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علی کریمی :به کمیته انضباطی آمدهام تا مرا روشن کنند
بخش ورزش -سرمربی سپیدرود گفت :به کمیته انضباطی آمدم تا آنها ما
را روشن کنند .علی کریمی که برای شرکت در جلسه کمیته انضباطی در
فدراسیون فوتبال حضور یافته بود ،اظهار داشت :به کمیته انضباطی آمدم
تا آنها ما را روشن کنند .من حرفهایم را زدهام و تمام چیزها موجود است.
فدراسیون در  2هفته فقط  200میلیون تومان از جریمهها در میآورد
وی در مورد جریمه تیمهای مختلف لیگ برتری از سوی کمیته انضباطی
و اعتراضش به این موضوع ،گفت :من خودم در
کم
کانال شخصیام این قضیه را قرار دادم .هر هفته ِ
کم پنج شش تیم بهخاطر مسائل مختلف جریمه
میشوند؛ این وسط جریمه برای یکی کمتر و برای
یکی بیشتر است ،در حالی که تخلف یکسان است.
من این را میگویم که جالب است دریافتی سال
گذشته فدراسیون  200میلیون تومان بوده که
ل را از جریمهها در دو هفته درمیآورند .در
این پو 
آییننامه جدید هم قطعاً قیمتها بیشتر شده است.
قب ً
ال پنج تیم را جریمه میکردند ،یکی را تشویق ،اما
االن این تشویق را هم نمیکنند.
هنوز هم که هنوز است بابت اخراج دستیاران
ایرانی کیروش جواب نگرفتهاید
سرمربی تیم فوتبال سپیدرود رشت در واکنش به
صحبتهای خبرنگاری مبنی بر اینکه «مربی بدنساز
تیم ملی فوتبال مدرک مربیگری ندارد» ،تصریح کرد:
مربی بدنساز اص ً
ال یک نفر دیگر است ،شما اشتباه
میکنید ،نام این آقا «سباستین» است .او مدرک
مربیگری نداشت ،نمیگویم از طرف فدراسیون ،چون
نمیخواهم گناه کسی را بشویم ،اما وقتی او آمد،
کارلوس (کیروش) با روابطی که داشت او را فرستاد و یک مدرکی گرفت .شما
(خبرنگاران) که برای حضور من در کمیته انضباطی زحمت کشیدید و به اینجا
آمدید ،هنوز هم که هنوز است بابت اخراج دستیاران ایرانی جواب نگرفتهاید.
خودم را زودتر کنار کشیدم تا اتفاقاتی که برای مربیان ایرانی افتاد
برای من رخ ندهد
کریمی در واکنش به ادامه صحبتهای خبرنگاری که به او گفت «شما خوتان
برای بیرون آمدن از تیم ملی هنوز چیزی نگفتهاید» ،تصریح کرد :من قب ً
ال
هم گفتم .چیزی که فکر میکردم ،نبود .با شرایطی که میدیدم احتمالش را
میدادم که چنین اتفاقاتی رخ بدهد .به خاطر همین زودتر خودم کنار کشیدم.

بعدا ً حتی آقای نکونام هم بهعنوان مربی وارد تیم ملی شد ،اما ادامه نداد.
تاج احتماالً بعد از جام جهانی خیلی چیزها را خواهد گفت!
وی با اشاره به صحبتهای اخیر مهدی تاج مبنی بر اینکه بهزودی خیلی از
چیزها را خواهد گفت ،خاطرنشان کرد :کِی میخواهند بگویند؟ احتماالً این
صحبتها بعد از جام جهانی انجام میشود ،چون در آستانه جام جهانی برای
تیم ملی حاشیه درست میکند.

