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کاظم اولیایی در گفتوگو با «رسالت»:
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خبر
زرینچه:

نمیتوانم با استقالل همکاری کنم

هزینههایفوتبالبربودجهوملتتحمیلشدهاست
حضور مربیان و بازیکنان خارجی در
ورزش کشور در موارد متعدد بیشتر
بهجای آنکه منجر به رشد فوتبال شود ،به
ی گردد .این
عاملی برای اتالف پول تبدیل م 
سناریویی است که سالهاست در فوتبال
کشور ما نوشته و بازی میشود و در شرایطی
که کشور با مشکل ارزآوری روبه روست ،اما
جبران ندانم کاریهای مدیران بیبهره از
تخصص ورزشی در قراردادها از بیتالمال
داده میشود و داستان از جایی غمانگیز
میشود که غرامت قراردادهای غیرحرفهای
اغلب به بازیکنان و مربیان دسته چندمی
دیگر کشورها داده میشود.
قصه تکراری شکایت مربیان مدتهاست
به استقالل رسیده است .این باشگاه که
مدتهاست درگیر حواشی زیادی شده و
هرروز اخبار و مصاحبههای ضدونقیضی از
مدیران فعلی و سابق آن به بیرون درز پیدا
می کند ،به شکایت آندره آ استراماچونی
رسیده که جزو آخرین شا کیان از باشگاه
استقالل است و با شکایت او و دستیارانش،
باشگاه به مبلغ یکمیلیون پانصد و پنج هزار
یورو محکوم شده است.
هرچند مسئوالن باشگاه اعالم کردهاند با
ارجاع پرونده به دادگاه عالی ورزش()CAS
مانع از صدور حکم نهایی میشوند ،اما در
بیشتر مواقع با تشکیل پرونده ،حکم به
محکومیت ایرانیها در دادگاههای ورزشی

داده شده است.
شاید بتوان یکی از مهمترین دالیل بروز
چندینباره چنین پروندههایی را حضور
مدیرانی دانست که فقط به دنبال حفظ
صندلی و جایگاه خود هستند و اشتباهات
آنهارامدیردیگریپاسخدادهوایندورباطل
همواره در حال تکرار است .تجربه ثابت کرده
چ کدام از مدیران متخلف یا مدیرانی که با
هی 
سوءمدیریتباعثبهوجودآمدنمعضالتو
مشکالتیازایندستبرایباشگاههاویاحتی
گروهملیشدهاند،هرگزمحا کمهیابازخواست
نشدهاند و مهمترین اقدام در این خصوص
عزل یا استعفای آنها بوده است.
باشگاههای دولتی از جیب مردم هزینه
میکنند
کاظم اولیایی مدیر اسبق باشگاه استقالل
در گفتوگو با «رسالت» ،عدم وجود برنامه را
یکی از دالیل وجود مشکالت در قراردادهای
مربیانوبازیکنانخارجیعنوان کردوافزود:
باشگاههای استقالل و پرسپولیس بهعنوان
دو باشگاه بزرگ دولتی باید از ابتدای هرسال
برنامههای خود را اعالم نمایند تا نسبت به
آنها ،بودجه در نظر گرفته شود و مدیران بر
آن اساس اقدام کنند .این در حالی است که
چنیناقدامیهرگزبرایایندوباشگاهانجام
نگرفته است.
اولیایی افزود :مدیران باشگاه برای حفظ
ی کنند و
صندلی خود هر قراردادی را امضا م 

درنهایتشخصدیگریبدهکاریمدیرقبلی
ی کند کهجایتأسفدارد.اعداد
راپرداختم 
و ارقام بسیار باالیی در فوتبال کشور ما هزینه
ی کهدررشتههایدیگرورزشی
میشوددرحال 
چنیناتفاقینمیافتد.درشرایطفعلی کشور
باالجبار با تحریمها روبه روست ،اما مدیریت
صحیح باشگاه در اختیار خودمان است.
وی با اشاره به رأی دادگاههای بینالمللی در
محکومیتایران گفت:دادگاههایبینالمللی
ورزشی جایی نیست که بتوانیم مانند داخل

مسجدی:

لیگ برتر فوتبال همچنان پابرجاست

سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی
گفت :به دلیل اینکه محدودیتهای
جدید و تعطیلی دوهفتهای روز گذشته
مطرح شده است ،هنوز فرصت نکردهایم
درباره برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال
تصمیم گیری کنیم.به گزارش تسنیم،

