
قهرمان��ی کوپ��ا 
اشرف رامين

     فوتبال ایتاليا
ایتالی��ا بهترین 
اتفاق برای گتوزو 
و تیمش بود. دیدار نهایی ج��ام حذفی ایتالیا را 
یوونتوس و ناپولی برگزار کردن��د و تکلیف تیم 
برنده در ضربات پنالتی مش��خص ش��د. اگرچه 
ورزشگاه المپیکو رم خالی از تماش��اگر بود، اما 
هزاران نفر از هواداران تیم قهرمان به خیابان های 
شهر ناپل ریختند و بدون ترس از کرونا به جشن 
و شادمانی پرداختند. از آخرین قهرمانی ناپولی 
در فوتبال ایتالیا ش��ش س��ال می گذشت؛ آنها 
آخرین بار در س��ال 2014 فاتح ج��ام حذفی و 
سوپرکاپ ش��ده بودند. با نتیجه ای که به دست 
آمده تیم جنارو گتوزو در فینال سوپرکاپ نیز به 
میدان خواهد رفت و شانس گرفتن یک جام دیگر 
را نیز دارد. گتوزو بعد از کسب اولین جام به عنوان 
سرمربی خوشحالی اش را با شاگردانش تقسیم 
کرد: »وظیفه ماست که در این 12 بازی باقیمانده 
از فصل جاری بهترین عملکردمان را ارائه کنیم، 
چون قهرمان جام حذفی شده ایم نباید فکر کنیم 
که کارمان تمام شده است. می دانم که به خاطر 
فاصله موجود کار سختی پیش رو داریم، اما باز هم 
باید تالش کنیم. عاش��ق فوتبال هستم و اعتقاد 

دارم که خدای فوتبال به ش��ما وقت��ی کارتان را 
درست انجام می دهید پاداش می دهد.« اما جشن 
خیابانی هواداران ناپولی واکنش بهداشت جهانی 
را به همراه داش��ت. رانیری گورا، دستیار رئیس 
سازمان بهداشت جهانی رفتار هواداران فوتبال 
ایتالیا را محکوم کرد: »دوس��ت ن��دارم بار دیگر 
چنین صحنه هایی را ببین��م. دیدن این تصاویر 
خیلی ناراحت کننده بود و من واقعاً ناراحت شدم. 
امیدوارم چنی��ن رفتارهایی دیگر تکرار نش��ود. 
وضعی که در ناپولی شاهد بودیم، اسفناک بود. 
متأسفانه فکر می کنم این اتفاق مشکالت زیادی 

در زمینه شیوع ویروس کرونا ایجاد کند.«

بي تفاوت�����ي 
سعيد احمدیان

     گزارش یک
مسئوالن ورزش 
ب�ه مش���کالت 
ورزش�کاران المپيکي و ملي پوش�ان منهاي 
فوتبالي در کنار توجه افراط�ي و هزينه هاي 
چند ميليون يورويي براي فوتبال سبب شده 
اين هفته ه�ا انتقاده�ا ب�ه آنها ب�اال بگيرد.

گالیه ها ادام��ه دارد، هر چقدر هم گوش��ي بدهکار 
ناله هاي ورزشکاران المپیکي نباشد، آنها این روزها رک 
و بدون رودروایسي حرف شان را مي زنند، به خصوص 
که کارد به استخوان شان رسیده و آنقدر کم توجهي 
دیده اند که دیگر جایي براي تحمل باقي نمانده باشد. 
مصاحبه هاي انتقادي ملي پوشان رشته هاي مختلف، 
چند آدرس سرراست بیشتر ندارد، از وزارت ورزش و 
کمیته ملي المپیک گرفته تا فدراسیون ها؛ متولیاني 
که گویا مشکالت اقتصادي بهانه اي شده تا ورزشکار 
و ملي پوشي که این ماه ها براي المپیک مي جنگد یا 
کسب سهمیه را به امان خدا رها کنند و هر وقت این 
ورزشکار خواسته اي داشت روي آن خط قرمز بکشند 

