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استخدام کارمند امور اداری خانم 
آشنا به کامپیوتر و امور اداری جهت 
کار در یک شرکت مورد نیاز است 
متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 

B3 ویالهای مروارید بلوک
طبقه سوم واحد 715مراجعه نمایند

دفترچه کار به نام آقای آرنولد فاجاردو 
شماره دفترچه 19476  و شماره پاسپورت 

p4043762A مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد

7 ورزشی

سرمربی پرتغالی سپاهان با سه دستیار فوق جذاب کار خود در سپاهان را در لیگ بیست و دوم
 شروع خواهد کرد.

گروه ورزشی- باشگاه سپاهان 
اصفهــان ژوزه مورایــس را به عنوان 
جانشین محرم نویدکیا انتخاب کرد تا 
شــاهد حضور یک چهره جذاب در 
لیگ بیست و دوم فوتبال ایران باشیم. 
سرمربی زردپوشان امروز از دستیاران 
خود نیــز رونمایی کــرد تا نیمکت 

تیمش را جذاب تر از قبل کند.
آپاچی زن پورتو و محبوب 

مورینیو
هوگو آلمیدا یکی از دســتیاران 

مورایــس در ســپاهان خواهد بود؛ 
مهاجم ســابق تیم ملی پرتغال با 57 
بــازی ملی و 19 گل زده که ســابقه 
قهرمانــی در لیگ قهرمانــان اروپا با 
تیم پورتو را دارد. او سال ها در سطح 
اول فوتبال اروپا به میدان رفته، در دو 
دوره پیراهن تیم ملی کشــورش در 
جــام جهانی را به تن داشــته و یکی 
از محبوب تریــن بازیکنان دهه اخیر 

فوتبال پرتغال به شمار می رود. 
زننده یکی از زیباترین گل های 

لیگ قهرمانان اروپــا )06-2005 به 
اینتر( شانس این را داشت که حتی در 
ســال 2011 پیراهن رئال مادرید را به 
تن کند ولی این اتفاق با وجود تمایل 
مورینیو رقم نخــورد تا آلمیدا راهی 
بشیکتاش شود. قهرمان دو دوره لیگ 
پرتغال )پورتو(، یک دوره لیگ یونان 
)آ ا ک آتن( و لیگ ترکیه )بشیکتاش( 
و جام حذفی  آلمان)وردربرمن( پیش 
از این تیم، در تیم الهالل هم سابقه این 

را داشته که کمک مورایس باشد.

دروازه بان هــا زیــر نظر 
قهرمان پرتغال

مربی دروازه بانان تیم سپاهان هم 
از پرتغال است و جزو هم نسلی دیگر 
دستیاران مورایس محسوب می شود؛ 
پائولو ســانتوس، دروازه بان ســابق 
فوتبال پرتغال که ســابقه قهرمانی در 
لیگ این کشــور با تیم بنفیکا را دارد، 
هدایت گلرهای ســپاهان را در لیگ 
بیست و دوم به عهده خواهد داشت.

ســانتوس دوران ملی کوتاهی 
داشته است. او که یک بازی ملی )1-1 
مقابل ایرلند شــمالی در سال 2005( 
در کارنامــه دارد به عنوان جانشــین 
برونــو واله مصدوم، در لیســت تیم 
ملــی پرتغال برای جام جهانی 2006 
حاضر بود. او در عرصه ملی همچنین 
قهرمانــی جام ملت های اروپا زیر 16 

سال )1989( را در کارنامه دارد.
دستیار اول با سابقه رئال، 

چلسی و اینتر!
ژوائــو پــدرو، دیگــر چهره 
سرشناسی است که در لیگ بیست و 

دوم به عنوان عضو کادر فنی سپاهان، 
روی نیمکت این تیم خواهد نشست. 
او دستیار اول مورایس و مربی بدنساز 

تیم خواهد بود.
تجربه کاری پدرو، بخش مهمی 
از جذابیت نیمکت ســپاهان خواهد 

بود. او ســابقه حضور در بزرگترین 
تیم های باشــگاهی فوتبــال اروپا را 
دارد. چلسی، رئال مادرید و اینترمیالن 
تیم هایی هستند که او به عنوان دستیار 

مورینیو در آنها فعالیت داشته است.
ژوائــو پدرو ســال های زیادی 

است که کنار مورایس فعالیت داشته 
است. او از ترکیه تا یونان و از انگلیس 
تا کره جنوبی کنار ســرمربی پرتغالی 
سپاهان حضور داشــته است. پدرو 
مثل ســانتوس در تیم الهالل هم کنار 

مورایس حضور داشت.

