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{ورزش}

منتخبی از وعدههای عملی نشده مدیران ورزشی

تایید اساسنامه فدراسیون فوتبال
بالتکلیفی اساسنامه فدراسیون فوتبال و نرسیدن جواب نهایی فیفا درباره آن،
فوتبال ایران را دچار بالتکلیفی بزرگی کرده است .از اواخر سال گذشته فیفا طی
نامهای اعالم کرد تا پیش از اصالح اساسنامه ،انتخابات فدراسیون فوتبال نمیتواند
برگزار شود .از همان زمان که فیفا الزام اصالح اساسنامه را مطرح کرده است،
فدراسیون فوتبال چندین تغییر مدنظر فیفا را در اساسنامه لحاظ کرده اما هر
بار فیفا به موارد تازهتری تأکید داشته است .در ابتدا فیفا عضویت وزیر ورزش
و معاون او در مجمع فدراسیون فوتبال را متناقض با قوانین فیفا دانسته بود و
از استقالل ارکان قضایی و کمیته انتخابات فدراسیون فوتبال ایراد گرفته بود.
ایرادهای دیگری هم بود که امید میرفت خیلی زود و بعد از یک کارشناسی دقیق
برطرف شود .ارسال این پیشنویس اما نتوانست تأییدیه فیفا را به همراه داشته
باشد و علیرغم همه وعدههای مسئوالن فدراسیون ،هنوز بعد از بیش از شش
ماه ،اساسنامه نتوانسته مورد تأیید فیفا قرار بگیرد .فیفا در گام بعدی از عنوان
حقوقی فدراسیون فوتبال ایراد گرفته است که این ایراد ،اصالح اساسنامه را وارد فاز
پیچیدهتری کرده است چرا که مجلس شورای اسالمی با تغییر عنوان فدراسیون
مخالفت میکند و آن را خالف قانون میداند و فدراسیون فوتبال هم مدعی است
که باید به نهاد مستقل تبدیل شود .ابهامها در این رابطه هر روز بیشتر و بیشتر
میشود و وعدههای مسئوالن فدراسیون فوتبال محقق نمیشود.
برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال
انتخابات فدراسیون فوتبال که قرار بود در اردیبهشت ماه سال  ۹۹برگزار شود ،به
دلیل طوالنی شدن روند اصالح اساسنامه ،هنوز بالتکلیف مانده است .حتی پیش
از استعفای مهدی تاج و پیش آمدن موضوع اصالح اساسنامه ،گمانهزنیهایی
درباره تالش هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال برای به تعویق انداختن تاریخ انتخابات
و طوالنی شدن مدت حضورشان شنیده میشد .نامه فیفا کمک کرد تا این
گمانهزنیها محقق شود .انتخابات برگزار نشد اما از طرف دیگر با اصالح کمیته
انتخابات و نقش مجمع در برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال در اساسنامه ،روند
برگزاری انتخابات با تغییراتی اساسی همراه شد .طوری که شاید روند انتخابات
آنطور که هیأت رئیسه انتظارش را داشت ،پیش نرود یا حتی دست برخی افراد
برای البی با اعضای هیأتهای فوتبال و محدود کردن دایره نامزدهای انتخاباتی
بسته شود .این تغییرات گرچه میتواند انتخابات سالمتری را به جامعه فوتبال نوید
دهد اما نکته اینجاست که برخی سنگاندازیهای عجیب ،روند تأیید اساسنامه
را تاکنون به تعویق انداخته است .آخرین تاریخ اعالم شده برای برگزاری انتخابات
فدراسیون فوتبال آبان ماه بوده است اما سؤال اساسی اینجاست که وقتی هنوز
تأییدیه فیفا برای اساسنامه نرسیده است ،آیا در دو ماه باقی مانده ،فدراسیون
موفق میشود تأییدیه مجلس و هیأت دولت و مجمع را بگیرد ،ثبتنام نامزدها را
انجام دهد و انتخابات را برگزار کند؟ این تنها چیزی است که میتواند فوتبال را
از بالتکلیفی نجات دهد.

