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شماره 10001

مسئولقانونعجیبمربیانفوتبالکیست؟

درفوتبالایرانقوانینتقریباقاطعیتی
ندارندبههمینخاطرتقریباهیچتیمی
حتی در طول یکفصل ثبات فنی ندارد.
به گزارش فارس ،تغییرات زیاد سرمربیان
تیمها در سالهای اخیر رفتهرفته تبدیل
به یکی از چالشهای مهم و جدی فوتبال
شده کهعالوهبرمتوقف کردنروندحرکتی
تیمهایمختلفحتیباعثسقوطحرکتی
و نزدیک شدن آنها به منطقه فانوس به
دستان لیگ برتر میشود.بهعنوانمثال
تیم شاهین که با میشو روند خوبی پیدا
کرده بود با جدایی این سرمربی به خاطر
شرایط کرونایی نتوانست با دو سرمربی
بعدی به شرایط قبلی برگردد و درنهایت
راهیلیگدستهاولشد.امادر اینمیان،
جدایی نا گهانی سرمربیان عالوه بر اینکه
آسیبهای جدی به تیمها و باشگاهها
میزند ،کاری غیراخالقی است که نهتنها
قانونی برای جلوگیری از آن نیست بلکه
قانونی هم در جهت تقویت این ماجرا
وجوددارد کهاجازهدادهجداییسرمربیان
تبدیلبهیکبدعتشود.تیمپارسجنوبی
در فصل گذشته دچار همین ماجرا شد
و حضور پورموسوی بهجای افاضلی
که راهی تبریز شد تا روی نیمکت تیم

ماشینسازی بنشیند ،نتوانست مانعی
برای سقوط این تیم باشد یا خطیبی
در نیمهراه ماشینسازی را رها کرد و به
آلومینیوم در لیگ آزادگان رفت .البته
خطیبی این کار را امسال هم تکرار کرد و
این بار آلومینیوم را در نیمهراه رها کرد و به
ترا کتور رفت تا اآلن تیم ارا کی را در بحران
شدید ببینیم .به همین خاطر میتوان
خطیبی را پرچمدار مربیانی دانست که
تیمهای مختلف را دچار چالشهای
سنگین می کند.جدایی گل محمدی
از شهر خودرو نیز همین نتیجه را در پی
داشت.تیمی کهخطهشرقایرانراامیدوار
به ظهور یک قطب جدید در فوتبال کرده
بود،باجدایی گلمحمدی،نا گهاندرچاه
دلسردی سقوط کرد.البته عدم پرداخت
مطالبات مربیان توسط باشگا هها این
بهانه و فرصت را به آنها میدهد که در
توجیهجدایینا گهانیخودشان،مسائل
و فشارهای مالی را مطرح کنند اما بعضا
پرداخت مطالبات مربیان تا نیمفصل
و طبق آنچه که در قراردادها ذکرشده
نشان میدهد این مسئله تنها دلیلی
برای توجیه رسانهها و هواداران تیمها
است.اینکه مدیران فوتبال در مدیریت

یک باشگاه ضعف دارند شکی نیست.
بهعنوانمثال مدیریت باشگاه ترا کتور به
طرز وحشتنا کی عالقه به تغییر سرمربیان
دارد .این تیم در فصل گذشته حضور
سه سرمربی را روی نیمکت خود تجربه
کرد ،سپس منصوریان سکان هدایت
تیم را در دست گرفت اما او نیز پیش از

قنبرزاده:

خلعتبری:

اولویت صعود تیمملی به جام جهانی است
سرپرستدبیرکلیفدراسیونفوتبال گفت:اولویت
نخست صعود تیم ملی به جام جهانی است که
دغدغهاصلیمردماست.به گزارشایسنا،منصور
قنبرزادهپسازانتخاببهعنوانسرپرستدبیرکلی
فدراسیون اظهار کرد:همهفوتبالیهاباید کمک
کنندتااتفاقاتخوبیرارقمبزنیم.اولویتنخستما
صعودتیمملیبهجامجهانیاست.ازدولتتشکر
ی کنم و امیدوارم برای تحقق پروژههای ملی ما
م 
راحمایت کنند.باید کمک کنندتااتفاقاتخوبی
برای ورزش محبوب مردم رقم بخورد و تیم ملی
به جامجهانی راه یابد.وی گفت :من هنوز اطالع
دقیقیازمیزانحقوقعقبافتادهکارکنانندارم.اگر
اظهارنظری کنمدقیقنیست.ابتدابایددیدمنابع
مالی را بررسی کنیم .ا گر میزان بدهی هم داشته
باشیم ،پای کار خواهیم بود.دبیرکل فدراسیون
فوتبالیادآورشد:اولویتهایمامسائلیاست که
هیئترئیسهتدوین کردهودر برنامههایعزیزی
خادمهمقرارداشت.درتماممسئولیتهایمهمیشه
رعایتقانون،ضوابطومقرراتوهمچنینحرکت