کادر فنی تیم سپاهان حداقل روی 
کاغذ جذاب ترین نیمکت لیگ برتری 
را خواهد ساخت. به این نیمکت یک 
گزینه ایرانی نیز اضافه خواهد شد که 
به احتمال زیــاد از بازیکنان نامدار و 

خوش نام پیشین سپاهان باشد.

 

گروه ورزشــی- قانون سقف 
قرارداد فوتبال ایران به صورت کلی 
لیگ برتر ایران و بازیکنان شــاغل در 

آن را با تحول مواجه خواهد کرد.
قانون جدید ســقف قــرارداد 
در حالی افشا شــد که اگر مسئوالن 
ســازمان لیگ تغییــری در آن ایجاد 
نکنند، بازیکنان فوتبال در لیگ برتر 
به سه دسته تقســیم خواهند شد: 1. 
بازیکنان ملی پــوش با انجام بیش از 
10 بــازی ملی در دو ســال اخیر، 2. 
بازیکنــان ملی پوش بــا کمتر از این 
تعــداد بازی در دو ســال اخیر و 3. 

بازیکنان غیرملی.
بر این اساس بیشترین دستمزد 
دریافتــی در لیگ برتــر 14 میلیارد 
خواهد بــود و رده دوم بازیکنان هم 
حداکثــر 12 میلیارد حقوق خواهند 
گرفت و بازیکنان غیرملی در بهترین 
حالت قــرارداد 7 میلیــاردی امضا 
خواهند کرد. این در حالی اســت که 
شــایعات و شــنیده ها از بازار نقل و 
انتقاالت ارقام بیشتری نسبت به این 

اعداد را نشان می دهد.
نکتــه جالب اینکه باشــگاه ها 
حداکثر امــکان پرداخت 20 درصد 
قرارداد به عنوان آپشــن را خواهند 
داشت و به عبارتی بیشترین قرارداد 
بازیکنان لیگ برتــری 16 میلیارد و 

هشتصد میلیون تومان خواهد بود.
ســوال مهم دربــاره اعمال این 
قانون، مبــدا تاریخ برای محاســبه 
بازیهای ملی اســت. اگر محاسبه از 
ابتدای ســال 1399 صورت بگیرد، 
تیم ملــی ایران 18 بازی رســمی و 
دوســتانه برگزار کــرده و نکته قابل 
توجه اینکه تنها 12 بازیکن توانستند 
از مرز موردنظر ســازمان لیگ عبور 
کنند و مشمول سقف قرارداد بشوند.

علی قلی زاده، احمد نوراللهی، 
حســین کنعانی، صــادق محرمی، 
شجاع خلیل زاده، سعید عزت اللهی، 
مهدی طارمی، سردار آزمون، علیرضا 
جهانبخش و کریــم انصاری فرد 10 
بازیکنی هستند که در خارج از کشور 
حضور دارند و باوجود امکان دریافت 
ســقف قرارداد، به ایران بازنخواهند 
گشــت. در ایــن بین تنهــا تکلیف 
نوراللهی، عزت اللهی و انصاری فرد 
برای فصل آینده مشخص نیست که 
آنها هم در تالشــند سال جام جهانی 

خارج از ایران بازی کنند.
وحید امیــری و امید نورافکن 
تنها فوتبالیســت های شاغل در ایران 
هســتند که بیش از 10 بازی ملی در 
دو سال اخیر انجام دادند. نکته جالب 
اینکــه هر دوی آنها تحــت قرارداد 
پرسپولیس و سپاهان هستند و طبیعتا 

قرارداد جدیدی امضا نخواهند کرد.
مورد جالب این فهرست کریم 
انصاری فرد اســت که در دو ســال 
اخیر تنهــا 100 دقیقه در ترکیب تیم 
ملی بازی کرده اما به شــکلی جالب 
این دقایق در 11 بازی تقســیم شده 
تا بر اســاس مصوبه سازمان لیگ، او 
مستحق دریافت سقف قرارداد بشود.