بخش ورزش -فوتبال بالتکلیف ایران را باید مجموعهای از کارهای عقبافتاده،
بیسرانجام و نیمه تمام دانست؛ مجموعهای از وعدههای محقق نشده و ابهامهای
بیپاسخ .چه در رده باشگاهی و چه در رده مدیریت عالی فوتبال ،موارد و مشکالت
بیشماری هستند که بالتکلیف ماندهاند و معلوم نیست که مدیران فوتبالی چه
تصمیمی برای به ثمر رساندن آنها دارند! از قدیمیترین بالتکلیفی و ابهام
مدیریتی فوتبال که منع حضور بازنشستگان است بگیرید تا برسید به موضوع
اصالح اساسنامه و پرونده ویلموتس! چندین بدهی برجا مانده ،بالتکلیفی باشگاهها
در مخمصه پنجرههای بسته نقل و انتقاالتی و انتخابات فدراسیونی که روی
هواست و معلوم نیست با این شرایط میتواند طبق وعدههای داده شده در آبان
ماه برگزار شود یا نه! پاسخگو نبودن مدیران فوتبال و فرار آنها از شفافیت و بیان
واقعیتها به ادامه این بالتکلیفیها دامن زده است و کالف سردرگم امروز فوتبال
را پیچیدهتر از همیشه کرده است .در این گزارش سعی داریم به اصلیترین کارهای
بیسرانجام و وعدههای عملی نشده مدیریت فوتبال بپردازیم .یک نمای کلی از
آشفتهبازاری که نامش را فوتبال گذاشتهایم
حل مشکل پرونده ویلموتس
هفتمین جلسه درباره حل مشکل پرونده ویلموتس در فدراسیون فوتبال همین
چند روز پیش برگزار شد .از اول شهریور که حکم فیفا درباره این پرونده اعالم
شده است ،تا امروز مسئوالن فوتبالی و غیرفوتبالی ،دهها جلسه برگزار کردهاند
که چطور در این پرونده از فدراسیون فوتبال دفاع کنند و چطور میتوانند با
شکایت به مجامع بینالمللی ،غرامت سنگین ۶میلیون و ۱۳۷هزار یورویی که
هرروز  ۸۴۰یورو به آن اضافه میشود را کاهش دهند! همین مدیران پیش از
صدور رأی هم بارها با وکالی پرونده جلسه گذاشته بودند که با ارسال چه لوایحی
موفق خواهند شد فیفا را متقاعد کنند که ویلموتس نه تنها نباید از ایران غرامت
بگیرد که باید مابقی ۲میلیون یورویی که به او پرداخت شده را هم برگرداند!
با غرامتی که پرونده ویلموتس روی دست فدراسیون فوتبال گذاشته ،رسیدگی
به این پرونده و درخواست تجدیدنظر به دادگاه حکمیت ورزش مهمترین کار
ناتمام و وعدهای است که مدیران به اهالی فوتبال دادهاند .هنوز فدراسیون فوتبال
درخواست تجدیدنظر خود را به طور رسمی برای  CASارسال نکرده .بیش از
 ۲۰روز از صدور حکم گذشته است .با نزدیک شدن به پایان مهلت  ۳۰روزه فیفا
برای پرداخت غرامت سنگین به ویلموتس ،برای تصمیمگیری درباره درخواست از
 ،CASفدراسیون فوتبال زمان زیادی ندارد.
وعده بازگشت استراماچونی
از همان زمان که آندرهآ استراماچونی در میان نارضایتی هواداران از استقالل جدا
شد ،سایه او بر سر این تیم بود و وعده بازگرداندنش ،بزرگترین وعدهای بود که
مدیران به هواداران میدادند .سعادتمند راهی ایتالیا شد تا از استرا تخفیف بگیرد.
میخواست توافق کند تا مربی ایتالیایی غرامتش را ببخشد و بعد هم با استقالل
قرارداد ببندد .وعده سعادتمند اما عملی نشد .استرا تخفیف نداد و سازمان لیگ هم
با لغو قانون ممنوعیت جذب مربی و بازیکن خارجی موافقت نکرد .باشگاه استقالل
اما بعد از اعالم توافق با استراماچونی ،هنوز در این رابطه موضعگیری رسمی نکرده
است .استراماچونی طی ایمیلی شرایط خود را برای باشگاه استقالل تشریح کرده
که در شرایط ارسالی او نه تنها هیچ نشانی از تخفیف نیست که پذیرش شرط
قرارداد یکساله برای او به مبلغی باالی یک میلیون یورو ،میتواند شروع یک
دردسر تازه برای استقالل باشد .هنوز هواداران استقالل چشم به وعده سعادتمند