نگفتند چرا به کمیته انضباطی احضار شدم
سرمربی تیم سپیدرود راجعبه دعوتش به کمیته انضباطی گفت :فقط احضارم
کردند ،چیزی هم نگفتند که چرا احضار میکنند .طبیعتاً فکر میکنم بهخاطر
صحبتهایی که شده من را احضار کردند .میرویم که ببینیم چه اتفاقاتی
میافتد.
من بعد از نشست با تاج سکوت نکردم
کریمی همچنین به صحبتهای خبرنگاری مبنی بر اینکه «شما بعد از
جلسهای که با مهدی تاج داشتید ،کام ً
ال سکوت کردید» ،واکنش نشان داد
و یادآور شد :کامل سکوت نکردم ،ما حرفهایمان را زدیم و االن هم همین

صحبتها را کردیم .مگر چیزی فرق کرده است؟ شما اگر به خودتان زحمت
بدهید و یک سر به کانال تلگرامی من بزنید ،میبینید که بعضی صحبتها
دوباره بازنشر شده است.
اگر دروغی گفتهایم تمام عواقبش را به گردن میگیریم
وی ادامه داد :من فقط چند سؤال کردم و باید پاسخگو باشند .برای مردم جواب
بدهند ،چون یکی از دلخوشیهای مردم همین فوتبال است که نتیجه بگیرد
و مردم شاهد رخ دادن این اتفاقات نباشند .اگر ما
دروغی گفتهایم و تهمتی زدهایم تا تهش هستیم و
تمام عواقب آن را هم به گردن میگیریم.
کریمی در پاسخ به سؤالی درباره بحث
بلیتفروشی بازیهای لیگ برتر نیز گفت :اگر
االن دارم صحبت میکنم دیگر آخر جلسه نیاید
که من حرف بزنم و برای همین نمیخواستم
قبل از جلسه حرفی بزنم .آخر جلسه لطفاً سؤال
پرسیده نشود و بروید از فدراسیون سؤال کنید.
درمورد بلیتفروشی من یک سؤال از شما دارم.
اگر این شرکت قراردادش را درست بسته بوده چرا
باید به یکباره  23درصد مبلغ را کم کند و االن
بشود  11درصد؟ در جریان این مسئل ه هستید؟
حاال چرا این  11 ,10درصد ,پنج درصد نشده
که حق باشگاهها بیشتر شود؟ باالخره میدانید
که تمام تیمهای باشگاهی ما مشکل مالی دارند،
چه دولتی و چه غیردولتی و خصوصی .همه بدون
استثنا مشکل مالی دارند .پس اگر فدراسیون
میتواند کاری کند که از نظر مالی به باشگاهها
کمک شود چه اشکالی دارد؟ شما ببینید از 35
درصد به یک باره شده  11 ،10درصد .آخر چطور میشود؟!
چرا از من سؤال میکنید از مسئوالن فدراسیون بپرسید
سرمربی سپیدرود در واکنش به این جمله که رسانهها به این موضوع
پرداختهاند ،تصریح کرد :من خودم به عادل هم گفتم که دو برنامه برای
این موضوع بوده ،اما به نتیجه نرسیدهاند .در نهایت تمام ارگانهای
دولتی باید امتیازاتی که واگذار میکنند در مناقصه یا مزایده لحاظ کنند
که همه شرکت کنند و هرکسی که پیشنهاد بهتری داشته باشد برنده این
واگذاری شود .این دوره هم برای ایران نوین این واگذاری برگزار نشد .من
که میدانم ،اما شما چرا از من سؤال میکنید؟ اینجا از آنها سؤال کنید.

سهیل حق شناس  ،مربی سپیدرود:

امسال جشن بقا می گیریم
بخش ورزش -مربی سپیدرود هم ابراز امیدواری کرد با تالش بازیکنان سرمربی
جوان این تیم نتیجه گیری موفقی در هفتههای پایانی لیگ هفدهم داشته باشد و
آنها سهمیه گیالن در لیگ را حفظ کنند.
سهیل حق شناس در گفتوگو با ایلنا ،درباره نتایج هفتههای اخیر سپیدرود رشت
و روند موفقیت به همراه علی کریمی اظهار داشت :در حقیقت روند ما در مقایسه
با نتایج نیم فصل اول تغییر زیادی نداشته و تقریبا یکسان است که متاسفانه
نتوانستیم جایگاه در جدول رده بندی را تغییر بدهیم.
امیدوارم این امتیاز از دست دادنها در هفته پایانی گریبانگیرمان نشود .این را همه
میدانند که امتیازگیری در نیم فصل دوم به مراتب سخت تر از نیم فصل اول است
و همه تیمها با تالش فراوان به دنبال امتیازگیری هستند.
حق شناس تصریح کرد :ما تا به امروز در هر بازی برای سه امتیاز در زمین حاضر
شدیم .به هر حال تمامی جنبهها در آن اندازه نبود که بتوانیم موفق باشیم اما ما
تیمی هستیم که از اول فصل ،به خوب بسته شدن و بسته نشدن بازیکنان کار

