این

اخبار
انتخابات فدراسیون بسکتبال
 ۲۳دی ماه برگزار میشود

بنا براعالم مدیر کل دفتر امور مشترک
فدراســیون هــا ،انتخابات فدراســیون
بســکتبال  ۲۳دی ماه برگزار می شود.
به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش،
سید شروین اســبقیان ضمن رد برخی
اخبار متناقض دربــاره تعویق انتخابات
فدراسیون بسکتبال گفت  :طبق برنامه
انتخابات این فدراســیون روز  ۲۳دیماه
برگزار خواهد شد و تاکنون اسامی ۱۵نفر
در کمیسیون بررسی صالحیت ها تایید
شــده و برای احراز صالحیت در اختیار
نهادهــای نظارتــی قرار گرفته اســت.
اســبقیان تاکید کــرد  :تمامی خبرهای
مربوط بــه انتخابات فدراســیون های
ورزشی تنها از طریق دفتر امور مشترک
فدراسیونها و دفتر معاونت قهرمانی بر
روی کانال و پایگاه خبری وزارت ورزش
و جوانان منتشــر می شود و قابل استناد
است.
برگزاری هفته اول دور
برگشت لیگهای جودو

هفته اول دور برگشت لیگهای جودوی
مردان کشور امروز (چهارشنبه) به میزبانی
سالن شهید افراســیابی برگزار میشود.
بــه گزارش ســایت فدراســیون جودو،
جوجیتسو و کوراش ،هفته نخست از دور
برگشت سیزدهین دوره رقابتهای لیگ
برتر و دســته یک جودوی مردان کشور
امروز (چهارشنبه) با انجام  6بازی لیگ
برتر و  9بازی لیگ دســته یک در سالن
شهید افراســیابی استان تهران پیگیری
می شود.

استقالل خوزستان

استقالل

سیاه جامگان

سپیدرود رشت

14:30

پرسپولیس

تراکتورسازی

14:30

گسترش فوالد

ذوب آهن

14:30

پیکان

پارس جنوبی جم

15:00

نفت تهران

فوالد

15:00

سپاهان

پدیده

15:15

صنعت نفت آبادان

سایپا

16:45

مسئولیت با حمیدرضا جهانیان ،مالک باشگاه نفت
صحبت کردم و بندهایی در قراردادم با این باشگاه
آوردم که اگر این بندها رعایت شــود ،در خدمت
تیم هستم .اگر این بندها رعایت نشود ،نه من و
نه هر شخص دیگری که بخواهد سرمربی این
تیم شود ،نمیتواند برای نفت موثر باشد .حجازی
درباره وضعیت این تیم اظهار کرد :تیم نفت برای
نیم فصل دوم نیاز به حداقل شش بازیکن جدید
دارد ولی تاکنون اجازه جذب بازیکنی به ما داده
نشده اســت .اوضاع نابهسامانی در باشگاه نفت
وجود دارد و هر بازیکنی که دوست دارد ،میرود و
قراردادش را فسخ میکند.

میزان جوایز دالری مسابقات
وزنهبرداری جام فجر اعالم شد

ســومین دوره رقابتهای وزنه برداری
جام فجر طی روزهای  ۱۵تا  ۲۰اســفند
به میزبانی اهواز برگزار خواهد شــد .به
گــزارش مهر ،این پیکارهــا در حالی با
حضــور وزنه برداران داخلــی و خارجی
برگزار می شود که به نفرات برتر اول تا
ششم مجموعا  ۱۵هزار دالر جایزه نقدی
اهدا خواهد شــد.بر این اساس به نفرات
اول تا سوم به ترتیب  ۴ ، ۵و  ۳هزار دالر
تعلق می گیرد و به نفرات چهارم تا ششم
نیز به ترتیب  ۱۰۰۰ ،۱۵۰۰و  ۵۰۰دالر
داده خواهد شد.