مهاجمتیمسپاهانگفت:امیدوارمبتوانمدرمسیر
کسبقهرمانیبااینتیم کمک کنم.خلعتبری
درگفتوگو با برنا درباره شرایط سپاهان اظهار
داشت:سپاهاندوبارهبهروزهایطالییخودش
برگشته است .هواداران این تیم در سالهای
گذشتهروزهایسختیراسپری کردنداماامسال
با تالش مدیریت ،کادر فنی و بازیکنان عالوه بر
اینکهفوتبالیزیباوروانرابهنمایشمیگذاریم
ازمدعیانجدیقهرمانیهستیم.ابتدایفصل
هم گفتمامسالبرایموفقیتسپاهانهمقسم
شدهایمومیخواهیماینتیمرابهدورانطالیی
گذشتهبرگردانیم.ویافزود:جوسپاهانآنقدرخوب
استوبچههابهاندازهایباهمرفیقهستند که
فقطبهموفقیتتیمفکرمیکنیموبرایمانفرقی
ندارد خودمان گل بزنیم یا همبازیهایمان.
خلعتبریافزود:قدرتسپاهاندرلیگبههمه
قالعادهایرابهنمایش
ثابتشدهومابازیهایفو 
گذاشتهایم.دربازیباآلومینیومهمروی کارهای
تاکتیکی کهدرتمریناتمرور کردهبودیموباپیاده

کارت بازی ترابی صادر شد
کارت بازی هافبک جدید تیم فوتبال پرسپولیس از سوی سازمان لیگ صادر
شد .با اقدامات انجامشده ،مراحل ثبت قرارداد مهدی ترابی در سازمان لیگ
بهانجامرسید.نمایندهباشگاهپرسپولیس کهدر دوروز گذشتهدر سازمانلیگ
پیگیر این موضوع بود ،دیروز کارت بازی این بازیکن را دریافت کرد.

مسئله تعهد افراد به قرارداد بستهشده
بهراحتی با قانونی مانند قانون پیامکی
نهایترسیدگی
سازمانلیگملغیمیشودو ِ
به این ماجرا هم پرداخت جریمه از طرف
سرمربییاباشگاهمقصداست.درحالی که
ضرر و زیان واردشده به باشگاه مبدأ اصال
جبرانپذیر نیست .مانند رها کردن زمام
امور آلومینیوم توسط خطیبی که عالوه بر
تیم رو به رشد،
به هم ریختن اوضاع این ِ
استعفایرئیسهیئتمدیرهباشگاهپساز
باختسنگینمقابلسپاهانرانیزمیتوان
از پسلرزههای رفتن خطیبی به ترا کتور
دانست.یا جدایی کمالوند از شاهین ؛ او
که مدتی پیش اعالم کرده بود به احترام
مردم بوشهر قصد دارد یک نیمفصل بیکار
بماند و استراحت کند تا از زیر بار فشارهای
موجود خار ج شود و حرمت هواداران
شاهین را هم حفظ کند ،پس از منتفی
شدن سرمربیگری نفت مسجدسلیمان،
بهسمتنیمکتاستقاللچرخیدتابدون
استراحتراهیلیگبرترشدهباشد.بااین
تفاسیر ،انتظار اهالی فوتبال در وهله اول
از قانون گذاران فوتبال است .باید قوانین
نقل و انتقاالتی فوتبال بسیار محکمتر و
بازدارندهتر باشند.

نوروزی:

سپاهان در مسیر روزهای طالیی است

همگامباسیاستهایمجموعهرادرنظرداشتم.
در فدراسیون فوتبال و در حوزهای که مسئولیت
ی کنمتابتوانیمتماممسائلرا
دارمریلگذاریم 
شفافجلوببریم.قنبرزادهباتأ کیدبراصلشفافیت
در مسائل مالی و اداری فدراسیون فوتبال اظهار
کرد :این فدراسیون برای تمام جامعه و بیش از
ً
۸۰میلیونملتشریفایراناست.ماصرفاامانتدار
هستیم و وظیفه ما است که این امانت را خوب
نگهداریم.ویدروا کنشبهاینکهدردورهمدیریت
اوهم کشویجادوییوجودخواهدداشت؟ گفت:
بنایماتعاملودوستیاست.