ندارم ،برای حضور در لیگ برتر دور هم جمع شدهایم.
او ادامه داد :زمانیکه کادر جدیدی مدیریت را قبول میکند از همه چیز آگاهی دارد
و شرایط را میداند .به هر حال ما باید تالشمان را دو برابر کنیم و در راس کادرفنی
ما آقای کریمی حضور دارند که با انگیزه به سپیدرود آمدهاند.
مربی سپیدرود افزود :ایشان در عرصه مربیگری شاید مطرح نباشند اما دیدیم که در
همین فوتبال ما به خیلیها فضا داده شده و پس از مدتی با به رخ کشیدن دانششان
مطرح شدند .سپیدرود با حضور علی کریمی ضرر نمیکند و هفت بازی باقی مانده
است .آن چیزی که در هفتههای باقی مانده به تیم مردمی برای بقا در لیگ برتر
روحیه میدهد ،همدل بودن تمام اعضای تیم است.
حق شناس درباره اینکه علی کریمی استعفا کرده بود و باشگاه با آن مخالفت کرد،
گفت :از نظر من ایشان کار بسیار حرفهای انجام دادند که خیلی کمتر در فوتبال
ایران آن را میبینیم .این در دو حالت اتفاق میافتد یا مربیان استعفا میدهند و
میروند یا آنقدر میماند که هم خودشان ضرر میکنند و هم تیم.

آقای کریمی آنقدر معرفت داشتند و حرفهای کار کردند که دست باشگاه را باز
گذاشتند .خداراشکر باشگاه و بازیکنان پشت ایشان هستند ولی میگویم این
حمایت در حالیکه بازیکنان خودشان را در زمین ثابت نکنند به علی کریمی کمک
نمیکند .ما هر چقدر هم حمایت کنیم؛ اگر در زمین توانمان را اجرا نکنیم و امتیاز
از دست بدهیم آن زمان بی فایده است .ما باید از این سرمربی جوان در زمین
حمایتکنیم.
او در ادامه بیان داشت :باید برای بازیهای پیش رو را ارزش قائل شویم و همین
نفت تهران نمونه بارز آن است که باهوش عمل میکند و امتیاز جمع میکند .همه
ما هم قسم و همدل هستیم تا با تالش این تیم را در لیگ برتر حفظ کنیم.
از هواداران عزیزمان تقاضا دارم مقداری صبور باشند و میدانم که شرایط سخت
است اما در حال حاضر نباید به دنبال مقصر نباشیم چون تیم متضرر میشود .ان
شاء اهلل که اینطور نباشد و در پایان امسال مانند سال گذشته که در رشت جشن
صعود گرفتیم ،امسال جشن بقا بگیریم.

علی پروین  :علی کریمی در مورد فدراسیون درست میگوید
بخش ورزش -اسطوره باشگاه پرسپولیس در مورد دیدار این تیم مقابل نسف
قارشی و حاشیههای پیرامون پژمان جمشیدی و علی کریمی صحبت کرد.
صحبت با علیپروین همیشه جذابیتهای خاص خودش را دارد چرا که او بیپرده
نسبت به حواشی و اتفاقات روز فوتبال نظرش را میگوید و اهل خودسانسوری
نیست .پروین در مورد شرایط اخیر پرسپولیس با ایلنا گفتوگو کرد.
نظرتان در مورد دیدار آسیایی پرسپولیس مقابل نسف قارشی چیست؟
فکر میکنم پرسپولیس مثل همیشه برنده از زمین خارج شود چرا که تیم خوبی
است ،بازیهای خوبی انجام میدهد ،روحیه خوبی دارد و قهرمان لیگ هم شده
است .بازی هم در ورزشگاه آزادی است و بعید میدانم حریف در زمین ما حرفی
برای گفتن داشته باشد.
شما برای حمایت به ورزشگاه میروید؟
دوست دارم به ورزشگاه بروم و باید ببینم شرایط چطور میشود ،ساعت  5است
دیگر ،درست است؟ احتماالً خواهم رفت چون میخواهم در جشن اولین پیروزی
پرسپولیس در فصل جدید لیگ قهرمانان شرکت کنم.
در مورد شرایط پرسپولیس در لیگ برتر هم صحبت کنید؟
شرایط که خیلی خوب است و اختالف با تیمهای دیگر خیلی زیاد شده است و
فکر میکنم اگر یک یا دو بازی دیگر پیروز شوند قهرمانی قطعی خواهد شد و این