برای بازگرداندن استراماچونی دوختهاند اما باشگاه استقالل هیچ ایمیل رسمی یا
پیشنویس قراردادی برای او ارسال نکرده است .بازگشت استراماچونی شاید در
گرو لغو قانون ممنوعیت جذب بازیکن و مربی خارجی باشد اما آنچه این روزها
بیش از پیش مشخص شد اینکه وعده بازگشت استراماچونی ،نمایشی بود که
احمد سعادتمند در داستان اختالفش با فرهاد مجیدی به آن متوسل شد .هواداران
اما همچنان چشم به راه تحقق این وعده هستند و در مقابل این انتظار چیزی جز
سکوت سعادتمند در هجوم مشکالت باشگاه ،انتظارشان را نمیکشد.
پرداخت حقوق برانکو
طبق آخرین اعالمها قرار بود دوشنبه حکم بسته شدن پنجره نقلوانتقاالت باشگاه
پرسپولیس برسد .باشگاه پرسپولیس گرچه طلب دستیارهای برانکو را داد و پرونده
مطالبات آنها را بست اما هنوز نه موفق شده که طلب برانکو را به طور کامل
بپردازد و نه رضایت او را بگیرد .تصمیم باشگاه پرسپولیس این بود که در پرونده
شکایت برانکو ایوانکوویچ به جای درخواست تجدیدنظر از دادگاه حکمیت ورزش،
تالش کند تا از خود او رضایت بگیرد ۳۰ .درصد از طلب یک میلیون و ۵۰هزار
یورویی برانکو را پرداخت کرد و برای مهلت گرفتن بابت پرداخت  ۷۰درصد بقیه
طلب ،تالش کرد .آخرین مهلت باشگاه پرسپولیس برای پرداخت مبلغ باقیمانده
مطالبات برانکو شنبه  ۲۲شهریور بود که باشگاه موفق به پرداخت ۷۸۴هزار یوروی
باقیمانده نشد .تالش وکیل باشگاه هم برای گرفتن مهلت بیشتر از برانکو بینتیجه
ماند .در این راستا حتی باشگاه پرسپولیس به ایافسی هم نامهای فرستاد و
مدعی شد که موفق شده از برانکو مهلت بیشتری بگیرد اما مخالفت این سرمربی،
هیچ راه فراری برای پرسپولیس باقی نگذاشت .با توجه به قراردادهایی که باشگاه
پرسپولیس تا کنون ثبت کرده ،به نظر میرسد صدور حکم فیفا و بسته شدن
پنجره نقل و انتقاالتی ،فع ً
ال خللی در برنامههای پرسپولیس برای جذب بازیکنان
مورد نیاز به وجود نیاورد .با توجه به اینکه طبق قوانین جدید فیفا ،هر زمان
بدهیها تسویه شود ،پنجره نقلوانتقاالتی باز میشود ،شاید باشگاه پرسپولیس،
پرداخت طلب برانکو را تا نقل و انتقاالت زمستانی عقب بیندازد.
پرداخت مطالبات شفر
میان انبوه مشکالت باشگاه استقالل ،آنچه در حال حاضر برای باز شدن پنجره
نقل و انتقاالت این باشگاه در اولویت قرار دارد ،پرداخت طلب شفر است .باشگاه
استقالل ۱۱۰هزار دالر بدهی ساشا شفر را پرداخت کرده است .حتی  ۷۰درصد
از بدهی وینفرد شفر را هم پرداخت کرده بود اما شکایت او بابت  ۳۰درصد باقی
مانده ،باعث بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت باشگاه استقالل شد .یک ماه از صدور
حکم فیفا مبنی بر بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت باشگاه استقالل میگذرد و
هنوز ۶۰۰هزار دالر بدهی وینفرد شفر پرداخت نشده تا این پنجره نقل و انتقاالتی
باز شود و استقالل بتواند قرارداد بازیکنان جدید را ثبت کند .خبرهایی از باشگاه
استقالل میرسد که گویای رسیدن شکایات تازهای است که در این صورت کار
باشگاه برای باز کردن پنجره نقل و انتقاالت سخت خواهد شد .شکایت پادوانی از
باشگاه استقالل و درخواست دریافت غرامت نقص عضو عالوه بر طلب یک میلیون
و ۲۰۰هزار یورویی استراماچونی ،بدهی  ۲تا ۳میلیون یورویی را به باشگاه استقالل
تحمیل میکند که با قیمت روز ارز چیزی حدود ۷۰ ،۶۰میلیارد تومان خواهد
شد .استقالل اما برای تسویه حساب این مبلغ تا پایان نقل و انتقاالت کار سختی
در پیش دارد و مدیران باشگاه هر بار وعده پرداخت این مطالبات را برای هواداران
تکرار میکنند.

