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پیوس: پرداخت پول برانکو و حفظ 
بازیکنان باید در اولویت باشد

اولویت نخست مدیران  پرسپولیس گفت:  فوتبال  تیم  پیشکسوت 
باشگاه باید پرداخت پول برانکو و حفظ بازیکنان باشد چرا که در غیر 
این صورت موفقیت های پرسپولیس ادامه پیدا نخواهد کرد.»فرشاد 
مطرح  پرسپولیس  مدیران  علیه  که  انتقاداتی  به  اشاره  با  پیوس« 
می شود، اظهار داشت: نباید اتفاقات خوب را نادیده گرفت چرا که 
مدیریت در نقل و انتقاالت و جذب بازیکن عملکرد خوبی داشت. 
مدیریت ۷ بازیکن گلچین لیگ ایران را جذب کرد و نمی شود در این 
زمینه به آنها خرده گرفت اما تیم به طور قطع به پشتیبانی نیاز دارد.

وی افزود: پرسپولیس همان تیمی است که بازیکنانش با مصدومیت 
هر سه روز یک بار و با وجود تمام مشکالتی که وجود داشت در 
آسیا غیرت گذاشتند و قهرمانی غرب آسیا را کسب کردند آنها االن 
فینالیست لیگ قهرمانان هستند و باید بهترین پشتیبانی از آنها صورت 
گیرد نه اینکه بازیکنان و مربیان تیم دغدغه جزئی ترین مسائل را 
داشته باشند.پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس اضافه کرد: بازیکنان 
وظیفه خود را به خوبی انجام دادند و جای هیچ گونه اعتراضی را 
پشتیبانی  تیم  از  که  نیست  مدیریت  وظیفه  این  مگر  نگذاشتند. 
کند و دغدغه های بازیکنان را برطرف کند؟ نمی شود که بازیکنان 
پرسپولیس که بهترین عملکرد را داشتند و بهترین نتایج را  هم 
گرفتند و افتخارآفرینی کردند، دستمزد شان نسبت به سایر بازیکنان 

سایر تیم ها کمتر باشد. مدیریت باید منطقی برخورد کند.

پیوس اضافه کرد: باشگاه باید با بازیکنان جلسه بگذارد و هرچه سریعتر 
خواسته های آنها را برطرف کند.  پرسپولیس در حال حاضر در شرایطی 
قرار دارد که می توانند جام قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا را باالی سر 
ببرد اما تنها مسائلی که می تواند مقابل پرسپولیس در این راه بایستد 
همین اتفاقات حاشیه ای و دغدغه های بازیکنان است.وی خاطرنشان 
کرد: از طرفی پرداخت پول برانکو هم باعث نگرانی همه شده است. 
چرا این مشکل را یک بار برای همیشه حل نمی کنید؟ این وظیفه 
مدیریت است که در قبال مربی ای که قهرمانی های متعددی را کسب 
کرده مطالباتش را پرداخت کنند.ملی پوش اسبق فوتبال ایران گفت: 
اولویت اول باید پرداخت پول برانکو و پس از آن حفظ بازیکنان باشد 
چرا که در غیر این صورت موفقیت های پرسپولیس ادامه پیدا نخواهد 
کرد. همه چیز تحت تاثیر اتفاقات حاشیه ای قرار می گیرد.وی گفت: 
رسول پناه و مدیران باشگاه وظیفه دارند که امکانات را در حد بهترین 
تیم ایران و آسیا برای پرسپولیس تهیه کنند. مگر غیر این است که خود 
آقایان موفقیت پرسپولیس را در کارنامه شخصی خود می آورند پس باید 
مشکالت را هم برطرف کنند.پیوس در مورد جدایی بازیکنانی مانند 
بشار رسن و شجاع خلیل زاده هم اظهار داشت: این ۲ از بهترین های 
تیم هستند، چرا باید چنین بازیکنانی را به راحتی از دست بدهیم باید 
با آنها قرارداد طوالنی مدت بسته شود تا اگر انتقالی هم صورت بگیرد 
باشگاه نفع ببرد اما این اتفاق را در پرسپولیس شاهد نیستیم و حتی 
پول بازیکنان را هم نمی دهیم تا آنها نیز بتوانند مانند دو بازیکن دیگر 
که اول فصل پرسپولیس را ترک کردم بروند.وی گفت: کادر فنی االن 
باید تمام دغدغه و تمرکزش را روی بستن تیم برای لیگ پیشرو و 
فینال آسیا بگذارند نه این که مدام پیگیر رفع تنش ها باشد امیدوارم این 