و تعطیلی دوهفتهای اجرا شود ،تکلیف
برگزاری مسابقات لیگ چه خواهد شد؟
گفت:ستاد كرونادر ورزشیکیاز وظایفش
ایناست کهمجوزهایالزمبرایرفتوآمد
این تیمها را با ستاد ملی کرونا هماهنگ
کند ،چون بحث تعطیلی دوهفتهای روز
گذشته مطرح شده است ،ما هنوز فرصت
نکردهایمدربارهتعطیلییابرگزاریمسابقات
م گیری کنیم .ا گر قرار باشد به
لیگ تصمی 
مسابقات لیگ ادامه دهیم ،نهتنها در
فوتبال بلکه در فدراسیونهای المپیکی،
م گیریخواهیم
برگزاریاردوهاو...تصمی 
ی کنیممعیارعمل
کرد.آنچ ه کهمامکتوبم 
برای فدراسیونها خواهد بود.

محمداسدمسجدیسرپرستفدراسیون
پزشکی ورزشی درخصوص تعطیلی یا
برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال اظهار
داشت :روز گذشته در جلسهای که با
دوستان وزارت بهداشت برگزار کردیم،
هشداری به ما دادند که احتمال تعطیلی
دوهفتهای وجود دارد .ما پروتکلهایی با
نظارتوزارتبهداشتتدوین کردیمبرای
ن که در شرایط سخت و با پروتکلهای
ای 
ت گیرانه به فعالیتهای ورزشیمان
سخ 
که بعدا منتج به نتایج ورزشی خصوصا
در فدراسیونهای المپیکی میشود به
فعالیتهایمان ادامه دهیم .وی در پاسخ
بهاینسؤال کها گرمحدودیتهایجدید

از عدم اجرای قوانین بهراحتی عبور کنیم و
متأسفانه شاهد هستیم که به همین علت
بیشترینرأیدادگاههایورزشیبهضررایران
داده میشود .اولیایی با تأ کید بر ضرورت
برخورد قانونی با مدیران باشگاهها افزود:
زمانیبامدیرانباشگاههادرقبالتصمیمات
گرفتهشدهبرخوردقانونیمیشود کهمجمع
فدراسیون فوتبال برنامهای ارائه دهد که بر
اساس آن مربیان مورد ارزشیابی قرار بگیرند.
ا کنونمدیرانی کهباشگاههارابدهکار کردهاند،

پیشکسوتپرسپولیسبرایباوراست کهاین
تیم با شایستگی به فینال آسیا رسید و باید با
وطنفروشانی کهالنصریهارابرایشکایتاز
باشگاهتحریک کردند،بهشدتبرخوردشود.
حسین کالنیدر گفتوگوبابرنااظهارداشت:
خوشبختانهباهمتودرایتمدیریتوتالش
تیمحقوقیباشگاهاینموضوعپایانخوشی
داشت تا تیم و باشگاه بدون استرس ناشی از
این پرونده به فکر موفقیت در فینال باشد .
وی تصریح کرد :مدیریت در باشگاهی مثل
پرسپولیسسختاست؛خمرنگرزینیست.
ی کنم تأمل بیشتری
ازهواداران خواهش م 
داشتهباشند.مادرحالحاضردرشرایطبدی
قرارگرفتهایمویکسریوطنفروشبرایمنافع

خت99/8/10-114

خت99/8/10-113

خت99/7/5-42

رستوران
ـتكگلپا

خت99/4/2-8

چلوكبابها :كوبیده ،كوبیده كمچربی ،برگ مخصوص
فیله ،چنجه ،بختیاری ،جوجه ،بال
غذاهای دیگر :زرشكپلو با مرغ ،چلوماهی قزلآال
خورش فسنجان ،خورش قرمهسبزی ،خورش قیمه
سفارشات جهت جشنها و میهمانیها پذیرفته میشود
فردوسی  -چهارراه كوشك  -خیابان صادق  -پالك 14

گوشت تازه
گوسفندی
در حضور مشتریان
چرخ و طبخ میگردد.

66712269-09121445155-66724097-66710276

مرادی سرباز ملوان میشود
زکریامرادیباحضوردرمحلتمرینتیمفوتبالاستقاللبا کادرفنیوهمتیمیهایش
خداحافظی کرد.اینبازیکنبرای گذراندنخدمتمقدسسربازیراهیملوان
خواهد شد.