اتفاق خیلی خوبی است.
قرارداد خیلی از بازیکنها در پایان فصل تمام میشود و باشگاه هنوز با
کسی تمدید نکرده است ،نظر شما چیست؟
به نظرم کادر مدیریتی باشگاه باید تمدید قراردادها را شروع کند و نباید صبر کند تا
آخر فصل و وقتی قرارداد بازیکنان تمام شد تازه بخواهد دست به کار شود.
در مورد بازی کردن ماهینی در پست هافبک چه نظری دارید؟
باز هم قرار است هافبک بازی کند؟ پست تخصصی ماهینی هافبک نیست ولی در
این پست خوب بازی کرده و به ارنج تیم برنده هم دست نمیزنند .البته خود برانکو
استاد است و میداند چکار کند.
شاگرد سابقتان علی کریمی این روزها با انتقاداتش خیلی سر و صدا
کرده است،
در مورد صحبتهایی که علیه فدراسیون انجام داد به نظرم حق دارد و راست
میگوید ولی در مربیگری و کنار نیمکت باید کمی آرامتر و خونسردتر رفتار کند
و سر یک اشتباه داوری یا مسائل این چنینی به هم نریزد چون باید  20-15سال
مربیگریکند.
به نظر شما مربی خوبی میشود؟
بازیکنانی که تکنیکی هستند مربیان خوبی میشوند و به نظرم کریمی اگر قدر

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
آگهی ثبتی
آگهی تغییرات اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزان و زنبورداران استان
گیالن شرکت تعاونی به شماره ثبت  2346و شناسه ملی 10720154961
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ  1396/09/27و برابر تائیدیه شماره
 205/24/111/184/2153مورخ  96/10/24اداره تعاون روستایی استان گیالن
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 – 1آدرس شرکت استان گیالن شهرستان رشت سعدی کوچه فراهانی خیابان
سعدی پالک  0ساختمان سرو طبقه دوم واحد شمالی با کدپستی 4134913367
تغییر یافته و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شده است.
با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل (تغییر نشانی در یک واحد ثبتی) انتخاب
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه
آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت
 6855ر م الف ث
تاریخ انتشار96/11/24 :
----------------------------------------------------------اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت بنیامین ستاره شمال شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  9411و شناسه ملی 10720225036
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده مورخ 1396/06/03
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
– اعضاء هیات مدیره تا تاریخ  98/6/3به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
 آقایان ابراهیم شکری کهن با کد ملی  2595545051و صادق توحیدی مقدمبا کد ملی  2595773267و وحید توحیدی مقدم با کد ملی 2595820990
انتخاب گردیدند.
 -خانم فاطمه درواح دوگوری با کد ملی  2591989052به عنوان بازرس اصلی و

آقای علیرضا اوحدی با کد ملی  4839756465به عنوان بازرس علی البدل برای
مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
 روزنامه کثیراالنتشار گیالن امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشار ،انتخاب بازرس ،انتخاب
مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم
ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت
 6861ر م الف ث
تاریخ انتشار96/11/24 :
-----------------------------------------------------------اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت بنیامین ستاره شمال شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  9411و شناسه ملی 10720225036
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ  1396/06/03تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
– آقای ابراهیم شکری کهن با کد ملی  2595545051به عنوان مدیرعامل و
عضو هیات مدیره و آقای وحید توحیدی مقدم با کد ملی  2595820990به
عنوان رییس هیات مدیره و آقای صادق توحیدی مقدم با کد ملی 2595773267
به عنوان نایب رییس هیات مدیره انتخاب گردیدند .مقرر گردید حق امضاء کلیه
قراردادها و اسناد و اوراق بهاءدار و تعهدآور و نامه های اداری با امضاء منفرد
مدیرعامل شرکت به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء ،تعیین سمت مدیران
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و
در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت
 6862ر م الف ث
تاریخ انتشار96/11/24 :