مشکالت حل شود تا دیگر موضوعی هواداران را نگران نکند.

 حکم کمیته انضباطی فدراسیون کشتی در خصوص دو کشتی گیر خاطی در رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه های کشور 
اعالم شد.در پی مسائل پیش آمده در دیدار وزن ۶۵ کیلوگرم رقابت بین تیم های پاس ساری و هیأت کشتی قائمشهر که در 
رقابت های دور رفت گروه ب لیگ برتر کشتی برگزار شد، حکم کمیته انضباطی در مورد کشتی گیران خاطی اعالم شد.بر این 

اساس، »مهران نصیری« کشتی گیر تیم هیأت کشتی قائمشهر به دلیل در آوردن دوبنده، ترک سالن و دریافت کارت قرمز به 
۹ ماه محرومیت تعلیقی و تذکر کتبی و درج در پرونده محکوم شد.همچنین »مهران شیخی« نماینده تیم پاس ساری به دلیل 

تحریک کردن نصیری به ۶ ماه محرومیت تعلیقی، تذکر کتبی و در ج در پرونده محکوم شد.

 مسابقات پومسه قهرمانی کشور
 برگزار می شود

 رقابت های پومسه قهرمانی کشور به صورت آنالین و در رده های 
سنی مختلف برگزار خواهد شد. این مسابقات قرار است اواخر آبان ماه 
مسابقه  شرایط  از  پومسه روها  تا  شود  برگزار  آنالین  به صورت  و 
دور نباشند.»علی اشرف قنبری« رییس کمیته مسابقات فدراسیون 
تکواندو در این خصوص گفت: رقابت های قهرمانی جهان نیز به 
صورت آنالین و تنها در بخش انفرادی برگزار می شود و ما نیز در 
نظر داریم پیکارهای قهرمانی کشور پومسه را تنها در بخش انفرادی 
برگزار کنیم، چراکه انجام مسابقات تیمی منوط به این است که اعضاء 
با هم تمرین کنند و برای هماهنگی با یکدیگر باید زمان زیادی را 
در کنار یکدیگر باشند که امکان پذیر نیست.وی ادامه داد: مسابقات 
انفرادی استاندارد در رده های سنی زیر ۱۲ سال، ۱۲ تا ۱۴ سال، ۱۵ 
تا ۱۷ سال، ۱۸ تا ۳۰ سال، ۳۱ تا ۴۰ سال، ۴۱ تا ۵۰ سال، ۵۱ تا ۶۰ 
سال، ۶۱ تا ۶۵ سال و باالی ۶۵ سال برگزار خواهد شد و در بخش 
ابداعی نیز پومسه روها در رده های سنی کمتر از ۱۴ سال و ۱۵ تا ۱۷ 
سال و باالی ۱۸ سال به اجرای فرم می پردازند. اطالعات تکمیلی 
در خصوص تاریخ تولد شرکت کنندگان و نحوه ارسال فیلم ها نیز در 
بخشنامه اعالم خواهد شد.وی تصریح کرد: ارسال فیلم ها از طریق 
اپلیکیشن تخصصی تکواندو انجام می شود و هیات های استانی نگران 
زمان بندی مسابقات نباشند، در مرحله نخست تنها فرم های مرحله 
اول را در خواست می کنیم و بعد از مشخص شدن صعودکنندگان 
به مرحله نیمه نهایی تاریخ بعدی ارسال ویدئو نیز مشخص می شود. 
فیلم   تا  دارند  را  کافی  فرصت  پومسه روها  نیز  فینال  مرحله  برای 
فرم های خود را ارسال نمایند. در پایان نیز همانند مسابقات کشوری 
به تیم های برتر کاپ اهدا می شود و نفرات اول تا سوم مشترک نیز 
مدال می گیرند.قنبری در پایان اظهار داشت: در نظر داریم دومین 
دوره مسابقات تکواندو خانواده در بخش پومسه را نیز به مناسبت 