و شرایط مملکت را یادآوري کنند.
البت��ه گویا چنی��ن وضعیتي تنها ش��امل منهاي 
فوتبالي ها می شود و فوتبالي ها که عزیزدردانه وزارت 
ورزش هستند، سال به سال امکانات شان از سال قبل 
بهتر مي شود، طوري که تنها دل نگراني اردوهاي شان 
مي شود تمرین! پاداش هاي شان هم برخالف پاداش 
ناچیز ریالي المپیکي ها، دالری و یورویي اس��ت و 
گرفتار تورم هم نمي ش��ود تا گرفتاري شان مانند 
ملي پوشان دختر فوتسال نش��ود که تا چند سال 
پیش مي توانستند با پاداش اندک شان که 20میلیون 
تومان است، حداقل یک ماشین ارزان بخرند، اما حاال 
بعد از چند سال تأخیر به شرط پرداخت پاداش مقام 
تاریخي شان یعني قهرماني در آسیا، تنها می توانند 

الستیک هاي آن ماشین را بخرند!
  خجالت آور است

این تبعیض ها کار را به جایي رسانده که ملي پوشي 
که باید فکر و دغدغه اش موفقیت باشد، این روزها 
گرفتار غم نان و ش��غل حداقلي اس��ت، طوري که 
س��روش احمدي نایب قهرم��ان تکواندوي جهان 
مسافرکش��ي مي کند و آرمین هادي پ��ور دارنده 
مدال نقره و برن��ز تکواندوي جهان ک��ه یکي از دو 
سهمیه المپیک این رشته را هم کسب کرده، آنقدر 
از بي توجهي مسئوالن ناامید شده که اعتراف مي کند 

اگر ش��غل پدرش، یعني همان مکانیک��ي را ادامه 
مي داد امروز وضعش بهتر از ای��ن بود که حرفه ای 
ورزش می کند: »مطمئن باش��ید اگر بچه دار شوم 
اجازه نخواهم داد ک��ه ورزش حرفه ای انجام بدهد. 
آخر یک ورزش��کار حرفه ای من هس��تم که هیچ 
چیزی ندارم. اگر به جای حضور در ورزش حرفه ای 
شغل مکانیکی پدرم را ادامه می دادم از لحاظ مالی 

شرایط بهتری داشتم.«
هادي پور، تکواندوکار المپیکي کشورمان که دل 
پ��ري از کم توجهي ه��ا دارد در گفت وگویي که با 
خبرگزاري تسنیم داشته به شدت از مسئوالن انتقاد 
کرده و کنایه ای هم به آنها زده است: »تنها اسم ما 
ورزشکار حرفه ای است، اما هیچ چیزمان حرفه ای 
نیست. در ایران فقط از ورزشکاران انتظار موفقیت 
دارند و هیچ حقی برای آنها قائل نیستند. نباید انتظار 
داشته باشیم که جوایز خود را دریافت کنیم. نباید 
به دنبال حقوقمان باش��یم و انتظار وسایل تمرین 
داشته باشیم. در ایران فقط وظیفه ورزشکار شرکت 
در مسابقات، کسب مدال و اهتزاز پرچم کشورمان و 

تکرار آن در مسابقات دیگر است!«

هادي پور معتقد اس��ت با حق��وق 100 دالري باید 
خودش را آماده رقابت با ورزش��کاراني کند که چند 
هزار یورو حقوق مي گیرند: »در حال حاضر کرونا باعث 
شده که اردوهای تیم ملی تعطیل شود. مجبورم برای 
تأمین خرج زندگی شاگرد بگیرم. حقوق من به عنوان 
ملی پوش المپیکی یک میلیون و 700 هزار تومان و 
زیر 100 دالر است. این در حالی است که همین حقوق 
را به خاطر اینکه المپیکی هستم دریافت می کنم و اگر 
المپیکی نبودم همین را هم نمی گرفتم. واقعاً با این 
حقوق می توان خرج زندگی خود را پرداخت کرد؟! 
این در حالی اس��ت که باید با ورزشکارانی که ماهانه 

6هزار یورو حقوق می گیرند رقابت کنم.«
این تکواندوکار المپیکي به شدت از نگاه تبعیض آمیز 
مس��ئوالن گالیه مي کند و مي گوید که حتي یک 
باند هم براي درمان مصدومیت به او نداده اند: »مگر 
در ایران چند قهرمان جهان داریم، وقتی پول های 
میلیون دالری به مربی��ان خارجی می دهیم پس 
پول در ورزش وجود دارد، اما برای ما نیست. در ایران 
هیچ کمکی به ورزشکاران نمی کنند و همه به خاطر 
توانایی خودشان است که موفق می شوند. چند وقت 