خودش را بداند و کمی آرامتر باشد مربی خوبی خواهد شد.
نامزدی پژمان جمشیدی را برای سیمرغ جشنواره فجر دیدید؟
اتفاقاتی که افتاد را از تلویزیون دیدم و وقتی اسم پژمان را آوردند سالن رفت روی
هوا .در فوتبال هم این مسائل را داشتیم و داوریهای جشنواره هم مثل داوریهای
ی نمیتوان کرد و امیدوارم از روی دشمنی و غرض ورزی نبوده
فوتبال است و کار 
باشد.
به نظرتان میتوانست سیمرغ را بگیرد؟
خیلی دوست داشتم پژمان سیمرغ را بگیرد ولی این اتفاق نیفتاد .فکر میکنم در
ابتدای راه قرار دارد و میتواند در آینده سیمرغ بگیرد.

خارج از گود
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دالیل موفقیت تیم ملی فوتسال

همه چیز سر جایش نیست

بخش ورزش -تیم ملی فوتسال ایران در حالی توانست برای دوازدهمین بار
عنوان قهرمانی فوتسال جام ملتهای آسیا را از آن خود کند که برای تکرار
این موفقیت دالیل خاصی وجود دارد.
به گزارش مهر ،تیم ملی فوتسال ایران روز گذشته با غلبه بر ژاپن در فینال
جام ملتهای آسیا توانست برای دوازدهمین بار عنوان قهرمانی آسیا را به دست
بیاورد تا همچنان با اختالف نسبت به سایر کشورها بر بام قاره آسیا باشد.
ایران در مرحله گروهی این مسابقات کار سختی نداشت و حتی برابر حریفان
قدرتمندی چون تایلند ،ازبکستان و ژاپن هم به چالش جدی نخورد .قدرت
تیم ملی فوتسال ایران آنقدر باال بود که سرمربیان تیم های مقابل از جمله
تایلند و ازبکستان معتقد بودند هیچ تیمی توانایی رویارویی با ملی پوشان ما
را ندارد.
سومین افتخار ناظم الشریعه کمتر از سه سال
سیدمحمد ناظم الشریعه سرمربی شیرازی تیم ملی فوتسال ایران در
شهریورماه  ۹۴هدایت این تیم را بر عهده گرفت یعنی کمتر از سه سال
پیش .او در همان سال توانست ایران را به قهرمانی جام ملتهای آسیا (۲۰۱۶
 ازبکستان) برساند تا اولین افتخارش را در تیم ملی جشن بگیرد .این مربیسپس با همین تیم به مسابقات جام جهانی کلمبیا رفت و با کسب نتایج عالی
و شکست تیم های قدرتمندی چون برزیل و پرتغال ،عنوان سومی را از آن
ایران کرد .البته تیم ملی در این میان عنوان قهرمانی بازی های داخل سالن
آسیا را هم از آن خود کرد .ناظم الشریعه حاال و در سومین آزمون جدی خود
در جام ملتها و جام جهانی توانست ایران را مجددا به عنوان قهرمانی آسیا
برساند و نقش اصلی را در موفقیت تیم ملی ایفا کند.
کادر فنی بادانش و بی ادعا
ناظم الشریعه در کادر مربیگری خود با افرادی همکاری می کند که در
عین دانش باال ،بی ادعا و به دور از هیاهو و جنجال فقط به فکر موفقیت
ایران هستند .علی صانعی ،محمد هاشم زاده ،امیر فراشی ،جلیل دوران و
دیگر مربیان و اعضای کادر تیم ملی عالوه بر پختگی و تجربه زیاد ،در آماده
سازی ،آنالیز و چینش تیم خبره بوده و عصای دست ناظم الشریعه در روزها
و مسابقات سخت هستند.
بازیکنانی که همدل هستند و اشباع نمی شوند
یکی از چشمگیرترین ویژگی های تیم ملی ایران از زمان حضور ناظم
الشریعه ،استفاده از بازیکنانی است که همدل هستند و برابر دستورات کادر
فنی سرکشی نمی کنند .این همدلی از درون دروازه تا راس و روی نیمکت
دیده می شود .هرچند در این دوره از جام ملتها یکی ،دو بازیکن از کم بازی