گرامیداشت دهه مبارک فجر و همزمان با این ایام برگزار کنیم.

 کمتر از ۱۰ ماه دیگر پرچم  بازی های المپیک توکیو برافراشته 
خواهد شد و ایران امیدوار است تا نخستین مدال تیراندازی را 
در توکیو صید کند؛ در این شرایط فدراسیون باید هر چه سریعتر 
تکلیف سرمربی تیم ملی را مشخص کند. تیراندازان ایرانی 
نه تنها اولین سهمیه المپیک توکیو را برای کشورشان کسب 
کردند بلکه تاکنون با ۶ سهمیه بیشترین سهمیه یک رشته 
را برای کشور به دست آورده اند و این امکان وجود دارد که 
تعداد آن به ۸ سهمیه افزایش یابد.هدایت تیم ملی تیراندازی 
ایران در رشته تفنگ به طور رسمی  از اسفندماه ۹۷ به الهام 
هاشمی سپرده شد.  هاشمی با تجربیاتی که در همه سال های 
حضورش به عنوان یک تیرانداز ملی پوش، مربیگری در کسوت 
دستیاری الزلو سوچک و همکاری با مربیان خارجی دیگر به 
عنوان سرمربی تیم ملی سنگاپور بدست آورد، شاگردانش را در 
ایران به گونه ای هدایت کرد که آنان ۴سهمیه ارزشمند در رشته 
تفنگ تاکنون کسب کرده اند.اما مدت هاست که بر سر ادامه 
همکاری هاشمی با فدراسیون تیراندازی حرف ها و شایعات 

زیادی گفته و شنیده می شود.الهام هاشمی از روز شنبه پنجم 
مهرماه دیگر در محل تمرین حاضر نشده اما برای برگزاری 
مسابقات آنالین بین المللی که تیراندازان ایرانی،  تایلندی و 
سنگاپوری روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه در آن شرکت داشتند در 
سالن تیراندازی حاضر شد و ملی پوشان کشورمان را همراهی 

کرد.
در حال حاضر همه از شرایط اقتصادی و تحریم ها با خبر هستیم 
اما  اگر قرار است تیراندازان در کنار تیراندازان سایر کشورها در 
مدال آوری،  ضمن شادی  با  و  بایستند   المپیک  آتش  خط 
مردم برای کشور افتخار آفرینی کنند، نیاز است فدراسیون با 
مذاکره و تعامل با سایر بخش ها، به ویژه وزارت ورزش و کمیته 
ملی المپیک اعتبار بیشتری برای تامین ملزومات مورد نیاز از 
جمله فشنگ و ساچمه مناسب را فراهم کند.به گفته بسیاری 
از کارشناسان اگر هاشمی با شرایط موجود همکاری با تیم 
ملی را بپذیرد و تمرینات را به همین شکل و بدون داشتن 
فشنگ ادامه دهد در واقع ورزشکاران باید فقط در رشته بادی 

آماده شوند و این تک رشته شدن فشار مضاعفی از نظر روانی 
به کادر فنی و ورزشکاران خواهد داشت و به طور قطع این 

وضعیت در عملکرد نهایی آنان در المپیک بی اثر نخواهد بود.
مساله دیگری که شاید اهمیتش از موضوع و تامین فشنگ 