(جزیره كیش)

آغاز نیمفصل از کار برکنار شد تا شجاعی
تیم را به نیمفصل برسانند و درنهایت
خطیبی بهعنوان سرمربی سر خپوشان
پیش از شروع نیمفصل دوم معرفی شد.
شاید ا گر ترا کتور اینهمه دچار تغییرات
فنی نمیشد اآلن هوادارانش یک مدعی
جدی را شاهد بودند.از طرفی مدیران

باشگا هها حتی نمیتوانند قراردادی
محکم ازنظر حقوقی را در جهت حفظ
منافع باشگاه تحت مدیریت خودشان
منعقد کنند تا از هدر رفتن هزینههایی
که از بیتالمال خرج میشود جلوگیری
کنند .مانند جدایی حسینی از نفت که
به خاطر قرارداد منعقدشده ر خ داد.اما
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خبر

خط آتش پرسپولیس جان تازه خواهد گرفت

کردن موبهموی دستورات کادر فنی برد پرگل را
به دست آوردیم.کاپیتان سپاهان خاطرنشان
کرد:همدلیدربینبازیکنانو کادرفنیازعوامل
اصلیموفقیتهایسپاهاناست.همبازیکنان
و هم کادر فنی برای موفقیت تیم با تمام وجود
ی کنیم.تیمماامسالاینشایستگیرادارد
کارم 
کهبهقهرمانیبرسد.خلعتبری گفت:اآلندرباره
ی کنیموفقطبهجمعکردن
قهرمانیصحبتنم 
امتیازاتفکرمیکنیم کهجایگاهمانرادرجدول
حفظودرپایانفصلیکقهرمانیرابههواداران
هدیه کنیم.

مهاجمپیشینتیمپرسپولیستأ کید کرد،شانس
قهرمانیاینتیمدرفصلجاریبیشترازاستقالل
وسپاهاناست.رضانوروزیدر گفتوگوباتسنیم،
گفت:شکستدادنصنعتنفتدرزمینخودش
کارآسانینیست.بازیکنانتیممیزبانانگیزهزیادی
برابرپرسپولیسداشتندودرنهایتیکمساوی
گرفتند .پرسپولیس بد بازی نکرد و نمیتوانیم از
این تیم در همه بازیها توقع برد داشته باشیم.
این تساوی چیزی را برای پرسپولیس تغییر
ً
نداد و قطعا این تیم میتواند روند صعودیاش
در هفتههای اخیر را ادامه دهد.وی با اشاره به
خریدهایجدیدپرسپولیساظهارداشت:بدون
شکاضافهشدنمهدیترابیقدرتخطحمله
رابیشترخواهد کرد.از طرفیپرسپولیسشهریار
ً
مغانلوراهمجذب کرد کهانصافابازیکنتوانمندی
است .زمانی که در پیکان بازی میکردم مغانلو
در زمین و هوا مهاجم توانمندی نشان میداد.
اوقدرتبدنیخوبیداشتهودر زدنضرباتآخر
همتبحردارد.از طرفیمحرومیتعیسیآلکثیر

خداحافظی جاللی از نساجی
باشگاه نساجی برای بار دوم در این فصل سرمربی خود را برکنار کرد.
مجید جاللی که در اواسط نیمفصل جانشین وحید فاضلی در نساجی
شده بود از کار برکنار و جای خود را به سا کت الهامی داد.

مغانلو پیراهن سرخ پوشید
شهریار مغانلو مهاجم نیمفصل اول تیم سانتا کالرا پرتغال روز گذشته با
قراردادی  ۶ماهه به پرسپولیس پیوست.این مهاجم قرار است تا پایان
فصل با شماره  ۷۰برای سر خپوشان به میدان برود.

کاراتهکاهای ایران در استانبول
کارات ه کاهایایراندردوبخش کاتاو کمیتهزنانومرداندرلیگجهانیاستانبول
ی کنند.لیگجهانیترکیهاز روز ۲۲اسفندماهدر استانبولبرگزار خواهد
شرکتم 
شد .در این مسابقات  ۵۸۳کارات ه کا از  ۷۲کشور حضور دارند.

جدال شمشیربازان در جام جهانی
اعضای تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر بهمنظور حضور در جام
جهانی مجارستان عازم این کشور شدند .جام جهانی شمشیربازی از
فردادر بوداپستبرگزار میشود.اینآخرینرویدادیاست کهباتصویب
فدراسیون جهانی شمشیربازی و بهمنظور کامل شدن سهمیههای
تیمی المپیک توکیو برگزارمیشود.

