
خربی، تحلیلی، اطالع رسانی
فرهنگی، اجتامعی، ورزشی، اقتصادی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: اسحق ارزانی
قائم مقام مدیر مسئول و رسدبیر: ابراهیم ارزانی

با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گسرته توزیع :جزیره کیش و استان هرمزگان

نشانی دفرت مركزي : کیش – خیابان فردوسی، ویالهای 
مروارید ،بلوک B3 ، طبقه سوم، واحد 715
تلفن: 44424969 – 44424999 )076(

فکس: 44424968
  امور آگهی ها: 44420284

چاپ:  تهران، شهرک صنعتی صفادشت، بلوار تیر،
 انتهای خیابان 12 غربی 

 رشکت چاپ ریحان  65607917
 eghtesadekish@yahoo.com

اقتصاد           کیش

ســرویس ورزشی-   نامزدهای شرکت در انتخابات 
فدراسیون فوتبال باید از ۱۴ تا ۲۰ تیر مراحل ثبت نام در 

انتخابات را انجام دهند. 
با تصویب اعضای مجمع فدراسیون فوتبال قرار است 
انتخابات این فدراسیون برای برگزیدن برخی اعضای 
هیئت رئیسه شامل رئیس، نایب رئیس اول، نایب رئیس 
دوم و نماینده باشگاه ها در روز هشتم شهریور برگزار 

شود.
»حســن کامرانی فر« دبیرکل فدراسیون فوتبال در این 
خصوص  گفته اســت که اقدامات بــرای برگزاری 

انتخابات از هفته گذشــته با برگزاری جلسه با اعضای 
کمیته های بدوی و استیناف انتخابات آغاز شده است.

کامرانی فر گفت: زمــان ثبت نام از نامزدها از ۱۴ تا ۲۰ 
تیر اســت. متقاضیان با مراجعه به ســامانه فدراسیون 
برای برگزاری مجامع می توانند درخواستشان را برای 
شرکت در پســت های مدنظر ارائه کنند، سپس اصل 
مدارک و مســتندات را به دبیرخانه فدراسیون تحویل 
بدهند. مدارک برای بررسی و تأیید صالحیت کاندیداها 
تحویل کمیته بدوی و در صورت نیاز کمیته اســتیناف 

انتخابات می شود.

آغاز ثبت نام کاندیداهای انتخابات  ریاست 
فدراسیون فوتبال  خربی، تحلیلی، اطالع رسانی

فرهنگی، اجتامعی، ورزشی، اقتصادی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: اسحق ارزانی

قائم مقام مدیر مسئول و رسدبیر: ابراهیم ارزانی
با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

گسرته توزیع :جزیره کیش و استان هرمزگان
نشانی دفرت مركزي : کیش – خیابان فردوسی، ویالهای 

مروارید ،بلوک B3 ، طبقه سوم، واحد 715
تلفن: 44424969 – 44424999 )076(

فکس: 44424968
  امور آگهی ها: 44420284

چاپ:  تهران، شهرک صنعتی صفادشت، بلوار تیر، انتهای 
خیابان 12 غربی 
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وریا غفوری...
محروم از تیم ملی

محروم از تیم محبوب
محبوب قلب های 

قرمز و آبی

گروه ورزشی- مدافع معترض تیم فوتبال پرسپولیس با خداحافظی از این تیم در آستانه پیوستن 
به یکی از تیم های فوتبال باشگاهی قطر است.

رامین رضاییان که نیم فصل دوم لیگ بیست و یکم به جمع سرخپوشان پایتخت اضافه شده 
بود بعد از اتمام بازی ها و نایب قهرمانی لیگ برتر با تیم پرســپولیس با حضور در یک برنامه زنده 
تلویزیونی ســخنانی بر زبان آورد که اعتراض مدیریت و کادرفنی این تیم را به همراه داشــت.این 
بازیکن بعد از آن برنامه عمال در لیست خروجی یحیی گل محمدی قرار گرفت و مسووالن باشگاه 

نیز هیچ عالقه ای به تمدید وی نداشتند.
رضاییان بعد از قرار گرفتن در لیست خروجی باشگاه پرسپولیس با چند تیم لیگ برتری وارد 
مذاکره شد اما نتوانست از لحاظ مالی با این تیم ها به توافق برسد.روزنامه الرای قطر در خبری با اشاره 
به بازگشت مدافع اسبق تیم ملی فوتبال ایران نوشت: باشگاه الشحانیه در آستانه امضای قرارداد با 
رامین رضاییان قرار دارد و وی به احتمال زیاد فوتبال خود را در این تیم پیگیری خواهد کرد.رامین 
رضاییان پیش از این در لیگ ستارگان قطر در تیم های فوتبال الدحیل، الشحانیه و السیلیه توپ می زد. 

وی در زمستان سال ۱۴۰۰ از تیم السیلیه جدا شد تا شاگرد یحیی گل محمدی شود.

تکلیف مدافع معترض پرسپولیس مشخص شد


