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رضا قوچان نژاد:

خریدار سپیدرود
با علی کریمی مذاکره می کند

بازی نکردن در جام جهانی دردناک بود
شاید به تیم ملی برگردم
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بخش ورزش -رضا قوچاننژاد مهاجم سابق تیم ملی ایران در گفتوگوی
برنامه «س ه کنج» در خصوص اینکه تا به حال چند بار گلی که به کره جنوبی
به ثمر رسانده را تماشا کرده است ،اظهار داشت :خیلی آن گل را تماشا کردم،
هر بار که آن را تماشا کردم خاطره شیرینی برایم تداعی میشود .هر وقت به
آن لحظات فکر میکنم خاطراتم را مرور میکنم .شاید فکر نمیکردم توپ را از
بازیکن کره بگیرم ولی میدانستم مدافع کره به هر حال یکبار آن اشتباه را انجام
میدهد .من حتی یک گل هم قبل از بازی با کره به قطر زدم که آن بازی خیلی
حساس بود و کیروش روی سکوها حضور داشت چون در بازی قبل اخراج شده
بود .ما باید آن بازی را میبردیم و خدا را شکر میکنم که آن گل مهم را زدم.
وی درباره اینکه بعد از آن برد ،مردم در خیابانها به شادی پرداختند ،ادامه
داد :آن زمان تازه به تیم ملی دعوت شده بودم و اصال خبر نداشتم .بعد از بازی
بازیکنان تیم به من میگفتند میدانی در خیابانهای تهران چه خبر است؟ فقط
همه چیز را میشنیدم تا اینکه به تهران رسیدیم .هر جای دنیا رفتم و ایرانیها را
دیدم که در مورد شادی بعد از گل من صحبت میکنند .آنها از نوع شادی بعد
از گل من و اینکه کجا بازی را تماشا کردند حرف میزدند.
مهاجم سابق تیم ملی درباره اینکه چه حسی درباره پوشیدن پیراهن تیم ملی
داشته است ،تصریح کرد :به ایران آمدم که زحمت بکشم و پرچم ایران را باال
ببرم .یکی از نفرات تیم ملی بودم که میخواستم تیمم موفق باشد .افتخار
میکنم یکی از بازیکنان تیم ملی ایران بودم و پیراهن کشورم را پوشیدم.
قوچاننژاد درباره اینکه بعد از حضورش در ایران انتقادات زیادی به وی شد،
افزود :بزرگترین بازیکنان دنیا هم االن هستند که مخالفانی دارند .من که از
رونالدو بزرگتر نبودم .من فقط به نظرات احترام گذاشتم و فوتبال برای همه
مردم است نه بازیکنان و مربیان .ممکن است خیلیها از بازی یک نفر خوششان
بیاید یا نیاید ولی این رفتارها فکر و نوع بازی من را تغییر نداد .هنوز هم حرفی
را میزنم که بعد از بازی با کره جنوبی زده ام ،مخلص همه منتقدانم هستم.
وی درباره اینکه آیا هنوز هم حسرت بازی با آرژانتین را میخورد یا خیر ،گفت:
راستش را بخواهید برخی اوقات دقایقی از صحنههای دیدار ایران و آرژانتین
را دیدهام ولی این بازی را دیگر به صورت کامل تماشا نکردم چون بازی تلخی
بود .سعی کردم فیلم آن بازی را نگاه نکنم .چند ماه بعد از آن مسابقه خاطراتش
خیلی تلخ شد چون نزدیک بود نتیجه ای تاریخی بگیریم ولی نشد .االن اگر
آن بازی را ببینید متوجه میشوید بازیکنان ایران چه شاهکاری کردند و مقابل
تیمی که به فینال رفت چه فوتبالی به نمایش گذاشتند .در آن دیدار خطا روی
دژاگه صد در صد پنالتی بود .شاید برایتان جالب باشد بگویم که یک نفر از
اعضای کادر فنی تیم ملی ما که خارجی هم بود ،گریه میکرد .کسی که برزیلی
بود و این همه گریه میکرد نشان میدهد که چقدر برای ما ایرانیها آن باخت
سخت بود.
قوچاننژاد در خصوص صحنه گل مسی به ایران و اینکه نزدیک بود توپ را از
مقابل پای این بازیکن بزند ،بیان داشت :واقعا فقط چند میلیمتر مانده بود توپ
را بزنم ولی او مسی است دیگر .خیلی افسوس خوردم چون اگر با پای راستم
میخواستم توپ را دفع کنم ،کم میآوردم .لحظه تلخی بود و در دقیقه  91همه
تالشهای ما خراب شد .سختی کار ما هم این بود که بعد از گل بازی تمام شد
و زمانی برای جبران نداشتیم.
قوچاننژاد درباره اینکه چرا بعد از گلزنی مقابل گریهکرد ،ادامه داد :دلیل گریه