پیش به فدراسیون زنگ زدم و گفتم واقعاً پول باند 
ندارم و حداقل برای مصدومیت های��م به من باند 
بدهید، اما گفتند چون در اردو نیستم و مسابقه ای 

برگزار نمی شود امکان این کار وجود ندارد.«
  ورزش شغل دوم ورزشکار حرفه اي شده است

محمدجعفر مرادي نفر شماره یک دو نیمه ماراتن 
کشورمان که سابقه حضور در المپیک ریو را دارد 
و در این ماه ها براي کس��ب س��همیه توکیو تالش 
مي کند از دیگر ورزشکاراني اس��ت که در روزهاي 

اخیر از مسئوالن انتقاد کرده است. 
مرادي در گفت وگویي ب��ا خبرگزاري میزان گفته 
اس��ت: »مس��ئوالن وزارت ورزش و کمیت��ه ملی 
المپیک هیچ اهمیتی برایم قائل نیس��تند. با این 
وضعیت واقعاً تنها به دلیل عش��ق و عالقه خودم 
است که در دوومیدانی حضور دارم. ورزش اکنون 
به شغل دوم ورزشکاران تبدیل شده است و دیگر 
مثل گذشته نیست که ورزشکار با عشق و عالقه در 
این رشته فعالیت کند. یک ورزشکار حرفه ای باید 
درآمدش از طریق ورزش باشد، اما این شرایط در 

دوومیدانی دیگر مشاهده نمی شود.«

8849843213سرويس ورزشي |  1441 ش��وال   28  |  1399 خ��رداد   31 | روزنامه جوان |  شماره  5953  ش��نبه 

فریدون حسن 

بيم و اميد مجيدي در تساوي با پيکان 
لیگ برتري ها خود را آرام آرام آماده ش��روع دوباره رقابت ها مي کنند. 
هرچند هرازگاهي برخي تیم ها سروصدا به راه مي اندازند که نباید بازي 
کرد، اما همان ها هم مشغول آماده سازي خود هس��تند. در این میان 
استقاللي ها تکاپوي بیش��تري دارند، آبي ها با یک بازي کمتر از سایر 
مدعیان قرار است اولین گام را براي ش��روع دوباره لیگ با بازي عقب 
افتاده مقابل فوالد در اهواز بردارند. مردان مجیدي خوب مي دانند که 
اگر س��ه امتیاز بازي با فوالد را بگیرند گام بلندي براي باقي ماندن در 
جمع مدعیان برداشته اند. بنابراین این روزها با انگیزه تمرین مي کنند 
و مسابقه مي دهند. آنها در آخرین بازي مقابل پیکان با تساوي 2 – 2 

متوقف شدند تا فرهاد مجیدي هم امیدوار شود و هم نگران!

دست نيافتنی و خاص!
سلطه بایرن بر فوتبال آلمان غیرقابل کتمان 
است. بوندس لیگا در سال 1963 پایه گذاری 
شد و از آن زمان به بعد یک تیم به تنهایی 30 
جام را به خانه برده است. در بحث قهرمانی 
آخر این تیم یک نکته مهم وج��ود دارد و 
آن اینکه باواریایی ها ب��رای دومین بار در 
سه سال گذشته سرمربی خود را در میانه 
راه تغییر دادند. در این فصل آنها با مشکل 
مصدومیت هم دست و پنجه نرم کردند و 
مانوئل نویر، دروازه بان اول و کاپیتان تیم نیز تا یک ماه پیش حاضر به تمدید 
قراردادش نشده بود. به هر حال بایرن بر تمام این چالش ها فائق آمد. البته 
بایرن در مسیر قهرمانی های متوالی در اروپا تنها نیست. پاری سن ژرمن 
هشت قهرمانی متوالی در لوشامپیونه دارد، یوونتوس برای نهمین قهرمانی 
متوالی اش در سری آ می جنگد و بارس��ا و رئال نیز در این سال ها 14 جام 
از 15جام موجود را تصاحب کرده اند. کسب اینگونه موفقیت ها خواسته 
مدیران و هواداران است. مونیخی ها به رغم اخراج سرمربی و مصدومیت 
چند بازیکن به راه خود ادامه دادند و در نهایت هم خواسته هر دو طرف را 
محقق ساختند. در واقع هانسی فلیک کاری کرد که تیمش به اولین هدف 
خود برسد. او برای بازیکنانش ارزش زیادی قائل است و اتفاقاً شاگردانش 
نیز همین حس را نسبت به سرمربی دارند. در هر صورت امسال هم بایرن 