بتواند در حل مشکل  به نظر می رسد و شاید  بسیار مهم تر 
کمبود فشنگ موثر باشد،  مساله تدارکات یا تدارکاتی های 
تیم ملی است.حال که شیوع کرونا مانع از برگزاری مسابقات 
خارجی در سطح بین المللی و جهانی شده، برگزاری هر چه 
سریع تر لیگ تیراندازی و برنامه ریزی برای اجرای مسابقات 
آزاد کشوری کامال ضروری است.تعیین کادر فنی، متشکل 
از سرمربی و دستیاران یا مربیان همراه با روانشناس، مربی 
بدنسازی متخصص، ماساژور و یک روانشناس کاربلد از دیگر 
ضروریاتی است که شاید از شروط موردنظر هاشمی نیز باشد.

موضوع دیگری که به نظر می رسد سرمربی تیم ملی تیراندازی 
با فدراسیون در مورد آن به توافق نرسیده، حقوق تیراندازان و 
تعویق در پرداخت پاداش آنان بود است که به طور قطع در 

وضعیت و آمادگی روانی تیراندازان بی تاثیر نیست.
حال که صحبت از بحث روانی تیراندازان مطرح شد، خوب 
روانی  افت  از  جلوگیری  برای  تیراندازی  فدراسیون  است 
تیراندازان، تکلیف سرمربی ملی پوشان را مشخص کند.عالوه 
بر آنچه که تاکنون به آن اشاره شد مساله دیگر برگزاری اردوها 
به صورت کامال حساب شده و با برنامه ریزی است که با وجود 
دارد،  اختیار  خوابگاه تخصصی و رستوران که فدراسیون در 
امکان برگزاری اردوهای متمرکز که تیراندازان تمام مدت زیر 
نظر کادر فتی تمرین و استراحت کنند نباید چندان سخت باشد.  

اولویت فدراسیون تیراندازی در فاصله 10 ماه مانده به المپیک

محمد  تهران  استقالل  باشگاه  سرپرست  مددی  احمد  حکم  با 
کاظمی به سمت مدیر جدید رسانه آبی پوشان پایتخت منصوب 
شد.، با حکم احمد مددی سرپرست باشگاه استقالل تهران محمد 
کاظمی به سمت مدیر جدید رسانه آبی پوشان پایتخت منصوب 
شد.کاظمی که خود از خبرنگاران با تجربه ورزش کشور و استان 

محسوب می شود، سابقه مدیرعاملی، قائم مقامی و معاونت باشگاه 
نساجی مازندران، مدیر روابط عمومی اداره ورزش و جوانان تهران 
و مدیر تیم های پایه و معاون اجرایی باشگاه استقالل تهران را در 
کارنامه ورزش خود دارد.کاظمی همچنین به عنوان سردبیر روزنامه 

خبر ورزشی ویژه مازندران نیز فعالیت داشته است.

 انتصاب یک مازنــدرانی به عنوان
 مدیر رسانه ای باشگاه استقالل

دعوت  از  مازندران،  کشتی  هیأت  رئیس 
۱۶ کشتی گیر مازندرانی به اردوی تیم ملی 

جهت شرکت در مسابقات جهانی خبر داد.
عسکری محمدیان در جمع خبرنگاران با 
اشاره به اینکه رقابت های کشتی قهرمانی 
بزرگساالن جهان روزهای ۲۲ تا ۳۰ آذرماه 
برگزار  صربستان  کشور  بلگراد  شهر  در 
می شود، اظهار کرد: برای اردوی تیم ملی 
کشتی آزاد که از ۲۵ مهر ماه در محل خانه 
کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار می شود، 
دعوت  فدراسیون  ازسوی  کشتی گیر   ۲۹
شده اند.وی افزود:  از جمع چهار مربی دعوت 
شده به اردوی تیم ملی، عباس حاج کناری 
و مهدی تقوی نیز مازندرانی هستند.رئیس 
این  اینکه  بیان  با  مازندران  کشتی  هیأت 
اردو اولین مرحله از اردوی تیم ملی کشتی 
آزاد بزرگساالن برای حضور در رقابت های 
جهانی است، تصریح کرد: شیوع ویروس 
کرونا کلیه مسابقات را تعطیل کرده بود و 