کردنم خوشحالی بود .تیم قطر را همیشه دوست دارم و همیشه به آنها خوب
گل زدم .ما مقابل آنها بازی سختی داشتیم و من نمیدانم در دقیقه چند به
زمین آمده بودم .وقتی جلوی  100هزار نفر آن گل را زدم خیلی خوشحال
بودم و دیدید که بعد از گل چقدر درگیری شد .آن اتفاقات فقط به خاطر فشار
و استرس بود.

وی درباره اینکه آیا قبول دارد در کلکسیون افتخاراتش یک جام کم دارد،
گفت :واقعا همینطور است ،اگر آن سال به عراق نمیباختیم ،قهرمان جام
ملتها میشدیم .شما ببینید که در این چند سال تیمهای آسیایی اصال حریف
ما نمیشدند .تیم ملی ما تیم بسیار خوبی است و در شرایط فعلی هم شرایط
خوبی دارد.
مهاجم سابق تیم ملی درباره اینکه گفته میشود بارسلونا تیم محبوبش است،
ادامه داد :هر بازیکنی طرفدار رئال بود برایش در تیم ملی کری میخواندم .من،
اشکان و نکونام بارسایی هستیم و خاطرات خوبی از کری با رئالیها داشتیم.
وی درباره اینکه چرا در جام جهانی  2018برای تیم ملی بازی نکرد ،افزود:
این سوالی است که هنوز جوابش را نگرفتهام .گذشتهها گذشته و نمیخواهم
به عقب برگردم ولی این سوال را نباید از من بپرسید .فکر میکردم چون از نظر
فرم بدنی آماده بودم ،بازی میکنم .قبل از جام جهانی آماده بودم و خیلی برایم
دردناک بود که بازی نکردم .به خصوص دقایقی که تیم نیاز به کار هجومی
داشت ،خیلی ناراحت بودم .این را هم بگویم تیم ملی بزرگتر از قوچاننژاد و
اسم بازیکن است .من اصال مهم نیستم .بعد از بازی با مراکش همه خوشحال
بودیم ولی در بازیهای بعد اصال فرصتی به ما داده نشد .در بازی با اسپانیا
و پرتغال که دیدیم بازی گره خورده بود و برد میخواستیم و به نظر من و