حل مشکل اسکوچیچ و صنعت نفت
زمانی که فدراسیون فوتبال برای انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با دراگان
اسکوچیچ وارد مذاکره شد ،این سرمربی کروات قراردادش را با باشگاه صنعت نفت
آبادان فسخ کرده بود .فسخ اما با این شرط همراه بود که اسکوچیچ بعد از فسخ با
صنعت نفت با هیچ تیم ایرانی دیگری وارد مذاکره نشود ،وگرنه ملزم به پرداخت
غرامت ۱۲۰هزار دالری به باشگاه آبادانی خواهد بود .بعد از ثبت قرارداد این
سرمربی با فدراسیون فوتبال ،باشگاه صنعت نفت آبادان از او به فیفا شکایت کرد
و برنده پرونده شد .بر اساس حکم فیفا اسکوچیچ محکوم شد که غرامت ۱۲۰هزار
دالری را به باشگاه صنعت نفت بپردازد .خبرهایی اما شنیده میشد که او پیش از
عقد قرارداد با فدراسیون فوتبال ،به توافق رسیده که غرامت صنعت نفت برعهده
فدراسیون فوتبال باشد .فدراسیون فوتبال این خبر را مثل هر خبر دیگر تأیید نکرد
اما بارها به این نکته تأکید داشت که ما از سرمربی تیم ملیمان حمایت میکنیم
و اجازه نمیدهیم که این موضوع تمرکز او را به هم بزند .فدراسیون اصرار داشت
که تالش میکند تا از صنعت نفت برای پرداخت این غرامت مهلت بگیرد .حتی
زمزمههایی هم مبنی بر دخالت برخی مدیران عالیرتبه برای پادرمیانی و گرفتن
رضایت از این باشگاه مطرح شده بود اما باشگاه صنعت نفت آب پاکی را روی دست
فدراسیون فوتبال ریخت که از حق خود کوتاه نخواهد آمد .حاال هم که بازیهای
مقدماتی جام جهانی به تعویق افتاده ،دیگر دلیلی برای رعایت تمرکز اسکوچیچ
وجود ندارد اما هنوز نه فدراسیون فوتبال اقدام به پرداخت غرامت این باشگاه کرده
و نه اسکوچیچ.
استعفای بازنشستگان فدراسیون فوتبال
استعفای بازنشستگان فدراسیون فوتبال از قدیمیترین موضوعات فوتبال است
که همچنان بالتکلیف مانده است .از زمانی که علی کفاشیان ریاست فدراسیون
فوتبال را برعهده داشت و بارها ریاست او را به خاطر بازنشستگیاش مورد نقد قرار
میدادند تا وقتی که مجلس به طور جدی پیگیر اجرای قانون منع بهکارگیری
بازنشستگان شد و تالش مهدی تاج و اعضای هیأت رئیسه برای دور زدن این
قانون ماجرای تازهای در فوتبال درست کرد .تاج به انواع بهانهها برای دور زدن
قانون دست زد و اعضای هیأت رئیسه در نهایت موفق شدند با تکیه بر تبصرهای
که عضویت هیأت رئیسه را شغل نمیداند ،به فعالیت خود ادامه دهند .فدراسیون
فوتبال با کنار گذاشتن چند مدیر مدعی شد که از این قانون پیروی میکند .به
عنوان مثال محمدرضا ساکت از دبیرکلی کنار رفت و علی کفاشیان استعفای
شفاهی داد .فریدون اصفهانیان به خاطر بازنشستگی از ریاست کمیته داوران
کنار رفت و چند تغییر این چنینی در فوتبال به وجود آمد .بعد از مدتی که
حساسیت حضور بازنشستگان کم شد اما بار دیگر شاهد بازگشت بازنشستگان
هستیم .محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان شد ،حکم ریاست فریدون
اصفهانیان بر کمیته داوران صادر شد و کفاشیان هم برگشت .همچنان قانون منع
بهکارگیری بازنشستگان در فوتبال به طور کامل اجرا نمیشود و ابهامها درباره
اجرای این قانون ادامه دارد.

آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پایا پی ارشا آزمون
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پایا پی ارشا آزمون در تاریخ
 1398/11/14به شماره ثبت  22206به شناسه ملی 14008964248
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت
اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع فعالیت:
 کلیه امور مربوط به انجام و ارائه خدمات فنی آزمایشگاهی مربوط بهآزمایشهای ژئوتکنیک ،بتن و جوش و تعیین مقاومت مصالح بکاررفته در
ساخت و ساز پروژه های دولتی ،شهرداری و غیر دولتی .انجام خدمات فنی
آزمایش های صحرایی مربوط به ژئوتکنیک ،از قبیل تست های کششی و
فشاری شمع ها و میکروپایل ها ،بارگذاری صفحه و غیره .انجام کلیه امور
فنی از جمله:مطالعه خواص فیزیکی و مکانیکی خاکها و مصالح ساختمانی
ـ انتخاب و تعیین روشهای مناسب در انجام آزمایشهای مربوطه ـ انجام
آزمایش های فنی و کنترل عملیات اجرایی از نظر مشخصات فنی ابالغی
محاسبه ،مطالعه ،طرح ،اجرا و همچنین نظارت و مشاوره پروژه های
ژئوتکنیکی ،دیوار حائل ،سازه نگهبان ،میکروپایل و بهسازی خاک ها
طبق ضوابط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ آموزش کارشناسان و
تکنیسینها و متخصصین در جهت تکمیل کادر شرکت و تامین نیاز سایر
دستگاهها ـ فراهم نمودن امکانات مطالعات علمی و فنی در آزمایشگاه
به منظور آموزش کارکنان هماهنگ با تحوالت و پیشرفتهای علمی روز
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی :استان گیالن  ،شهرستان رشت  ،بخش مرکزی  ،شهر رشت،
محله کوی امام رضا (بلوار خرمشهر  ،بلوار خرمشهر  ،کوچه عالیی [بهار
 ، ]9پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی 4179964833
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا
آقای محمد حسین مقصودی چنگریان به شماره ملی 0370043693
دارنده  500000ریال سهم الشرکه
آقای محمد صادق مقصودی چنگریان به شماره ملی 0384996744
دارنده  500000ریال سهم الشرکه
اعضا هیئت مدیره
آقای محمد حسین مقصودی چنگریان به شماره ملی  0370043693و
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود

آقای محمد صادق مقصودی چنگریان به شماره ملی  0384996744و به
سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت
نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود
آقای میرحسین موسوی مالوانی به شماره ملی  2669511902و به سمت
عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود
دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل
چک ،سفته ،بروات ،قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های
عادی و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل 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
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()986653
----------------------------------------------------آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پیشخوان رهجو
اطلس آرتا
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پیشخوان رهجو اطلس آرتا در تاریخ
 1399/06/23به شماره ثبت  22571به شناسه ملی 14009430565
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت
اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع فعالیت :انجام امور خدمات دهی به متقاضیان دریافت خدمات
پیشخوانی بخش دولتی و غیردولتی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای
الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی  :استان گیالن  ،شهرستان رشت  ،بخش مرکزی  ،شهر رشت،
محله حمیدیان (صف سر) ،کوچه مشهدی علی سداد  ،خیابان (امام رضا)
 ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی 4148815657
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1,000,000ریال نقدی
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا
آقای صدیق آقاجانپور چمنی به شماره ملی  2679433785دارنده
 900000ریال سهم الشرکه
خانم سیده زهرا موسوی مناره بازاری به شماره ملی 2679921641