اجازه نداد هیچ تیم آلمانی خیال قهرمانی به سرش بزند.

بايرن فليک قهرمان بوندس ليگا

اولين قدم از فتح سه گانه
فلی��ک یکی از 

شيوا نوروزي
      بوندس ليگا

مأموریت هایش 
را با موفقیت به 
س��رانجام رس��اند. پیروزی یک بر صفر مقابل 
وردربرمن برای بایرن مونیخ کافی بود تا قهرمانی 
این فصلش را قطع��ی کن��د. باواریایی ها با این 
نتیجه 76 امتیازی شدند و هشتمین قهرمانی 

متوالی ش��ان را در غیاب تماشاگران جشن 
گرفتن��د. ای��ن س��ی امین قهرمانی 

بایرنی ها در بوندس لیگا به ش��مار 
می رود. در این موفقیت 

فلیک، سرمربی تیم 
نقش مؤثری داشته 
اس��ت.  او ک��ه در 
فص��ل  ابت��دای 
جانشین کواچ شده 
بود از 29 مسابقه 26 

پیروزی کسب کرده و 
حاال که خیالش از بابت لیگ راحت 
شده باید به فکر فینال جام حذفی 
)بازی با بایرلورکوزن( و یک هشتم 
نهایی لیگ قهرمانان اروپا )رویارویی 
با چلسی( باش��د تا ش��اید رؤیای 

سه گانه در این فصل محقق شود. فلیک قهرمانی 
در بوندس لیگا را اولین گام نامید: »اولین گام را 
برداشتیم. ما با قهرمانی در بوندس لیگا، به اولین 
هدف بزرگمان رسیدیم. هدف بزرگ بعدی مان، 
قهرمانی در جام حذفی است. البته قهرمانی در 
چمپیونزلیگ نیز هدف دیگر ماست. کار دشواری 
در پیش داریم و وقتش که برسد باید کامالً آماده 
باشیم.« هربرت هاینر، رئیس باشگاه بایرن مونیخ 
هم فتح س��ه گانه را رؤیای همه باواریایی ها 
خواند: »شانس فتح س��ه جام را داریم. 
البته همیشه کمی ش��انس هم الزم 
است، اما کیفیت فردی بازیکنان 
ما و آنچه هانس��ی فلیک در 
شش ماه گذشته در این 
داده،  انج��ام  تی��م 
فوق  الع��اده اس��ت. به 
تیم مان اعتم��اد کامل 
داریم. تیم وقفه ناش��ی از 
کرونا را خیلی خوب پشت 
سر گذاشته اس��ت. تمرکز 
بازیکنان ما واقعاً باالست و 
هانسی کارش را فوق العاده 

انجام داده است.«

يووه جام اول را از دست داد

قهرمانی ناپولي با گتوزو در کوپا ایتاليا 

ورزشکاران را با یک خداحافظي خوشحال کنيد!
نگاهي به ادامه گاليه ها از بي تفاوتي مسئوالن ورزش به مشکالت تمريني و معيشتي المپيکي ها

دنيا حيدري

بيت المال نه، دست در جيب مبارک کنيد
در میان تمام اظهارنظرها و نقل قول هایي که طي هفته هاي گذش��ته در 
خصوص قرارداد مارک ویلموتس مطرح شد، یک نظر بسیار جالب توجه بود، 
عقیده اي که اگر به درستي از ابتدا اجرا مي شد امروز شاهد عقد این قرارداد 