خیلی از کارشناسان تصمیمهای خوبی گرفته نشد .شما اگر بازی را دوباره
ببینید ،تصمیماتی که سرمربی تیم ملی گرفت ،اصال مناسب نبود .در بازی
با پرتغال وقتی از حریف عقب بودیم ،باید حتما میبردیم و باید کمی ریسک
میکردیم .اگر ما  2بر صفر به پرتغال میباختیم کسی ناراحت نمی شد ولی
وقتی تعویضها رضایت مربی را نشان میداد ،ناراحت کننده بود.
قوچاننژاد درباره اینکه چرا برای بازی نکردنش با کیروش حرف نزد ،اذعان
داشت :بعد از بازی با اسپانیا در اتاق کیروش را زدم که با او صحبت کنم که چرا
چنین تصمیماتی گرفته است .کیروش به من گفت بعدا با هم حرف میزنیم
و من هم به این موضوع احترام گذاشتم .یکی دو روز بعد با مترجم سرمربی
تیم ملی حرف زدم و به او گفتم من میخواهم چند دقیقه با کیروش حرف
بزنم .باز هم کیروش گفت هر بار وقت داشتم با رضا صحبت میکنم .بعد از
اینکه جوابی نگرفتم ،دلیلی نداشت دوباره سوال کنم چرا چنین اتفاقاتی افتاده
است .االن هم همه چیز گذشته است .ناراحتی من چند دلیل داشت .کسانی
که بیرون بودند شاید گفتند قوچاننژاد قهر کرده ولی اصال بحث قهر نبود .یکی
از مباحث تصمیماتی بود که گرفتند .نمیگویم اگر تصمیمات تغییر میکرد
صد در صد بازی را میبردیم ولی اگر کمی هجومی تر بازی میکردیم ،شاید
میبردیم .یکی از مسائلی که من را ناراحت کرد اتفاقی بود که برای سیدجالل
حسینی افتاد .به نظرم به سیدجالل بی احترامی شد .فوتبالیستی که جانش
را برای تیم ملی گذاشته و کاپیتان باشگاهش است چرا همان روزی که خط
خورده باید این موضوع را متوجه شود؟ بازیکنی که این همه خدمت کرده،
حقش نیست مثل یک بازیکن دیگر خط بخورد و همان روز به او بگویند از تیم
ملی خط خوردی .تازه این موضوع را خود کیروش نگفت و یکی از کمک هایش
به سیدجالل منتقل کرد .این مسائل بیاحترامی است .این مسائل برای خود من
هم تکرار شد .ما تیمی بودیم که احترام برایمان مهم بود ولی وقتی این مسائل و
بیاحترامیها اتفاق افتاد ،همان زمان تصمیم گرفتم دیگر با تیم ملی ادامه ندهم.
مسائلی که گفتم مهمترین دلیل خداحافظی ام از تیم ملی بود .فکرهایم را کرده
بودم و درست بعد از سوت بازی با پرتغال تصمیم گرفتم کنار بروم.
قوچاننژاد درباره اینکه آیا هنوز هم به فکر بازگشت به تیم ملی ست یا خیر،
گفت :اول از همه از ویلموتس و ساکت تشکر میکنم .وقتی به ایران آمدم چند
بار با من تماس گرفتند و از من به فدراسیون و تمرین دعوت کردند .خوشحال
شدم کنار بچهها بودم .ویلموتس را از زمانی که در بلژیک بودم ،میشناختم .با
او در مورد مسائل فوتبالی حرف زدم .او به من گفت برای تو تیم ملی خانه دوم
است و نمیخواهم تو را تحت فشار بگذارم .او گفت هر زمان حاضری درهای
تیم ملی به رویت باز است.من هم تشکر کردم ،همه چیز ممکن است ولی اصال
االن نمیتوانم قطعی بگویم که بر میگردم یا نه.
وی درباره اینکه گفته میشود قرار است به لیگ ایران بازگردد ،ادامه داد:
شایعات همیشه هست ،من سال خوبی در استرالیا داشتم ،در قبرس شرایط
خوبی نداشتم ولی االن راضیام که با قهرمانی استرالیا این فصل را تمام کردم.
االن قرارداد با تیم قبرسی دارم و به آن پایبند هستم .البته باشگاههای ایرانی
زیاد به من پیشنهاد دادند و شاید  100نفر با من تماس گرفته باشند ولی مدیر
برنامههایم همه چیز را بررسی میکند .قوچاننژاد در پایان در خصوص شایعه
پرسپولیسی بودنش گفت :من طرفدار تیم ملی هستم البته ابومسلم را هم خیلی
دوست دارم ولی آنها به ردههای پایینتر سقوط کردهاند.

آگهی تغییرات شرکت نسیم دیار گیل شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  19086و شناسه ملی 14004800175
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1398/01/07تصمیمات ذیل
اتخاذ شد:
 آقای محسن جعفرزاده کنارسری به شماره ملی  2593063114بهسمت رئیس هیات مدیره و آقای رضا جعفرزاده کنارسری به شماره ملی
 2594462012به سمت مدیرعامل و آقای سعید جعفرزاده کنارسری
به شماره ملی  2580201718به سمت نایب رئیس هیات مدیره تعیین
گردیدند .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته،
بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و احدی از مدیران همراه
با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()496658
-----------------------------------------------------آگهی اصالحی شرکت نسیم دیار گیل شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  19086و شناسه ملی14004800175
 پیروآگهی تاسیس بشماره مکانیزه  139330418571003425مورخ 93/12/18در بند  4آگهی مبلغ سرمایه شرکت مبنی بر اشتباه بوده
و سرمایه صحیح بمبلغ ده میلیون ریال منقسم به یکصد سهم یکصد
هزارریالی با نام میباشد که مراتب بدینوسیله اصالح و جهت اطالع عموم
اگهی میگردد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()496659
-----------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی منور خزر شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  756و شناسه ملی 10720096376
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/06/10تصمیمات ذیل
اتخاذ شد:
 -1آقای ناصر حسن نیا حسن سرائی به کد ملی 2690238470به سمت
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای اسمعیل محفوظی به کد ملی
 2690256002به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند.
 -2کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک رئیس
هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد .کلیه
نامه های اداری و عادی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت اعتبار
دارد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودسر ()496660
-----------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت پیشتازان سازندگی گیالن شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  13314و شناسه ملی 10840110129
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/01/24و به
استناد مجوز به شماره  982 / 131 / 1197مورخ  1398 / 2 / 16از اداره
کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان گیالن تصمیمات
ذیل اتخاذ شد:
 -1موارد ذیل به موضوع شرکت افزوده شد و ماده مربوطه در اساسنامه
اصالح گردید:
فعالیت گردشگری .سازماندهی مسافر حمل و نقل درون شهری -پروژه های
گردشگری -طراحی و نظارت و اجرای واحدهای بوم گردی -امور مربوط
به مرتع ،آبخیزداری ،جنگل ،آب و خاک و امور زیربنائی -بهسازی و محیط
زیست در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز
از مراجع ذیصالح( .با قید اینکه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و
صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()496661