دارنده  100000ریال سهم الشرکه
اعضا هیئت مدیره
آقای صدیق آقاجانپور چمنی به شماره ملی  2679433785و به سمت
مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت
نامحدود
خانم سیده زهرا موسوی مناره بازاری به شماره ملی  2679921641و به
سمت نایب رئیس هیئت مدیره 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 باامضاء صدیق آقاجانپور چمنی 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
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()986654
----------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت ساختمانی گیل صلب شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  3117و شناسه ملی 10720165821
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/04/17
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1موضوع فعالیت شرکت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل
اصالح گردید:
تاسیسات و تجهیزات  ،ارتباطات  ،راه و ترابری  ،ساختمان و ابنیه  ،صنعت
و معدن  ،مرمت بناهای فرسوده  ،نفت و گاز به استثنای استخراج-
اکتشاف -بهره برداری از منابع  ،نفت  ،گاز پتروشیمی و فلزات گرانبها
و فعالیتهای باالدستی و حاکمیتی  ،نیرو و کاوشهای زمینی کشاورزی،
تولید فراورده های بتنی و فلزی  ،نقشه برداری  ،انجام کلیه امور مهندسی
آب ،واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز در ارتباط با موضوع فعالیت
شرکت در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ
مجوزهای الزم با قید به اینکه ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور
پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()987505
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پرسپولیس و استقالل
در خطر حذف از لیگ برتر

بخش ورزش -باشگاههای بدهکار در قاره آسیا در صورتی که نتوانند
شرایط مالی خود را سامان بدهند از حضور در لیگهای داخلی کشورها نیز
محروم خواهند شد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا در حال حاضر نسبت به وضعیت مالی باشگاههای
حاضر در لیگ قهرمانان حساسیت زیادی به خرج میدهد و حتی در
گذشته برخی باشگاههای عربستانی را به دلیل شرایط نامناسب مالی از
این رقابتها کنار گذاشت.
اکنون نیز کنفدراسیون فوتبال آسیا در حال برنامهریزی است تا باشگاههای
بدهکار از حضور در لیگهای داخلی کشورها نیز محروم شوند .این مساله
در صورت ابالغ به فدراسیونهای فوتبال عضو  AFCبه احتمال فراوان از
دو فصل آینده اجرایی خواهد شد.
به عبارت دیگر باشگاههای بدهکاری مثل استقالل ،پرسپولیس اگر نتوانند
وضعیت بدهیهای انباشته خود را مشخص کنند ممکن است از دو فصل
دیگر حتی مجوز شرکت در لیگ برتر ایران را هم نداشته باشند چه برسد
به اینکه بخواهند در لیگ قهرمانان آسیا حضور داشته باشند.
در حال حاضر فیفا وای اف سی از طریق بستن پنجرههای نقل و انتقاالتی
باشگاههای بدهکار و حتی کسر امتیاز در لیگهای داخلی کشورها مداخله
میکند ،ولی به زودی ممکن است به باشگاههای بدهکار اصال مجوزی برای
فعالیت در لیگهای داخلی کشورها داده نشود.

سه گزینه سرمربیگری تراکتور
مشخص شدند

بخش ورزش -مسئوالن باشگاه تراکتور پس از بررسی گزینه های مختلف
برای سپردن هدایت این تیم به نتیجه رسیدند که به نظر می رسد از بین
آنها شماره  ۸سابق پرسپولیس و شماره  ۱۰پیشین استقالل شانس باالتری
دارند.
باشگاه تراکتور تبریز پس از قهرمانی در رقابت های جام حذفی و کسب
مجوز حضور مستقیم در رقابت های فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا تکلیف
سرمربی خود را مشخص نکرده است.
ساکت الهامی که توانست با این تیم به قهرمانی در رقابت های حذفی
برسد خیلی زود از بین گزینه های مد نظر مدیران باشگاه حذف شد تا بار
دیگر نگاهها به سمت محمدرضا زنوزی مالک باشگاه برای انتخاب سرمربی
پرشورها جلب شود.
زنوزی عالقه زیادی به جذب علی دایی سرمربی پیشین تیم ملی ایران و
پرسپولیس و سایپا دارد .او در دو فصل گذشته نیز بارها سراغ این مربی
رفت اما دایی امسال هم پاسخ رد به پیشنهاد تراکتوری ها بابت مشغله های
کاری خود در تهران داد و از پذیرش مربیگری در تیم های شهرستانی
امتناع کرد.
همین امر باعث شد تا مدیران باشگاه تراکتور با توجه به قانون جدید هیات
رئیسه فدراسیون فوتبال مبنی بر عدم جذب مربی و بازیکن خارجی برای
انتخاب سرمربی خود از بین گزینه های داخلی دچار دردسر شوند.
باشگاه تراکتور تبریز پس از کش و قوس فراوان به سه گزینه مد نظر خود
برای مربیگری در فصل آینده رقابت های لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا
رسید .آنها مذاکرات اولیه خود با علی کریمی ،علیرضا منصوریان و مهدی
تارتار را آغاز کرده اند تا از بین آنها یک نفررا به عنوان گزینه نهایی معرفی
کنند.
در بین این اسامی ،کریمی و منصوریان مقبولیت بیشتری نزد هواداران
تراکتور دارند تا شانس بیشتری برای انتخاب به عنوان سرمربی پرشورها نیز
پیدا کنند .به نظر می رسد علی کریمی مرد شماره  ۸سابق پرسپولیس و
علیرضا منصوریان بازیکن شماره  ۱۰پیشین استقالل از شانس باالتری برای
انتخاب نهایی برخوردارند که از بین این دو گزینه هم شانس علی کریمی
بیشتر است .تراکتوری ها هرگز نسبت به مربیان خنثی دید مثبتی نداشته
اند .همین امر هم باعث شده تا آنها در سال های اخیر دنبال گزینه هایی
بروند که اسم و رسم دار باشند .دیدگاهی که کریمی و علیرضا منصوریان
دارند اما تارتار چندان از آن برخوردار نیست.