نکبت بار براي فوتبال ایران توسط مهدي تاج و دارو دسته اش نبودیم.
طرحي که دوشنبه شب گذشته از سوي نماینده مجلس شوراي اسالمي 
در برنامه فوتبال برتر براي جبران این خسارت عظیم و جلوگیري از تاراج 
بیت المال در این خصوص عنوان شد، این بود: »آقایان مال و امالک زیاد 
دارند و صاحب ویال در اروپا هم هستند. بنابراین بهترین راه حل این است که 

از جیب خودشان این خسارت را پرداخت کنند.«
قاضي زاده هاشمي درس��ت مي گوید؛ مهدي تاج و هر کسي که در عقد 
قرارداد ویلموتس با او همفکري کرده و در این افتضاح دست داشته باید از 
جیب خودشان خسارت بپردازند. اصالً دستگاه قضا باید وارد گود شود و در 
اولین اقدام همین کار را انجام دهد و تمامي مسئوالني را که رد پاي شان در 
این قرارداد دیده مي شود، مجبور کند تا دست به جیب شوند و خودشان 
تقاص افتضاحي را که به بار آورده اند پس دهند. به قول نماینده مجلس 
الحمدهلل از صدقه سري تمام رانت بازي ها و دالل بازي هایي هم که تاکنون 
انجام داده اند وضع ش��ان اینقدر خوب شده که حتي با پرداخت بیشتر از 

قرارداد ویلموتس هم کک شان نگزد.
البته اگر از ابتدا یک سیستم درس��ت بر مدیران متخلف فوتبال نظارت 
مي کرد و یقه آنها را قبل از اینکه به بیت المال دست درازي کنند، مي گرفت 
و مجبورشان مي کرد که خسارت هایی که به بار می آورند را از جیب شان 
بدهند امروز نه شاهد دست و پا زدن آقایان براي گرفتن پست هاي فوتبالي 
بودیم و نه شاهد غارت بیت المال توس��ط آنها. آنچه رخ داده این بوده که 
طي دهه هاي گذشته هر مدیري وارد  فوتبال شده با خیال راحت از اینکه 
چیزی به اسم پاسخگویی وجود ندارد و کوچک ترین تهدیدي نمي شود، 
فقط خرج تراشي کرده و رفته تا مدیر بعدي بیاید به اسم اینکه کاره اي نبوده 
خیلي راحت دست به دامن آقایان باالتر شود و آنها هم دست شان را دراز 

کنند و از بیت المال خسارت های بار آمده را بپردازند.
الزم به ذکر اسامي نیست، از مدیران عامل  باشگاه هاي بزرگ و بدهکار بگیرید 
تا رؤساي سابق و کنوني فدراسیون فوتبال هر کدام با انبوهي از بدهي ها بابت 
قراردادهاي پرایراد و اشکال آمده اند و رفته اند بدون اینکه کسي پیدا شود و یقه 
آنها را بگیرد. به طور حتم اگر چنین اتفاقي طي سال هاي گذشته رخ داده بود و 
مدیران متخلف و مفسد فوتبال از این حاشیه امنیت باال برخوردار نبودند، امروز 

امثال مهدي تاج و علي کفاشیان وقیحانه از عالم و آدم طلبکار نمی شدند.
 اگر در سال هاي گذشته امثال رویانیان و فتح اهلل زاده مجبور شده بودند 
به خاطر قراردادهاي مفتضحانه اي که در پرسپولیس و استقالل بستند و 
میلیاردها تومان خسارت به بیت المال وارد کردند پاسخگو باشند و از جیب 
مبارک شان که خالي هم نبود خسارت بدهند، امروز امثال انصاریفردها، 
افتخاري ها، فتحي ها و بقیه در این فوتبال س��بز نمي شدند که میلیارد 

میلیارد به بدهي هاي میلیاردي قبلي اضافه کنند.
البته حاال هم دیر نیست برای اینکه نمایندگان مجلس پیشتاز این مطالبه گري 
عمومي شوند و کار را جلو ببرند. این عقیده و برنامه نباید در حد حرف باقي 
بماند. پرونده که آماده است و تخلف آقایان از روز روشن تر، درآمدها و ثروت 
آقایان هم که ظاهراً مشخص است پس مجبورشان کنید که براي یک بار هم 
که شده دست در جیب مبارک شان کنند و خسارت بدهند. بدون شک داغي 
که از این راه بر پیشاني آنها زده مي شود باعث ترس بقیه هم خواهد شد و این 
شاید بتواند زمینه ساز پاکسازي فوتبال از این همه مدیر متخلف و فاسد شود که 