آگهی تغییرات شرکت نسیم دیار گیل شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  19086و شناسه ملی 14004800175
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/01/17
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 برابر گواهی بانکی شماره  258مورخ  98/2/9مبلغ  6500000ریال بابتسرمایه تعهدی شرکت پرداخت گردیده در نتیجه کلیه سرمایه تعهدی
شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.
 سرمایه شرکت از مبلغ ده میلیون ریال منقسم به یکصد سهم یکصدهزارریالی بانام به مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال منقسم به بیست
و پنج هزار سهم یکصد هزار ریالی بانام افزایش یافت که برابر گواهی بانکی
شماره  22/3215/692مورخ  98/2/7مبلغ  2490000000ریال نزد بانک
توسعه تعاون پرداخت گردیده است.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()496662
-----------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی منور خزر شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  756و شناسه ملی 10720096376
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1397/06/10تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ  99/6/10به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
ناصر حسن نیا حسن سرایی به شماره ملی  2640238470و اسمعیل
محفوظی به شماره ملی  2690256001و آقای سید محمدتقی پاکدامن
سالومحله به شماره ملی2691258661
 -2آقای سید حسین میری به شماره ملی  2691039854به سمت بازرس
اصلی و یداله جعفری تاش به شماره ملی  2691527301به سمت بازرس
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودسر ()496663
-----------------------------------------------------آگهی تغییرات موسسه جمعیت پویندگان فردای بهتر موسسه غیر
تجاری به شماره ثبت  301و شناسه ملی 10720047165
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/07/07و
باستناد مجوز شماره  934/98/31023مورخ  98/2/16صادره از سازمان
بهزیستی استان گیالن تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1محل شرکت :استان گیالن ،شهرستان رشت ،بخش مرکزی ،شهر رشت،
دباغیان ،کوچه خیام ،کوچه حقیقی جاوید ،پالک  ،18طبقه همکف کد
پستی  4188753696انتقال یافته و ماده  4اساسنامه اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()497181
-----------------------------------------------------آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نیک اندیشان آراد الهیج
به شماره ثبت  2380به شناسه ملی 14008362987
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نیک اندیشان آراد الهیج در تاریخ
 1398/03/07به شماره ثبت  2380به شناسه ملی  14008362987ثبت
و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد.
موضوع فعالیت :پیگیری وصول مطالبات معوق و مشکوک الوصول و پرونده
های اجرایی مورد تقاضای بانک های دولتی و خصوصی و موسسات و اعتباری،
شرکتها ،ادارات و موسسات دولتی و خصوصی در صورت لزوم پس از اخذ
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از
مراجع ذیربط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی :استان گیالن ،شهرستان الهیجان ،بخش مرکزی ،شهر الهیجان،
عباس آباد ،کوچه ((یاسر حسین زاده)) ،کوچه مهرگان  ،10پالک  ،0طبقه دوم
کدپستی 4416893984

سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا
آقای علی عابدینی به شماره ملی  4310162258دارنده  250000ریال سهم
الشرکه
آقای مهدی عابدینی به شماره ملی  4310531857دارنده  250000ریال
سهم الشرکه
آقای محمد باقر عابدینی به شماره ملی  6309822853دارنده  500000ریال
سهم الشرکه
اعضا هیئت مدیره
آقای علی عابدینی به شماره ملی  4310162258و به سمت نایب رئیس
هیئت مدیره به مدت نامحدود
آقای مهدی عابدینی به شماره ملی  4310531857و به سمت عضو هیئت
مدیره به مدت نامحدود
آقای محمد باقر عابدینی به شماره ملی  6309822853و به سمت رئیس
هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود
دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک،
سفته ،بروات ،قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری
با امضاء منفرد محمد باقر عابدینی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل همراه با
مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه
روزنامه کثیر االنتشار گیالن امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری الهیجان ()496664