ایــن در حالــی اســت که اگر 
ســازمان لیگ تصمیم خود را تغییر 
دهــد و بازیکنان بــا 10 بازی ملی را 
هم مشــمول این قانون کند، علیرضا 
بیرانونــد و میالد محمدی نیز امکان 
ثبــت قــرارداد 14+2.8 میلیاردی را 

خواهند داشت.
ابهام دیگــر در مورد بازیکنانی 
اســت کــه حداکثــر 12 میلیــارد 
قرارداد امضا خواهند کرد؛ فهرســتی 
طوالنی تــر که عــالوه بــر این 12 
بازیکــن، 42 فوتبالیســت دیگر را 
شامل می شود. با این حال شاید بهتر 
بود که ســازمان لیگ بین بازیکنانی 
که بازی ملی انجــام دادند و نفرات 

نیمکت نشین، تفاوتی قائل می شد.
در ایــن فهرســت 44 نفره، نام 
خریدهای پرســپولیس بیش از پیش 
مورد توجه قــرار می گیرد: علیرضا 
بیرانوند )10(، مرتضی پور علی گنجی 
)3(، دانیال اسماعیلی فر )1(، سروش 

رفیعــی )0( و ســعید صادقی  )0(. 
همچنین ســیامک نعمتــی، مهدی 
ترابی و میالد سرلک که با پرسپولیس 
تمدید کردند، نفراتی هســتند که در 

این لیست جای گرفته اند.
همچنین علی کریمی و احسان 
حــاج صفــی دو بازیکنی هســتند 
که امــکان دارد به ایــران بیایند، در 
ایــن طبقه بندی قــرار دارند و با تیم 
موردنظر خود قــرارداد حداکثر 12 

میلیاردی باید ببندند.
در مجمــوع 39 بازیکــن در 
دو ســال اخیر بــرای تیم ملی بازی 

کرده اند کــه نفراتی مثل دانیال 
اسماعیلی فر، کمال کامیابی نیا، 
ساسان انصاری و... تنها یک 
بــازی ملی انجام دادند اما به 
هر حال خــود را در چرخه 

تیم ایران قرار دادند.
در این بین 15 بازیکن 
نیز بودند کــه تنها به اردو 
دعــوت شــدند و فرصت 
بازی پیدا نکردند؛ شاخص 
ترین آنها سجاد شهباززاده 
است که با امضای قراردادی 

به استقالل پیوست.
البته شاید این لیست باتوجه 

به فهرست استندبای دچار تغییراتی 
بشــود و باید منتظر مانــد و دید که 

ســازمان لیگ این مصوبــه را به چه 
شکلی منتشر خواهد کرد.

ابهام ویــژه دربــاره بازیکنان 
خارجی لیگ برتر خواهد بود که در 
مورد سقف قرارداد آنها هنوز خبری 
منتشر نشــده و باید دید که سازمان 
لیگ در این باره چه تصمیمی خواهد 

گرفت.

مورایسوسهدستیاریکهباورماننمیشود؛

جذابیت نفس گیر نیمکت 
سپاهان برای لیگ

ستاره های 14 میلیاردی لیگ برتر را بشناسید!
گروه ورزشی- پس از ماه ها گمانه زنی، قرمزها باالخره ستاره خود را به یک قرارداد سه ساله جدید راضی کردند.  پس 
از ماه ها گمانه زنی امیدها و اهداف و توییت های مرموز، سرانجام راز آشکار شد: محمد صالح حداقل سه سال دیگر می ماند.