فوتبال کشور را به حیاط خلوت لفت و لیس هاي خودشان تبدیل کرده اند.
مدیر متخلف، مدیر فاس��د، مدیر ناکارآمد، نابلد، رانت خ��وار و دالل پرور 
باید پاسخگوي اقدامات خود باشد، آن هم با ضرر و زیاني که خودش باید 
بپردازد تا دیگر هوس مدیریت و نزدیک شدن به صندلي داغ آن را نکند. 
نحوه برخورد با این مدیران طي سال هاي گذشته این صندلي را براي آنها به 
امن ترین جاي دنیا براي خوردن و بردن تبدیل کرده تا امروز فوتبال ایران 

دچار این همه مشکل و معضل شود.

 از هزينه های هنگفت باشگاه های صنعتی 
تا جيب خالی تيم های نفتی

یک بام و دو هوای فوتبال دولتی
سال هاست که نحوه هزینه کرد برخی باشگاه ها، به خصوص باشگاه های 
صنعتی مورد انتقاد است، اما هیچ یک از این انتقادها تا امروز راه به جایی 

نبرده و نتوانسته سدی مقابل نابرابری باشگاهداری در ایران باشد.
تبعیض در فوتب��ال ایران بی��داد می کن��د، تبعیضی که تا س��ال ها پیش 
س��رخابی های پایتخت تنها متهمان ردیف اول آن بودند، اما طی سال های 
گذشته تیم های صنعتی را نیز شامل شده که گوی سبقت را از رقبا ربودند و با 
هزینه های هنگفت، نابرابری مشهودی را به تصویر کشیدند، آن هم در شرایطی 
که دست برخی تیم ها مانند باشگاه های نفتی به واسطه مصوبه مجلس که 
دولت را از هزینه کردن در ورزش حرفه ای منع می کند از بودجه های دولتی 
کوتاه ش��ده و اوضاع آنها را چنان بهم ریخته که داد همه درآمده و نگاه ها را 
متوجه باشگاه های صنعتی کرده که بی هیچ مشکلی از جیب دولت و بیت المال 
ارتزاق می کنند، آن هم با ارقامی کالن که بارها و بارها صدای مدیران عامل 

باشگاه ها را درآورده و انتقادهای بسیاری را به دنبال داشته است.
سال 92 بود که رویانیان، مدیرعامل وقت پرسپولیس در این خصوص لب به 
اعتراض گشود: »واقعاً نمی دانم برخی تیم ها بعضی پول ها را از کجا می آورند که 
اینطور هزینه می کنند. سالی 50 میلیارد تومان در هشت باشگاه که صنعتی 
هم هستند هزینه می شود. این باشگاه ها و پول های دولتی برای بیت المال 
است که ما اگر یک س��وم آن را هزینه کنیم معلوم نیست چه بالیی سرمان 
می آورند. پرسپولیس 2/5 میلیارد از اول فصل در س��ال 91 و 92 از بودجه 
دولتی گرفته، اما یک باشگاه صنعتی 30 میلیارد پارسال خرید و خرج کرده 
است. چطور می شود که آن باشگاه صنعتی 30 میلیارد خرج می کند. دیوان 
محاسبات و بازرسی به خاطر اینکه من فقط 2/5 میلیارد گرفتم چهار ماه مرا 
سؤال و جواب کرده، اما یک باشگاه صنعتی 40 میلیارد هزینه می کند و کسی 
نیست که بگوید آقایان این پول ها را از کجا می آورید!« اعتراض رویانیان را   
می شد با احضار او توسط نهادهای نظارتی توجیه کرد، اما چند سال بعد و در 
تابستان 97 صدای رضا درویش، مدیرعامل باشگاه سایپا هم درآمد و مدعی 