کردن خوشحال و راضی نبودند اما ناظم الشریعه با ایجاد فضای دوستانه
و رقابتی در تیم ملی ،یکی از ضلع های موفقیت تیمش را پررنگتر کرده
است .نکته دیگر اینکه  ۱۱قهرمانی در پرونده فوتسال ایران ،ملی پوشان را
از تالش برای تصاحب دوازدهمین عنوان قهرمانی بی انگیزه و سرد نکرده
بود .آنها نه تنها باوجود قهرمانی های متوالی اشباع نشدند بلکه به قدری
خوب ظاهر شدند که عنوان آقای گلی این رقابت ها و ارزشمندترین بازیکن
هم به ایرانی ها رسید.
ریکاوری مناسب بازیکنان در اوج خستگی بعد از لیگ
در کنار عوامل باال از نحوه ریکاوری بازیکنان تیم ملی هم نمی توان به راحتی
گذشت .بازیکنان ملی پوش چند ماه متوالی و فشرده در لیگ برتر بازی کرده
بودند و همین فشردگی و خستگی باعث مصدومیت چند ملی پوش از جمله
حمید احمدی شد .با این حال کادر فنی تیم ملی که برنامه های ریکاوری
را از جام جهانی گذشته و با شیوه های جدید و به روز انجام می داد ،در این
دوره از جام ملتها هم همان برنامه را ادامه داد تا اهمیت نحوه ریکاوری یکبار
دیگر خودش را نشان بدهد.
کمیته فنی و فوتسال پیگیر بازی های تدارکاتی
در کنار تمام انتقاداتی که به کمیته فوتسال در خصوص نحوه برگزاری لیگ و
ضعف های آن وارد است ،می توان به پیگیری این کمیته و همچنین کمیته
فنی برای برگزاری مسابقات دوستانه اشاره کرد .کمیته فنی چند ماه پیش
توانست تورنمنت اصفهان را با حضور قزاقستان ،روسیه و آذربایجان فراهم کند
تا خیال ناظم الشریعه برای برگزاری بازی های تدارکاتی پیش از جام ملتهای
آسیا تا حد زیادی راحت شود .این کمیته همچنین بالفاصله بعد از لغو سفر
به کشور اسلوونی ،با رایزنی با کشور آذربایجان موفق شد تیم ملی را برای
برگزاری بازی راهی این کشور کند.
در اولویت نبودن فوتسال برای فدراسیون
شاید بتوان کمترین سهم برای موفقیت تیم ملی فوتسال را به فدراسیون
اختصاص داد .بخش بین الملل فدراسیون فوتبال نتوانست برگزاری بازی
تدارکاتی با اسلوونی و سفر به این کشور را فراهم کند و حتی در بحث بازرگانی
بازی تدارکاتی با بالروس ضعیف عمل کرد .فدراسیون فوتبال نه تنها در این
دوره که در دوره های گذشته هم نشان داده است فوتسال برایش در اولویت
نیست تا جایی که حتی از دادن توپ برای برگزاری تورنمنت چهارجانبه
اصفهان هم خودداری کند!
نمونه دیگر کم توجهی فدراسیون به فوتسال را می شد در مراسم بدرقه
کاروان تیم ملی مشاهده کرد؛ برنامه ای که به بدرقه فوتسال اختصاص داشت
ولی مهدی تاج رئیس فدراسیون بعد از دقایقی صحبت درباره فوتسال و لزوم
تکرار قهرمانی ،بحث را به سمت عملکرد فدراسیون و بازی تیم های ایرانی در
لیگ قهرمانان آسیا چرخاند!

آگهی دعوت مجمع عمومی فوقالعاده
شرکت سولهسرا نیاکویی

(سهامی خاص) ثبت شده به شماره  10227و شناسه ملی 10720232967

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت میشود تا در جلسه مجمع
عمومی فوقالعاده که در تاریخ  1396/12/5روز شنبه ساعت  18در محل
شرکت واقع در رشت گلسار روبروی پمپ بنزین برج کاوه ورودی اول طبقه 8
دفتر شرکت تشکیل خواهد گردید حضور بههم رسانند.
دستور جلسه
 – 1افزایش سرمایه شرکت
 – 2اصالح اساسنامه

رییس هیات مدیره شرکت