ایــن مرد مصری پس از تایید قرارداد جدید خود با قرمزها با دســتمزد هفتــه 350.000 پوند )422.000 دالر( گفت: 
"احساس خوبی دارم. این یک روز شاد برای همه است."اول و مهمتر از همه صالح خواهد بود که با توجه به فرم باشکوه و 
تعیین کننده دورانش در باشگاه، به رسمیت شناخته می شود و پاداشی که احساس می کند سزاوار است را دریافت می کند.

در طی پنج سال حضور در مرسی ساید، این بازیکن 30 ساله تمام جام های باشگاهی را که باید به دست آورد، 156 
گل در 254 بازی به ثمر رسانده است. او نهمین گلزن برتر تمام دوران قرمزهاست، اما اکنون بازیکنانی مانند مایکل اوون، 

کنی دالگلیش، رابی فاولر و اســتیون جرارد جلوتر از او هســتند و همچنین جایگاهی در بین پنج گل برتر را در 
نظر دارد. او در حال حاضر یک اسطوره لیورپول است، شکی نیست و اکنون او قرارداد دارد تا آن را بیشتر 

ثابت کند.در همین حال، برای یورگن کلوپ، اخبار تمدید صالح به همان اندازه مورد استقبال قرار گرفته 
است. کلوپ با دیدن جدایی سادیو مانه در راه بایرن مونیخ در ماه گذشته، می داند که در سال های آینده 
حداقل یک ستاره هجومی خواهد داشت.خط حمله لیورپول در حال تغییر است اما او امیدوار است که 
بازیکنانی مانند دیوگو جوتا، لوئیس دیاز و خرید جدید یعنی داروین نونز بتوانند از حضور، گل ها و پاس 

گل های صالح از جناح راست استفاده کنند.  جولیان وارد، مدیر ورزشی جدید لیورپول، باید به چه چیزی 
فکر کند؟ او اقتدار خودش را به گونه ای نشان داده است. وارد قطعا امسال دستش پر بوده است. تمدید 

صالح تنها چند ماه پس از نهایی شدن قرارداد جدید 4 ساله کلوپ انجام می شود، به این معنی 
که قرمزها دو مهره مهم خود را در قراردادهای بلندمدت به دست آورده اند. آن ها قباًل همین 

کار را کرده اند، به یاد داشته باشید: بازیکنانی مانند آلیسون بکر، ویرجیل فن دایک، فابینیو، 
جردن هندرسون، ترنت الکساندر-آرنولد و اندی رابرتسون.وارد، پس از گرفتن مسئولیت 
مایکل ادواردز بسیار مورد احترام، می دانست که با سختی زیادی رو به رو است. او باید 
قراردادهای اولیه خود را به درستی انجام می داد، هواداران را به میدان می آورد و اطمینان می 
داد که هر گونه صحبت در مورد افت یا اختالل در آنفیلد به سرعت کنار گذاشته می شود.
قرارداد جدید کلوپ بســیار بزرگ بود و آرامش و تداوم را در کل باشــگاه تضمین 
کرد و تمدید صالح نیز به همان اندازه مهم اســت.با حضور کلوپ، صالح و ظهور یک 
تیم جوان جدید و پرجنب وجوش، آینده در آنفیلد به روشنی امروز به نظر می رسد.  آن ها 
ممکن است فصل گذشته به طرز عذاب آوری از دست دادن چهارگانه را از دیده باشند اما 
قرمزها برای خودشان متاسف نیستند. آن ها در این فصل دوباره به دنبال افتخارات بزرگ 
بازخواهند گشت، می توانید از این موضوع مطمئن باشید. و با رهبری پادشاه مصری آن ها، 

این فقط می تواند خطری برای دیگران باشد…

صالح به دنبال تاریخ سازی در لیورپول

سهشنبه١٤تیر5،١٤0١ذیالحجه5،١٤٤3جوالی2022،شماره3992،صفحه

آگهی تصمیمات شرکت خدمات بندری دریایی خلیج 
فارس خط کیش  )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 3976 و شناسه ملی 10861556113
    به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1401،03،17 تصمیمات 