شد که سپاهان برای لیگ هفدهم 40میلیارد تومان هزینه کرده است.
اعتراض ها به نحوه هزینه کرد تیم های صنعتی پربیراه نبود. تیم هایی که 
کمتر دیده   می شد شاکیان خارجی داشته باشند، آن هم درحالی که گفته   
می شد پرداختی های این باشگاه ها اعدادی درشت و عجیب و غریب است. 
مسئله ای که در دیدار مجید زین الدینی، سرپرست باشگاه فرهنگی ورزشی 
صنعت مس رفس��نجان در دیداری که با اصحاب رسانه در تابستان سال 
گذشته برای تبریک روز خبرنگار داشت به نوعی تأیید شد: »امسال پس از 
رایزنی ها با مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران مصوبه ای تحت عنوان 
تکمیل باشگاه های ورزشی مس در رفسنجان، کرمان و شهربابک انجام 
شده و قرار است این باشگاه ها با اعتبار 100 میلیارد تومانی تکمیل شوند.«
صحبت های زین الدینی را امروز می توان با گله های س��راج، سرمربی نفت 
آبادان مقایسه و قضاوت کرد: »تیم های فوالد، سپاهان، پیکان و سایپا از طریق 
دولت تغذیه می شوند، اما نوبت به تیم  های نفتی که می رسد هزینه کردن 
دولت در ورزش حرفه ای ممنوع می ش��ود. نمی دانم چرا دولت از تیم های 
نفتی حمایت نمی کند. تیم های نفتی پول خری��د آب معدنی را هم ندارند 
و نمی توانند هزینه یک اردوی 100 میلیونی را تأمین کنند، اما فوالد برای 
12 روز اردو در تهران یک میلیارد هزینه می کند. اگر قرار است دولت کمک 
کند، تیم های مختلف زیر نظر دولت هستند و باید به همه یکسان کمک کند. 
90درصد بودجه کشور از وزارت نفت تأمین می شود، اما از این بودجه چقدر به 
فوتبال اختصاص می یابد؟ اگر قرار است این شرایط باشد، چرا پروانه باشگاهی 
را نمی فروشند؟ مسجدسلیمان که اولین چاه نفت در آن کشف شد حق ندارد 
تیم داشته باشد؟ آبادان که اولین پاالیشگاه خاورمیانه در آن تأسیس شد حق 
ندارد تیم داشته باشد یا پارس جنوبی که روی منابع عظیم گازی قرار دارد 
حق ندارد تیم داشته باشد؟ این واقعاً ظلم است که ما در تهیه آب معدنی هم 

مشکل داشته باشیم، اما تیم های دیگر میلیاردی هزینه کنند.«

گابریل مارکوتی 

ESPN 

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسالمى 
ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر مى باشد.

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى قوچان (720115)

تاسيس موسسه غير تجارى اتحاديه صنف باطريسازان و برق كار اتومبيل شهرستان گنبد كاووس
 درتاريخ 1397/9/6 به شماره ثبت 298 به شناسه ملى 14007968168

ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى ميگردد. موضوع: انجام وظايف مقرر در قانون و مقررات 
نظام صنفى. حمايت و حفظ حقوق صنفى اعضاء، ايجاد و تحكيم اصول همكارى بين افراد صنفى. تالش براى بهبود محيط كسب و كار. تعامل با دستگاههاى 
دولتى . نهادهاى عمومى غيردولتى و بخش خصوصى درراستاى وظايف و اختيارات خود. همچنين تالش در راستاى ارتقاء كيفى خدمات رسانى به 
مردم و اطالع رسانى مناسب رسيدگى به شكايات دريافتى. (ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نميباشد) به استناد 
مجوز شماره 128/24/44613/3 مورخ 1397/8/14  اداره صنعت و معدن وتجارت شهرستان گنبدكاووس مدت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 
مركز اصلى: استان گلستان، شهرستان گنبدكاووس ، بخش مركزى، شهر گنبد كاووس، ميدان انقالب، كوچه 38[11]، خيابان دلگشا، پالك 453، طبقه 
همكف كدپستى 4971716493 اولين مديران: آقاى حسين خواجه عنايتى به شماره ملى 4569262155 و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت 4 
سال آقاى عبدالحى آغشته به شماره ملى2031036173 و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت 4 سال آقاى عبدالعارف بكجانى به شماره ملى 
2031574442 و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت 4 سال - آقاى آمان محمد اميرى به شماره ملى 2030216984 بسمت عضو هيئت مديره و 
دبير به مدت 4 سال - آقاى اله مراد شهرابى به شماره ملى 4569804314 بسمت عضو هيئت مديره و خزانه دار به مدت 4 سال دارندگان حق امضا: 
اسناد و اوراق مالى اتحاديه مانند چكها، بروات، سفته ها، اسناد تعهدآورمالى با امضاء رئيس و خزانه دار و در غياب هر يك نايب رئيس اول و ممهور به 