اعزام بانوان ملیپوش به قطر
بانوان ملیپوش تنیس روی میز کشورمان برای حضور در رقابتهای
انتخابی المپیک وارد قطر شدند .مسابقات گزینشی المپیک در سطح
جهان و آسیا آخرین فرصتی است که پینگپنگ بازان ایران بهواسطه
حضور در آن میتوانند برای بازیهای توکیو کسب سهمیه کنند.

محمدنبی رفت،قنبرزاده آمد
سرپرستدبیرکلیفدراسیونفوتبالمعرفیشد.منصورقنبرزادهبهعنوان
سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال انتخاب و معرفی شد.قنبرزاده
سابقهمدیرعاملیباشگاهنفتتهرانرادارد.پیشازاومهدیمحمدنبی
دبیرکل فدراسیون بود.
هم بهزودی به پایان میرسد که این بازیکن نیز
میتواندبهپرسپولیسکمککند.مهاجمپیشین
فوتبالدر پاسخبهاینپرسش کهآیاپرسپولیس
میتواندبرایپنجمینفصلپیاپیقهرمانشود؟
خاطرنشان کرد:پرسپولیسبدونشکشانس
اولقهرمانیاست،چونبازیکنانبسیارباکیفیتو
کادرفنی کاربلدیدارد.سپاهانواستقاللهمبرای
ً
قهرمانیتالشمیکنند کهسپاهاناینروزهاواقعا
آمادهاستوفوقالعادهبازیمیکند.بااینحال
منمعتقدمشانسقهرمانیپرسپولیسبیشتراز
استقاللوسپاهاناست.

طارمی:

امشب برای پورتو خواهیم جنگید
مهدیطارمیدرنشستخبریپیشازدیدارامشبمقابلیوونتوس گفت:بازی
فوقالعادهایخواهدشدزیرا2تیم،تیمهایعالیهستند.مسابقهمهمیبرای
ماستومامیخواهیمدر تمام 90دقیقهمتمرکزبازی کنیم.مانهایتتوانمانرا
برای پورتو خواهیم گذاشت.ستاره پورتو افزود :ما برای برد مقابل یوونتوس به
ی کنیمومعتقدما گرباچنینذهنیتی
میدانمیرویم.بهباختیاتساویفکرنم 
به مصاف با یوونتوس برویم ،خواهیم باخت .ما میرویم تا یک استراتژی خوب
را در میدان اجرا کنیم و همه کار کنیم تا برنده بازی شویم.

امالك اعتماد
خت99/11/19-110

خت99/11/19-111

گوشت تازه
گوسفندی
در حضور مشتریان
چرخ و طبخ میگردد.

خت99/11/20-113

66712269-09121445155-66724097-66710276

خت99/12/19-73

خت99/10/3-311

خت99/12/16-60

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

با رعایت کامل
پروتکلهایبهداشتی

خت99/12/19-74

رستوران
ـتكگلپا

خت99/12/18-70

كیش ،خیابان سنایی (مجتمع بانكها) ،بعد از بازار كیش ،برج اداری درسا ،امالك اعتماد
07644421853-5
مدیریت :زاهدی 09120364811

خت99/12/19-75
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خرید فروش

رهن اجاره

خت99/11/25-120

خت99/12/14-55

خت99/12/6-20

خت99/11/27-181

آگهی دعوت شركت كمال صنعت
اندیشه سهامی خاص
به شماره ثبت 1262
دارای شناسه ملی 10102432504

خت99/12/5-11

خت99/12/6-21

با یک تیر دو نشان بزنید

خت99/12/9-20

خت99/12/10-32

سرمایه گذاری بدون ریسک
با اطمینان خاطر و تضمینی
55170175-55170176

خت99/12/2-1

خانم ملکی 09197526887

بدینوسیلهاز كلیهسهامدارانشركتویاوكالیقانونیآنهادعوتبه
عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده كه
راس ساعت  18مورخ 1400/1/5كه در محل استان تهران ،شهرستان
تهران،بخشمركزی،شهرتهران،شاهین ،كوچهششم،بزرگراهشهید
سرلشكرستاری،پالك،114ساختمانپارس،طبقهاول،واحد ،1كدپستی
 1475864761تشكیل می گردد ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
* انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل
تاریخ انتشار 99/12/19
هیات مدیره
خ ش 99/12/19