درخشش حدادی درلیگ چین
ملیپوش بلندقامت تیم بسکتبال ایران و تیم سیچوان ،دومین بازیکن
برتر لیگ چین شد.حامد حدادی در لیگ چین توانست باتوجه به
شاخصهای آماری در بخش ریباند نفر اول و در بخش پاس منجر به گل
در جایگاه دوم بایستد که درمجموع بهعنوان دومین بازیکن برتر این
لیگ شناخته شد.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی که به دلیل ابتال به ویروس کرونا در بیمارستان
بستری شده بود ،دیروز از بیمارستان مرخص شد.محمد بنا ادامه روند درمانی
خود را بهصورت قرنطینه در منزل انجام خواهد داد.

آبی پوشان حق مصاحبه ندارند
با تصمیم مددی سرپرست باشگاه و اعضای هیئتمدیره استقالل ،جهت
حفظ آرامش تیم تا اطالع ثانوی ،بازیکنان بدون مجوز از سوی سرپرست و
مدیررسانهای حق مصاحبه نخواهند داشت.همچنین معاونان و مدیران
باشگاه هم جهت آرامش تیم از هرگونه اظهارنظری در رسانهها خودداری
خواهند کرد.

به سود پرسپولیس باشد .بازیکنی که مورد
تایید کادر فنی باشد ،بهطورقطع انتخاب
خوبی خواهد بود .ضمن اینکه شنیدهام در
سالهای قبل هم برانکو روی جذب او نظر
مثبت داشته پس حتما گزینهای عالی برای
پرسپولیس خواهد بود.

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی
به طور فوقالعاده شركت صندوق حمایت
از توسعه بخش كشاورزی
شهرستان فیروزكوه (سهامی خاص)
ثبت شده به شماره 1210
و شناسه ملی 10186503303

قبولداوریدر قراردادهایی كهمشروطارجاعبهداورباشداز قبیلقراردادهای
مشاركتمدنیوغیره-وراث-حملونقل-انبارداری-سرمایهگذاری
وقبولهر گونهدعاویلهیاعلیهموكلدر امور كیفری-حقوقی-حسبی-جنایی
خانواده-ثبتی-موادمخدر -مفاسداجتماعیبابهرهمندیازداورانووكالیباتجربهباپیگیریمستمر24ساعتهآنالین

آغاز لیگ کشتی در قرنطینه
رئیس سازمان لیگ کشتی گفت :با توجه به مجوزی که گرفته شده است
رقابتهای لیگ کشتی از  8آذر پیگیری میشود .نصیرزاده گفت :ما مجوز
برگزاری رقابتها را داریم و قراراست درقرنطینه این مسابقات برگزار شود ،به
این صورت که کشتی گیران ابتدا تست کرونا میدهند و بعدازآن در قرنطینه
کامل به سرمیبرند تا زمانی که مسابقات به پایان برسد ،بنابراین خطری
آنها را تهدید نمی کند.

آقای خاص کشتی مرخص شد

پرسپولیس باانگیزه ،اسیر حاشیهها نمیشود
ی کنند.
خودشانعلیهپرسپولیستوطئهم 
اینمسائلرادرشرایطبحرانیزحماتمدیران
رابیشتر کرداماخوشبختانهمشکلبزرگیحل
شد تیم و باشگاه با آرامش کار خود را دنبال
ی کنمهواداران
کنند.کالنیافزود:خواهشم 
و پیشکسوتان حمایت و تحمل بیشتری را
به خرج داده و به باشگاه فرصت بدهد .ما
درهرشکل قهرمان آسیا هستیم؛ این تیم
آنقدر انگیزهدارد کههرچقدر فشار بیاورندبا
گذشتبازیکنانوفدا کاری کادرفنیودرایت
مدیران میتواند باقدرت به کار خود ادامه
دهد.کالنی درخصوص انتقال مهدیخانی
به پرسپولیس گفت :سرمایه گذاری روی
جوانان مستعد میتواند در بلندمدت هم

مهابادی سرمربی جوانان شد
مدیرفنی و سرمربی تیم ملی جوانان معرفی شدند.پس از بررسیهای مختلف
در نشستهای کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال،حمید درخشان
بهعنوان مدیرفنی و داود مهابادی بهعنوان سرمربی تیم ملی جوانان ایران
معرفی شدند.