بخش ورزش -متقاضی خرید باشگاه سپیدرود راهی تهران میشود تا با علی
کریمی مالقات کند .به گزارش میزان ،باشگاه سپیدرود رشت که در آستانه
واگذاری قرار دارد یک خریدار جدی پیدا کرده که مورد تایید اداره کل ورزش
و جوانان استان هم قرار گرفته است .این خریدار بومی که از متمولین اقتصادی
به حساب میآید سابقه فعالیت ورزشی و کار با مدیران مطرح فوتبالی دارد .وی
به وسیله یکی از نزدیکان به سپیدرود وارد پروژه خرید باشگاه سپیدرود شد.
با این حال مصاحبه های اخیر برخی مسئوالن ورزشی و فوتبالی استان گیالن
تردیدهایی را در نظر او بوجود آورده و این خریدار تصمیم گرفته تا با علی کریمی
صحبتی داشته باشد .علی کریمی که فعال در ایران نیست تا روز چهارشنبه
هفته جاری به تهران بر می گردد .از این رو قرار است دو طرف روز چهارشنبه در
مورد خرید این باشگاه با هم مذاکره کنند تا هم نمای پنهان این انتقال و میزان
بدهی های باشگاه مشخص شود و هم در مورد شروط انتقال با کریمی توافق و
او را راضی کند .به نظر می رسد این خریدار راهکاری برای پرداخت چکها و
درخواست دو میلیاردی علی کریمی دارد .از این رو باید در مالقات حضوری و
بی واسطه با او به توافق برسد.