اتحادیه جهانی کشتی پس از بررسی های 
متعدد مسابقات جوانان را لغو و تصمیم به 
برگزاری مسابقات جهانی بزرگساالن گرفته 
لیگ  رقابت های  برگزاری  است.محمدیان 
برتر کشتی از سوی فدراسیون را هوشمندانه 
ارزیابی کرد و گفت: تمرین کشتی گیران 
در باشگاه جهت شرکت در رقابت های لیگ 
برتر و حضوردر این مسابقات داخلی پس از 

ماه ها دوری از رقابت، موجب آمادگی کشتی 
گیران برای مسابقات جهانی شده است.

وی با بیان اینکه اگر مسابقات لیگ برتر 
آمادگی  کشتی  ملی  تیم  نمی شد  برگزار 
کسب  جهانی  رقابت  جهت  را  الزم 
نمی کرد، اضافه کرد: رعایت پروتکل های 
بهداشتی در برگزاری رقابت های لیگ برتر 
ایران تجربه خوبی برای رقابت های جهانی 

مازندران  کشتی  هیات  بود.رئیس  خواهد 
اطری  رضا  کیلوگرم  در۵۷  کرد:  تصریح 
بهنام  کیلوگرم  در۶۱  عموزاد،  رحمان  و 
امیرمحمد  کیلوگرم  در۶۵  پور،  احسان 
در  الهی،  کیلوگرم عرفان  در ۷۰  یزدانی، 
۷۴ کیلوگرم محمد صادق فیروزپور، در۷۹ 
کیلوگرم علی سوادکوهی، در ۸۶ کیلوگرم 
احمد  و  پور  قاسم  کامران  یزدانی،  حسن 
بذری، در۹۲ کیلوگرم محمدجواد ابراهیمی، 
محمدیان،  محمدحسین  کیلوگرم  در۹۷ 
 ۱۲۵ در  شعبانی،  علی  و  گلیج  مجتبی 
کیلوگرم امیرحسین زارع و عباس فروتن از 
کشتی گیران مازندرانی هستند که به اردوی 

تیم ملی دعوت شدند.
کشتی  فدراسیون  اطالعیه  به  محمدیان 
اشاره کرد و  نیز  یزدانی  در خصوص رضا 
گفت: رضا یزدانی به محل فدراسیون کشتی 
دعوت می شود تا پس از جلسه با کادر فنی 
در خصوص حضور وی تصمیم گیری شود.

دعوت از 16 کشتی گیر مازندرانی به اردوی تیم ملی

شجاع خلیل زاده با پرسپولیس فسخ کرد

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس با وجود این که دو سال دیگر با این باشگاه 
قرارداد داشت قراردادش را فسخ کرد. در دو ماه اخیر شجاع خلیل زاده 
صحبت های زیادی با باشگاه پرسپولیس انجام داد تا عالوه بر حل 
مشکالتش درباره تمدید و افزایش مبلغ قراردادش با او مذاکره کنند 
با این حال مدیران پرسپولیس حاضر به گفت و گو با مدافع تیمشان 
نشدند تا خلیل زاده هم - براساس قوانین فیفا که به بازیکنان اجازه 
می دهد در صورت دریافت نکردن دو ماه حقوق، قرارداد خود را فسخ 
کند - در تاریخ ۱۴ مهر به صورت قانونی قراردادش را در سازمان لیگ 
فسخ کرده است.گفته می شود خلیل زاده پیشنهادی از یک تیم قطری 
دارد. اگر خلیل زاده قراردادش را بر اساس قوانین فیفا فسخ نمی کرد 
برای جدایی از پرسپولیس باید ۴۰۰ هزار دالر می پرداخت. با این حال 
اتفاقاتی درباره این بازیکن و نحوه  باید دید طی روزهای آینده چه 

همکاری اش با پرسپولیسی ها رخ خواهد داد.