:

حسین کالنی :

موسسه حقوقی و ثبتی داوری عدالتگستر افضل

تلفن 021-88416305
09120185753-09120195753

خودشان را بستانکار میدانند.
این مدیر باسابقه ورزشی تصریح کرد :به
علتعدموجودبرنامهمنسجمهم ه کارهای
انجا م گرفتهدرباشگاههادلبخواهشدهاست.
ا گربرنامهایوجودداشت،مطبوعاتبهعنوان
چشم جامعه مدیران را مورد ارزشیابی قرار
میدادند.بایدساختاریوجودداشتهباشدو
درقالبآنبرنامهتعریفشودتاقابلارزشیابی
باشد.عضوهیئتمؤسساتحادیهباشگاههای
فوتبال ایران با بیان اینکه در انتخابها و

انتصابات مدیران باشگاهی هیچ اهلیتی
وجود ندارد ،گفت :در مقررات بینالمللی
منبع پرداخت پول باید مشخص شود تا از
انجام پولشویی جلوگیری به عمل بیاید ،اما
در کشور ما آورده پول معلوم نیست .فوتبال
حرفهای شغل و بیزینس محسوب میشود
نه اینکه دولت به باشگاهداری بپردازد ،اما
بازهم در همین شرایط و ساختار میتوان
باشگاهها را اداره کرد.
ی کنند،
وییادآورشد:باشگاههایدولتیهزینهم 
امااز جیبمردمپرداختمینمایند.درواقع
هزینههایفوتبالمابربودجهوملتتحمیل
ی کهفوتبالحرفهایدردنیا
شدهاست.درحال 
درآمدزاست و دولتها مالیاتهای باالیی را
ی کنند .ا گر دولتها برای
از فوتبال دریافت م 
ی کنند ،اما از آن درآمدزایی
فوتبال هزینه نم 
مینمایند.در کشورمامجموعهورزشیدولتی
اجارهدادهمیشودوپولآنرابه گروهدر لیگ
ی کنند.
حرفهای تزریق م 
اولیاییدر پایانبااشارهبهعدموجودنظارت
بر عملکرد باشگاهها بیان کرد :مجوز برای
باشگاهها توسط وزارت ورزش داده میشود
و نظارت آنهم بر عهده کمیسیون ماده 5
وزارتخانه است .در کجای دنیا دستگاه
مجری همزمان ناظر هم میشود .درنتیجه
ی گیرد
درشرایطی کهباشگاهتحتفشارقرارم 
ی کند کهتبعاتآنبه
تصمیماتآنیاتخاذم 
عهده بیتالمال و مردم خواهد بود.

پیشکسوت استقالل پساز معرفی بهعنوان عضو کمیته فنی این باشگاه،
گفت :استقالل همیشه تیم محبوبم است اما در مقطع فعلی نمیتوانم
با این باشگاه همکاری کنم.جواد زرینچه اظهار داشت :دیگر دوست
دارم در حوزه فنی فعالیت داشته باشم .ا گر نامجومطلق در استقالل
حضور داشت قرار بود دستیار وی شوم .پیشنهاداتی درلیگ داشتم اما
ترجیح میدهم صبر کنم تا با تیمی خوب که امکانات کافی داشته باشد
همکاری کنم.

خت99/8/17-144
خت99/8/7-108

به اطالع كلیه صاحبان سهام شركت صندوق حمایت از توسعه بخش
كشاورزی شهرستان فیروزكوه (سهامی خاص) میرساند جلسه مجمع
عمومیعادیبهطورفوقالعادهشرکتمذکوردرساعت9صبحروزدوشنبه
 99/09/10در محل نمازخانه جهاد شهرستان فیروزكوه برگزار میگردد.
بدینوسیله از نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت به عمل میآید
با در دست داشتن معرفینامه از تشكل خود و افراد حقیقی با در دست
داشتن كارت شناسایی معتبر در روز و ساعت مقرر در محل مذكور حضور
به هم رسانند.
دستورات جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده:
 )1ارائه گزارشی از پیگیریهای انجامشده درخصوص مصوبات مجامع
قبلی
 )2استماع گزارش هیاتمدیره ،بازرسین قانونی و حسابرس شركت
درخصوص عملكرد شركت منتهی به 98/09/30
)3ارائه گزارشهیاتمدیره،بازرسینقانونیوحسابرسشركتدرخصوص
عملكرد شركت برای سال مالی منتهی به آذرماه سال 98
 )4بررسی و تصویب صورتهای مالی (ترازنامه حساب سود و زیان) شركت
برای سال مالی منتهی به 98/9/30
م گیری درخصوص نحوه تقسیم سود سالیانه شركت
 )5بررسی و تصمی 
)6بررسیوتصمیمگیریدرخصوصپرداختپاداشاعضایهیاتمدیره،
مدیرعامل و كاركنان شركت
 )7بررسی و تصمیمگیری درخصوص حقالزحمه بازرس
م گیری درخصوص تهاتر سود سهام سهامداران بدهكار از محل
 )8تصمی 
سود سالیانه
 )9تعیین حق حضور در جلسه اعضای هیاتمدیره
 )10انتخاب بازرسین قانونی شركت
 )11انتخاب حسابرس
 )12تعیین روزنامه كثیراالنتشار جهت درج آ گهیهای شركت
ضمنا گزارش صورتهای مالی شركت و گزارش هیاتمدیره و بازرسین
جهت ارائه به سهامداران محترم در دفتر صندوق آماده میباشد.