جدال تراکتور و سپاهان
بر سر علی کریمی

بخش ورزش -علی کریمی هافبک تیم فوتبال استقالل تهران تاکنون
با آبی ها برای فصل بعد رقابت های لیگ برتر فوتبال به توافق نرسیده و
شنیده میشود این بازیکن از باشگاه های تراکتور و سپاهان پیشنهادات
خوبی دریافت کرده است .تیمهای فوتبال تراکتور و سپاهان برای فصل
بعد قصد دارند کریمی هافبک فصل گذشته استقالل را به خدمت بگیرند،
اما این بازیکن از لیگ قطر هم پیشنهاد خوبی دارد و در صورتی که لژیونر
نشود این احتمال وجود دارد به یکی از این  ۲تیم بپیوندد.
باشگاه تراکتور بعد از جدایی رضا اسدی به دنبال جذب یک هافبک است و
علی کریمی بازیکن استقالل یکی از گزینههای جانشینی اسدی محسوب
میشود.
عالوه بر این ،گفته میشود تیم سپاهان هم به دنبال جذب کریمی است
و محرم نویدکیا سرمربی سپاهان ارتباط خوبی باکریمی دارد و خواستار
به خدمت گرفتن این بازیکن برای فصل بعد لیگ برتر فوتبال شده است.

مرتضی تبریزی در رادار ذوب آهن

بخش ورزش -مرتضی تبریزی ،مهاجم استقالل که در دوران حضورش
در این تیم عملکرد موفقی نداشته و در فصل اخیر هم بیشتر نیمکت نشین
بوده با پیشنهادی از سوی ذوب آهن مواجه شده و بعید نیست به تیم سابق
خودش برگردد .باید دید باشگاه استقالل قصد فروش مهاجم خودش را
دارد یا نه .بازیکنی که در زمان انتقال به استقالل روزهای جنجالی را برای
دریافت رضایتنامهاش پشت سر گذاشت و اکنون بعد از ناکامی دوساله در
آستانه بازگشت به اصفهان قرار دارد.

فتحاهللزاده و رد مدیرعاملی پرسپولیس

بخش ورزش -مدیرعامل اسبق استقالل که هر از گاهی با
اظهارنظرهایش تیتر یک رسانهها میشود ،در صحبتهایی مدعی شده که
پیشنهاد مدیرعاملی دو باشگاه بزرگ را داشته ولی آن را رد کرده است.
خبرآنالین از قول او نوشته :خودتان می دانید سپاهان مدیریتش را به
مدیر غیر اصفهانی نمی دهد ولی به من پیشنهاد دادند .در دوره آقای
مهرعلیزاده هم به من مدیریت پرسپولیس را پیشنهاد دادند .به هر حال
طرفداران این باشگاه لطف داشتند .حتی یکی از پیشکسوتان این باشگاه
به من گفت شما آدم بزرگی هستید و بیایید که من گفتم خودتان اینقدر
آدم بزرگ و مدیر دارید و درست نیست من بیایم.