مهر اتحاديه معتبر ميباشد. اختيارات مدير عامل: طبق اساسنامه.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گلستان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى گنبد كاووس (883451)

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
برگ اعالم وضعيت (برگ سبز) خودرو سواري پژو 405 
به رنگ نقره اى متاليك مدل 1385 به شماره پالك ايران 
15 -  584 ل 84 به شماره موتور 12485196265  و شماره 
 شاسى24259314 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.  تبريز

آگهى مفقودى
و  به شماره شهرباني 35 ـ 454 ق 61  اينجانب مجيد سليماني مالك خودرو 
به   124880676 موتور  شماره  و   NAAN01CA89K755445 شاسي  شماره 
نموده  را  اسناد مذكور  المثني  رونوشت  تقاضاي  اسناد فروش  فقدان  علت 
است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت 
10 روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص 
تهران ـ كرج شهرك پيكان شهر ساختمان سهند طبقه 1 مراجعه نمايد. بديهي 

است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرراقدام خواهد شد. تبريز

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسالمى 
ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر مى باشد.

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى قوچان (720115)

تاسيس موسسه غير تجارى اتحاديه صنف قصابان و خام فروشان شهرستان گنبدكاووس
 درتاريخ 1397/9/27  به شماره ثبت 343 به شناسه ملى 14008015291 

ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى ميگردد. موضوع: انجام 
وظايف مقرر در قانون و مقررات نظام صنفى. حمايت و حفظ حقوق صنفى اعضاء، ايجاد و تحكيم اصول همكارى بين افراد 
صنفى. تالش براى بهبود محيط كسب و كار.تعامل با دستگاههاى دولتى . نهادهاى عمومى غيردولتى و بخش خصوصى 
درراستاى وظايف و اختيارات خود. همچنين تالش در راستاى ارتقاء كيفى خدمات رسانى به مردم و اطالع رسانى مناسب 
رسيدگى به شكايات دريافتى (ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نميباشد)به استناد مجوز 
شماره128/24/45945/2مورخ 1397/8/22 اداره صنعت ومعدن وتجارت شهرستان گنبد كاووس مدت: از تاريخ ثبت 
به مدت نامحدود مركز اصلى: استان گلستان، شهرستان گنبدكاووس، بخش مركزى، شهر گنبد كاووس، ميدان انقالب، 
كوچه 38[11]، خيابان دلگشا، پالك 29، طبقه همكف كدپستى 4971716493 اولين مديران: آقاى عادل اقتدارى شيره 
جينى به شماره ملى 2031529757 و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت 4 سال آقاى عاشرمحمد دوگونچى اتاباى 
به شماره ملى 2031031295 و به سمت نايب رئيس اول هيئت مديره به مدت 4 سال آقاى شعبان متعجب به شماره 
ملى 2031529552 و به سمت نايب رئيس دوم هيئت مديره به مدت 4 سال خانم شمسى على پور اوجور به شماره 
ملى: 2031616498 به سمت: عضو هيئت مديره ودبير به مدت 4 سال آقاى ابراهيم سيدزاده اردهائى به شماره ملى: 
6249447131 به سمت: عضو هيئت مديره وخزانه دار به مدت 4 سال آقاى فريدون رستمى به شماره ملى: 5209344754 
به سمت: بازرس اصلى به مدت 4 سال دارندگان حق امضا: امضاء كليه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور موسسه از قبيل 
چك، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسالمى وسايرنامه هاى عادى و ادارى با امضاء رئيس هيئت مديره وخزانه دار و 

درغياب هريك با امضاء نايب رئيس اول و همراه با مهر اتحاديه معتبر است اختيارات مدير عامل: طبق اساسنامه
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گلستان 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى گنبد كاووس (883446)