تیم پرسپولیس هنوز مطالبات شناگران را پرداخت نکرده 
است و باید دید با توجه به قول هایی که داده است چه زمانی 
به تعهداتش عمل خواهد کرد؟در حالی که لیگ واترپلو 
پرسپولیس  هنوز  اما  تمام شده  است  زیادی  و شنا مدت 
مطالبات دو تیم شنا و واترپلو را پرداخت نکرده است. کل 
مبلغ قراردادهای دو تیم شنا و واترپلو حدود ۵۰۰ میلیون 
تومان است که این رقم در مقابل قرارداد یک فوتبالیست 
پرسپولیسی ناچیز است. با این وجود مشخص نیست که 
چرا پرسپولیس برای پرداخت مطالباتش تعلل می کند.اکنون 

تیم فوتبال پرسپولیس فینالیست جام باشگاه های آسیا شده 
و با صعود به فینال درآمد خوبی روانه این باشگاه خواهد 
شد. باید دید که پرسپولیس با وجود قولی که داده است 
مطالبات شناگران را پرداخت خواهد کرد یا همچنان برای 
انجام تعهداتش تعلل می کند.دبیر فدراسیون شنا، شیرجه و 
واترپلو در این خصوص گفت: متاسفانه هنوز پرسپولیس 
بدهی خود را به شناگران پرداخت نکرده است قول هایی 
داده شده که با خوب شدن اوضاع اقتصادی بدهی ها را 

سریعتر پرداخت کند.

پرسپولیس مطالبات شناگران را پرداخت می کند؟

مدیریت  دوران  بی ثبات ترین  نود  دهه 
افتخارترین دوره  استقالل و کم  باشگاه 
حیات این تیم در عمر ۷۵ ساله آبی پوشان 
است.عالقمندان به استقالل و هواداران 
این تیم در سال های اخیر کمتر خاطرات 
خوشی از تیم شان دارند و در یک دهه 
اخیر خیلی به ندرت پیش آمده آنها موفق 
به کسب جام قهرمانی شوند. در واقع اگر 
تاریخ استقالل را به مقاطع مختلف تقسیم 
کنیم، دهه ۹۰ را می توان کم افتخارترین 
حساب  به  باشگاه  این  تاریخ  از  مقطع 
آورد.آبی پوشان در دهه ۹۰ تنها یک بار 
قهرمانی در لیگ برتر را تجربه کردند و 
به  حذفی  جام  رقابت های  در  هم  بار   ۲
قهرمانی رسیدند که کسب تنها ۳ جام در 
یک دهه به هیچ وجه آمار قابل توجهی 
برای این تیم که پرافتخارترین تیم ایرانی 
در آسیا و سومین تیم پر افتخار آسیاست 
عدم  دالیل  نمی آید.واکاوی  حساب  به 
توفیق آبی ها در دهه ۹۰ نشان می دهد 
عمده ترین مشکل این تیم به بی ثباتی 
در مدیریت و امور فنی باز می گردد. باشگاه 
استقالل که تا پیش از دهه ۹۰ یکی از 
باثبات ترین باشگاه های ایران بود، در این 
دهه کمتر شاهد ثبات بوده و آنچه بیشتر 

در این باشگاه به چشم می خورد، رفت و 
آمد مدیران و مربیان است. تا جایی که 
این باشگاه از ابتدای دهه نود به صورت 
موقت و دائم شاهد حضور ۸ مدیر و ۱۰ 
سرمربی بوده است و به جز آن در یک 
مقطع هم بدون سرمربی در رقابت های 
این  که  می رفت  میدان  به  برتر  لیگ 