تاریخ انتشار99/8/28 :
شركت صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزی
خ ش99/8/28 :
شهرستان فیروزكوه

گلزن لیورپول بازمیگردد
صالح ،ستاره مصری لیورپول این روزها در کشورش درحال گذراندن دوران
قرنطینه است تا بهبودیاش را از بیماری کرونا کسب کند.درهمینرابطه حسام
رئیس کمیته مبارزه با کرونا درمصر گفت :محمد صالح فردا به انگلیس برخواهد
گشت تا برای دیدار یک شنبه مقابل لسترستی آماده باشد.

آ گهی تجدید انتخابات اعضای
هیاتمدیره انجمن صنفی كارگری
رانندگان حمل كاالی زاهدان
بهموجبمداركتسلیمیاز سویانجمنصنفی كارگریرانندگانحمل كاالی
زاهدان اسامی و سمت هر یك از اعضای اصلی و علیالبدل هیاتمدیره كه
از تاریخ  99/7/28به مدت  4سال و بازرسان از تاریخ فوق به مدت یك سال
انتخاب شدهاند به شرح زیر میباشد.
 -1رئیس :عبدالستار براهویی مالك
 -2نایبرئیس :عبدالباسط ریگی
 -3خزانهدار :محمدعلی عبدی
 -4دبیر :ملنگ صفیه
 -5منشی :مرتضی كیخا
 -6اعضای علیالبدل هیاتمدیره :حمیدرضا اهللدو و قربان صداقتمنش
 -7بازرس اصلی :سیداحمد براهوئی
 -8بازرس علیالبدل :فرهاد میر
ضمنا مطابق ماده  22اساسنامه و تبصره ذیل آن اسناد و اوراق مالی و بهادار
با امضای رئیس یا دبیر و خزانهدار و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد
بود.
تاریخ انتشار99/8/28 :
مهرداد جهاندیده
خ ش99/8/28 :
مدیركل تعاون ،كار و رفاه اجتماعی استان

آ گهی دعوت مجمع عمومی فوقالعاده
نوبت دوم شركت تعاونی مسكن فرهنگیان
شماره  2مرند به شماره ثبت 274
شناسه ملی 10860059691شهرستان مرند
استان آذربایجانشرقی

خت99/8/10-115

خت99/8/19-150

خت99/8/21-151

به اطالع كلیه اعضای محترم شركت تعاونی میرساند كه جلسه مجمع
عمومی فوقالعاده نوبت دوم این تعاونی در ساعت  9صبح روز جمعه مورخ
1399/09/14در محلمرند،خچهلمتری،نمازخانهدبیرستانبهمنشاملو
تشكیل میگردد.
از سهامداران دعوت میگردد كه راس ساعت مذكور در جلسه مجمع حضور
به هم رسانند.
ضمنااعضایی كهمایلندحقحضورورایدادندرمجمعرابهنمایندهتاماالختیار
وا گذار نمایندتاتاریخ1399/09/11بهاتفاقنمایندهخودجهتتاییدوصدور
برگنمایندگیبهمحلمرند،تعاونیمصرففرهنگیانمراجعهنمایند(.حضور
توامعضوونمایندهویدرمجمعممنوعاست).ضمناساعت9صبحوكالتنامه
توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی میگردد.
دستورجلسه:
 -1طرح و تصویب اساسنامه جدید (تطبیق با قانون و مقررات)
 -2تمدید مهلت فعالیت تعاونی
 -3تغییر موادی از اساسنامه (بند اساسنامه :ماده )36
تاریخ انتشار99/8/28 :
هیاتمدیره شركت تعاونی
خ ش99/8/28 :