فراخوان تجديد مناقصه
يک مرحلهاي عمومي

ساعت15 :

جمعه  8دی 1396

www.asre-iranian.ir

اولتیماتوم حجازی به باشگاه نفت

پنجشنبه  7دی 1396

پرسپولیس اولین تیم ایرانی در
ردهبندی باشگاههای جهان

یمن نیست ،به سوریه نگاه کنید ،وضعیت عراق را
مشاهده کنید اینها از حامیان داعش هستند.
سخنگوی دولت در ادامه صحبتهایش که نشان
میداد در آن راه مذاکرهای برای برگزاری دیدارهای
بین دو کشــور و میزبانی وجود نخواهد داشــت:
همانگونه که وزیر خارجه فعلی آمریکا گفت ،توان
دیپلماســی ایران باال است ،به توان نظامی ما هم
ایمان آوردهاند .مردان دیپلمات ما کهنهکار هستند
و برای آرامــش منطقه هر کاری انجام میدهند و
حتی حاضر هستند که در مسئله یمن به عربستان
کمک کنند.
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اداره کل راهداري و حمل و نقل جادهاي استان قم در نظر دارد نسبت به برگزاري مناقصه به شرح ذيل از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت اقدام نمايد.
رديف

موضوع

مبلغ برآورد (ريال)

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه (ريال)

1

بهسازي و روکش محورآب شيرين (حد فاصل محور قنوات و محور جنت آباد)

6.404.601.884

320.230.094

به اســتناد صورتجلسه مورخ 1396/09/04صندوق سرمايه گذاري مشــترك امين آويد با مجوز شماره 121/45748سازمان
بورس واوراق بهادار حق الزحمه حسابرس ساالنه از مبلغ ثابت 50ميليون ريال به ساالنه مبلغ 100ميليون ريال افزايش يافت.

کليــه مراحــل برگــزاري مناقصــه از دريافت اســناد تا ارائه پيشــنهاد مناقصه گــران و بازگشــايي پاکتهــا از طريــق درگاه الکترونيکي دولت (ســتاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي  ،مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي
را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند  .تاريخ انتشار مناقصه در سامانه  96/10/05ميباشد.
نوع تضمين شرکت در مناقصه :
ضمانت نامه بانکي يا واريز وجه
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :
از ساعت  9:00روز سه شنبه مورخ  96/10/05تا روز پنج شنبه مورخ 96/10/14
مهلت زماني ارائه پيشنهادها:
تا ساعت  14:30روز دوشنبه مورخ  96/10/25در سامانه ستاد درج گردد.
محل و زمان بازگشايي پاکتها :
ساعت  8:30روز سه شنبه مورخ  96/10/26در محل سالن جلسات اداره کل برگزار ميگردد.
جهــت کســب اطالعات بيشــتر متقاضيان ميتوانند بــه پايگاه ملي اطالعرســاني مناقصات بــه نشــاني  http://iets.mporg.irمراجعه و يا با شــماره تلفن-
 02537780426-7تماس حاصل فرمايند.
ارائه پاکت الف به آدرس :قم -انتهاي بلوار عمار ياسر – بلوار تعاون -مجتمع ادارات – اداره کل راهداري و حمل و نقل جادهاي
شماره نمابر02537775583 :
اطالعات تماس سامانه ستادا جهت انجام مراحل عضويت در سامانه ( :مرکز تماس 021 – 41934 :دفتر ثبت نام 88969737 :و )85193768
(مهدي شيرين کالم کارشناس دفتر خدمات سامانه ستاد ايران در استان قم به شماره  09196630341جهت رفع هر گونه ابهام و سواالت احتمالي)

مدير صندوق سرمايه گذاري امين آويد ـ كارگزاري امين آويد

اداره کل راهداري و حمل و نقل جادهاي استان قم

آگهي تغييرات

«آگهي ابالغ اوراق مالياتي»

در اجراي ماده  208قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه سال  1366بدينوسيله رای هیات حل اختالف با مشخصات زير به مودی ذيربط ابالغ ميگردد تا ظرف  20روز از تاريخ درج اين آگهي به اداره امور مالياتي مربوطه مراجعه و نسبت به حل و فصل پرونده و تسويه حساب
مالياتي اقدام نمايند .در غير اينصورت طبق موازين قانوني اقدام خواهد شد.
رديف
1

شماره پرونده

م الف3125

10088

نام مودی

اسماعیل رمضانی

شماره رای
50942

تاريخ صدور رای عملكرد سال
96/9/11

90

منبع مالياتي
مشاغل

درآمد مشمول ماليات(ریال)
4.800.000.000

اصل بدهی مالیاتی(ریال)
1.609.320.000

واحد مالياتي
0741

نشاني اداره امور مالياتي

خزانه بخارایی جنب مسجدقدس

روابط عمومی امورمالیاتی شهر و استان تهران