ذیل اتخاذ گردید:
1. صورتهای سود و زیان و تغییرات درحقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال 

مالی منتهی به 1400،12،29 به تصویب رسید.
2. شرکت تاید واتر خاورمیانه با شناسه ملی 10100478433 ، شرکت حمل و نقل 

و خدمات کانتینری بیکران قشم با شناسه ملی 10861925021 ، شرکت رهیاب 
رایانه گســتر با شناسه ملی 10101910795  به سمت اعضای هیئت مدیره برای 

مدت دو سال انتخاب شدند.
3. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ایران مشهود با شناسه ملی 10100322973 
بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان 
پندار با شناسه ملی 10100525069بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال 

انتخاب شدند.
4. روزنامه کثیراالنتشار اقتصاد کیش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
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آگهی تصمیمات شرکت خدمات بندری دریایی خلیج 
فارس خط کیش  )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 3976 شناسه ملی 10861556113
 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1401،03،18 ، 1- آقای علی حاجی 
اسمعیلی با کد ملی 0072658010 به نمایندگی از شرکت تایدواتر خاورمیانه به 
ســمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیــره ، آقای امیرعلی برجی با کد ملی 
0083770089 به نمایندگی از شرکت حمل و نقل و خدمات کانتینری بیکران قشم 
به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسین سپهری با کد ملی 4449413423به 
نمایندگی از شرکت رهیاب رایانه گستر به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 

دو سال انتخاب شدند.
2- کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک ، سفته ، برات ، قراردادها ، 
عقود و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل 
با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق 
عادی و مراسالت با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای 

هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
3- وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل برابر اساسنامه شرکت شامل بندهای 
1-4-5-7-11-12-18-19-20-21-22-23-24 توسط هیات مدیره به شرح 
ذیل تفویض گردید : »1- بند 1- نمایندگی شــرکت در برابر صاحبان ســهام، 
اشــخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجعه قضایی 2- بند4- نصب و عزل 
کلیه ماموران و کارکنان شــرکت و تعیین شــغل و حقوق و دســتمزد و انعام و 
ترفیع و تنبیه و تعیین ســایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت 
و مرخصی و بازنشســتگی و مستمری وراث آنها 3- بند5- پیش بینی و تنظیم 
بودجه ســاالنه شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی 4- بند7- دریافت مطالبات 
و پرداخت دیون شرکت 5-بند11- تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه 
اختراع و یا نام و نشان و تصویر و عالئم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و 
یا واگذاری اختراعات و  ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوطه به 

آنها 6-بند12- تقاضا و اقدام برای هرگونه عالمت و نام تجاری 7-بند18- اقامه 
هرگونــه دعوای حقوقی و جزایی و دفــاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه 
شــده ، از طرف شــرکت و بنام شرکت ، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا 
عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و شرکت و نیز دفاع 
از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و 
چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق 
مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی ، قضات تحقیق و اســتیفای 
کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات 
اعالم اراده و نظر ، درخواســت پژوهش ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرســی ، 
مصالحه ســازش ، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا وانکار و تکذیب اسناد و 
اعالم جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قرار دادهای حاوی شــرط داوری یا 
توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب 
با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و 
خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت ، درخواست ضرر و زیان و صدور و 
دستور الزم االجراء و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس و اموال بدهکار 
و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در 
مقابل طلب شــرکت انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار 
درماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته 
و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به وامور مشابه دیگر از قبیل 
آنچه گذشت. 8- بند19- تعیین میزان استهالک ها با توجه به قوانین جاری کشور 
9-بند20- تنظیم خالصه صورت دارایی و قروض شرکت شش ماه یکبار و دادن 
آن به بازرس شرکت 10-بند 21- تنظیم خالصه صورت دارایی و دیون شرکت 
پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود 
و زیان شرکت  11- بند22- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین 
دســتور جلســه آنها 12- بند 23- پیشنهاد هر نوع اندوخته عالوه بر پنج درصد 

اندوخته قانونی 13- بند24- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام«
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