بسیار عجیب و قابل تامل است.از ابتدای 
دهه ۹۰ تاکنون فتح اهلل زاده، افشارزاده، 
حسنی خو، افتخاری، فتحی، خلیل زاده، 
سعادتمند و مددی ۸ مدیری هستند که 
امور  مسند  بر  موقت  و  دائم  صورت  به 
مظلومی  و  نشسته  باشگاه  این  اجرایی 
منصوریان،  نویی،  قلعه  مقطع(،  دو  )در 

)در  مجیدی  فرهاد  شفر،  درموت،  مک 
مطلق  نامجو  استراماچونی،  مقطع(،  دو 
که  هستند  مربی   ۹ فکری  محمود  و 
هدایت این تیم را بر عهده داشته اند که 
اگر تغییرات را در نظر بگیریم، آنها ۱۱ بار 
در نیمکت مربیگری خود دستخوش تغییر 
شده و این را اضافه کنید به مقطعی که 
بدون سرمربی به میدان می رفتند.با یک 
محاسبه سرانگشتی می توان گفت آبی ها 
به طور متوسط هر ۱۴ ماه  نود  در دهه 
یک مدیر و هر ۱۰ ماه یک مربی عوض 
کرده اند که این آمار می تواند اوج بی ثباتی 
در یک باشگاه باشد.در همه سال هایی که 
آبی ها با این حجم از تغییر در کادر فنی 
و مدیریت مواجه بودند، تنها یک بار در 
فصل ۹۲-۹۱ با مدیریت فتح اهلل زاده و 
مربیگری قلعه نویی موفق به قهرمانی در 
لیگ برتر شدند، یک بار در فصل ۹۰-۹۱ 
با همین ترکیب به قهرمانی جام حذفی 
نیز در فصل ۹۶-۹۷  بار  رسیدند و یک 
به  شفر  هدایت  و  افتخاری  مدیریت  با 
قهرمانی جام حذفی رسیدند که این تنها 
که  است   ۹۰ دهه  در  آبی ها  افتخارات 
در مقایسه با افتخارات آنها در دهه های 

گذشته بسیار اندک و ناچیز است.

یکیازدالیلناکامیها؛

اوج بی ثباتی استقالل در دهه ۹۰
*حضور ۹ مربی، ۸ مدیر و تنها ۳ جام!

حکم کمیته انضباطی در خصوص کشتی گیران خاطی اعالم شد

مدیرکلورزشوجوانانمازندرانتاکیدکرد:
 حل مشکالت باشگاه نساجی و
 تجهیز ورزشگاه شهید وطنی

باشگاه  مشکالت  حل  گفت:  مازندران  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
نساجی و تجهیز ورزشگاه شهید وطنی با جدیت دنبال می شود.حسن 
با استاندار مازندران اظهار کرد: تاکنون سه  رنگرز در حاشیه دیدار 
جلسه برای حل موضوعات و مشکالت باشگاه قدیمی و ریشه دار 
نساجی با مجموعه مدیریتی استان و شخص مقام عالی دولت در 
مازندران برگزار گردید که کمک های فراوانی در این راستا صورت 
گرفته است. وی افزود:ماحصل این تالش ها اتخاذ تدبیر عاجل برای 
انتخاب پیمانکار کارآمد و واجد شرایط جهت احداث چمن طبیعی  
بوده، در بحث کاشت چمن طبیعی انتخاب پیمانکار دارای سوابق مورد 
تاکید و توجه استاندار و دستگاه ورزش استان است.مدیرکل ورزش 
و جوانان استان  مازندران تصریح کرد: بحث کاشت چمن طبیعی 
استادیوم شهید وطنی با قید فوریت و اولویت در دستور کار قرار گرفته 
است و پیش بینی می شود خروجی این نشست بخش مهمی از 
نظرات و انتظارات هواداران را برآورده کند.وی در پایان از تالش های 
استاندار مازندران در حمایت از جامعه ورزش استان به ویژه تیم های 

لیگ برتری در رشته های مختلف تشکر و قدردانی کرد.