شکایت سپیدرودیها از باشگاههای
استقالل و فوالد و بلبلی

بخش ورزش -در حالی که باشگاه فوالد مدعی است بلبلی پدیده سپیدرود
و کشف علی کریمی نیازی به رضایتنامه نداشته و با فوالد قرارداد بسته است
باشگاه استقالل با او قرارداد بست .در هر صورت بلبلی با دو تیم قرارداد بسته،
اول با فوالد و بعد با استقالل .اگر فوالد شکایت کند جنجالی در راه است و باید
دید در این میان باشگاه سپیدرود چه نظری دارد و در نهایت حق با کدام است.
در این میان ،باشگاه فوالد قراردادی که با بلبلی امضا کرده را منتشر کرد و تاکید
دارد بدلیل اینکه بلبلی قرارداد آماتور بسته بوده نیازی به رضایتنامه نبوده و
بلبلی که قرار بود برای فسخ به رشت برود در پی پیشنهاد استقالل دیگر به
تماسها پاسخ نداده است.
حال اینکه استقالل با اخذ رضایتنامه از سپیدرود با بلبلی قرارداد بسته یا خیر
مشخص نیست .باید دید در نهایت چه میگذرد .واکنش سپیدرود در نوع خود
جالب خواهد بود .بلبلی ابتدا با فوالد و سپس با استقالل قرارداد بسته است .اگر
فوالد شکایت کند استقالل با دردسر مواجه خواهد شد چرا که پیشتر پرسپولیس
به خاطر عقد قرارداد با بازیکنی (طارمی) که تحت قرارداد تیم دیگری (ریزه
اسپور) بود دو پنجره محروم شد .قانون چه میگوید؟ قرارداد بلبلی با فوالد بدلیل
عدم فسخ او با سپیدرود قانونی بوده؟ آیا بلبلی به دلیل مذاکره و عقد قرارداد با
دو تیم در کمتر از چند روز تخلف کرده؟
نکته جالب در قرارداد منتشر شده از جانب باشگاه فوالد این است که تاریخ عقد
قرارداد این بازیکن با فوالد اشتباه درج شده و باید دید در این باره قانون چه
میگوید .از سوی دیگر فوالدیها صراحتا عنوان کردهاند که با این بازیکن پیش
از دریافت رضایتنامه از سپیدرود قرارداد بستهاند و همین موضوع نیز منجر به
اعتراض سپیدرودیها شده است .باید دید آیا باشگاه سپیدرود با کسب رضایت از
سپیدرودیها اقدام به عقد قرارداد با بلبلی کرده یا این باشگاه نیز به مانند فوالد
با این بازیکن جوان قرارداد بسته است.
مدیران باشگاه سپیدرود پس از انتشار قرارداد محمد بلبلی با باشگاههای فوالد
و استقالل مدعی شدند این بازیکن دو سال و نیم دیگر با این باشگاه قرارداد
دارد و انعقاد قرارداد او با باشگاههای دیگر غیرقانونی است .در همین زمینه هم
توگو با تسنیم با اعالم اینکه
کیومرث بیات (مالک باشگاه سپیدرود) در گف 
باشگاه سپیدرود به صورت رسمی از باشگاههای استقالل و فوالد خوزستان و
محمد بلبلی شکایت کرده است ،گفت :ما در نامهمان به سازمان لیگ نوشتهایم
که بلبلی ادعا دارد از باشگاه سپیدرود رضایتنامه دارد ،ما هم درخواست کردهایم
این رضایتنامه به قوه قضائیه ارجاع داده شود تا تاریخ صدور آن مشخص شود.
وی در پاسخ به این پرسش که عکسهایی از لحظه انعقاد قرارداد این بازیکن با
باشگاه استقالل منتشر شده است ،گفت :من اص ً
ال در جریان نیستم .این بازیکن
برای خودش راه میافتد و با این باشگاه و آن باشگاه قرارداد میبندد! قرارداد
بستن که کاری ندارد .بلبلی االن میتواند با تراکتورسازی هم قرارداد ببندد ،اما
مهم این است که رضایتنامه بازیکن به تاریخ روز و با امضای مدیرعامل و مالک
وقت صادر شود .وقتی سازمان لیگ سر و سامان نداشته باشد ،بازیکن راه میافتد
و برای خودش قرارداد میبندد! بلبلی باید خودش را برای محرومیت آماده کند.
«گفته میشود قرارداد این بازیکن با باشگاه سپیدرود به صورت حرفهای نیست».
بیات در واکنش به طرح این موضوع گفت :اص ً
ال چنین چیزی نیست .وقتی
بازیکنی در لیگ برتر بازی میکند یعنی قراردادش حرفهای است .کسانی که این
داستانها را سر هم میکنند اطالعی از قانون ندارند.
بیات در پاسخ به این پرسش که آیا از باشگاه استقالل برای دریافت قرارداد
بلبلی با او تماسی گرفته شده است یا خیر ،گفت :روز دوشنبه یکی از اعضای
هیئت مدیره این باشگاه با من تماس گرفت .من هم گفتم  800میلیون به
حساب باشگاه سپیدرود واریز کنید تا رضایتنامه را صادر کنم .مدیران باشگاه
استقالل به من گفتند  250میلیون میدهیم و رضایتنامه را صادر کنید ،اما
گفتم فقط  800میلیون! ما با این پول بدهیهای باشگاه سپیدرود را میدهیم.
اگر قرار باشد بازیکن راه بیفتد و برای خودش قرارداد ببندد دیگر سنگ روی
سنگ بند نمیشود.
مالک باشگاه سپیدرود در خصوص اینکه گفته میشود بندی در قرارداد بلبلی
وجود دارد که در صورت جدایی علی کریمی او هم میتواند قراردادش را فسخ
کند؟ یادآور شد :خیر ،چنین بندی در قرارداد او وجود ندارد .این بند فقط در
قرارداد پیام صادقیان و نورمحمدی بود .بلبلی زمانی که با ما قرارداد بست سابقه
یک دقیقه بازی در لیگ برتر را نداشت .او اص ً
ال آن زمان در حدی نبود که از این
بندها در قراردادش باشد!

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی (نوبت دوم)
کانون صنفی بازنشستگان صنعت نفت استان گیالن
شماره پروانه /42/2/6/11الف

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم کانون صنفی بازنشستگان صنعت نفت استان
گیالن دعوت بهعمل میآید تا در مجمع عمومی عادی نوبت دوم این کانون که
راس ساعت  10صبح سهشنبه  1398/4/4در محل سالن همایشهای شرکت
گاز استان گیالن واقع در رشت بلوار الکان (دروازه الکان) محوطه منازل سازمانی
شرکت گاز تشکیل میگردد حضور بههم رسانند .ضمنا همراه داشتن کارت
شناسایی اعضاء الزامی میباشد.
دستور جلسه:
 – 1استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان
 – 2ارائه ترازنامه مالی یکساله کانون
 – 3انتخاب هیات مدیره و بازرسان
هیات مدیره کانون صنفی بازنشستگان صنعت نفت گیالن

