گزارش
رویترز در گزارشی تحلیلی
مطرح کرد:

درگیریهای داخلی ،معضل
فوتبال ایران در آستانه
جامجهانی!

رویترز  در گزارشی با اشاره به وضعیت آشفته
فوتبال ایران ،شرایط و مشکالت تیم ملی در
پیش از جامجهانی  ۲۰۲۲قطر را با شرایط
فوتبال ایران در جام جهانی  ۱۹۹۸فرانســه
مقایسه کرده است.
رویترز در گزارشــی نوشــت :ایران امیدوار
اســت تاریخ در جام جهانی قطر تکرار شود،
 ۲۴سال پیش در فرانســه و پس از پیروزی
فراموش نشــدنی بر ایاالت متحده آمریکا،
رقیــب ژئوپلیتیکی چند دهه این کشــور
دوباره این دو تیم بایــد در جام جهانی برابر
هم به میدان بروند.
تیمها آماده رقابت میشوند و
دولتها بحث میکنند
در حالی که تیمها برای جدال دوباره آماده
میشــوند و دولتهای آنها بر سر احیای
توافق هستهای  ۲۰۱۵ایران بحث میکنند،
آمادگی تیم ملی فوتبــال ایران با چند گانه
شــدن تیم و جدالهایی که بر سر ریاست
فوتبال آن انجام شد مختل شده است.
انتخاب تاج یعنی رفتن سرمربی
فعلی
انتخاب مجدد مهــدی تاج رئیس ســابق
فدراسیون فوتبال این کشــور این انتظار را
تقویت کرده که دراگان اسکوچیچ در کمتر از
سه ماه مانده به آغاز جام جهانی ،شغل خود
را در رأس این تیم از دست بدهد.
رســانههای ورزشــی ایران گزارش دادهاند
که کارلوس کیروش ســرمربی سابق رئال
مادرید کــه در جامجهانــی  ۲۰۱۴برزیل
و  ۴ســال پیش در روسیه از ســوی تاج به
عنوان سرمربی تیم ملی ایران منصوب شد،
گزینهای جدی برای جانشــینی اسکوچیچ
است.
دو ایرانی نامزد ســرمربی گری
شدند
امیر قلعهنویی و جواد نکونام دو بازیکن سابق
تیم ملی نیز از سوی طرفداران مربی ایرانی
به ویژه سیاســتمدارانی که مشتاق حضور
یک مربی داخلی در مقابل آمریکا هســتند
نامزد شدهاند.
اسکوچیچ پس از بحث جدی درباره اخراج در
ماه گذشته همچنان با آیندهای نامشخصی
روبرو است .این در حالی است که او توانست
ایران را به ششمین جام جهانی برساند و تنها
دو بار در  ۱۸بازی شکست خورد .او در یک
پست اینستاگرامی در ماه ژوئیه گفت که در
برابر توهینها و فشارهای داخل فوتبال ایران
مقاومت کرده است تا ثابت کند میتواند این
کشور را به جامجهانی برساند.
ایرانیها در شش ماه منتهی به
دیدار با آمریکا سه مربی داشتند
این اتفاقها همگی بازتــاب اتفاقهای قبل
از جام جهانی  ۱۹۹۸فرانســه است ،زمانی
که ایرانیها در شــش ماه منتهی به دیدار با
آمریکا در مرحله گروهی ،سه مربی داشتند.
ویرا برزیلی که ایران بــرای اولین بار در دو
دهه اخیر به جام جهانی رساند ،اندکی پس
از قرعه کشــی از کار برکنار شد و تومیسالو
ایویچ کهنه کار جایگزین او شــد .اما ایویچ،
قهرمان لیگ یوگســاوی ،فرانســه ،هلند،
بلژیک و پرتغال ،چنــد هفته قبل از عزیمت
این تیم به فرانسه اخراج شد تا جالل طالبی
ایرانی جانشین او شود.
گزینه ایرانی قبلی ایران را برنده
دیدار با آمریکا کرد
طالبی که تجربه مربیگری او شــامل کار در
ســنگاپور ،امارات متحده عربی و اندونزی
بوده است ،فاقد کاریزما یا اعتبار ایویچ بود،
با این حال او تیم را به پیــروزی  ۲بر  ۱برابر
آمریکا رســاند .علیرغم این موفقیت ،تیم
ایران با حضور علــی دایی ،خداداد عزیزی و
کریم باقری در مرحله گروهی از دور رقابتها
کنار رفت.
محمد خاکپور :بــازی با آمریکا
برای مســئوالن ورزش دیدار
نهایی بود
محمد خاکپور که عضو تیم ملی ایران در جام
جهانی فرانســه بود درباره آن روزها گفت:
بازی مقابل آمریکا واقعاً مهم بود زیرا اولین
برد فوتبال ایران در جــام جهانی رقم خورد
اما متأسفانه بعد از آن مسابقه ،مسئوالن ما
اشــتباه کردند ،زیرا برای آنها بازی با آمریکا
مثل دیدار نهایی بــود .برای آنها جامجهانی
همان مسابقه با آمریکا بود و به چیز دیگری
فکر نمیکردنــد .آن تیم پتانســیل این را
داشت که به دور دوم برود و تاریخ بسازد.
این کشــور در پنج دوره جام جهانی قبلی
هرگز به دور حذفی صعود نکرده اســت ،اما
آشفتگی در پشــت پرده ،تهدیدی فزاینده
برای امیدهای ایران برای عملکرد خوب در
جام جهانی است.
تیم فعلی ایران با حضور نفراتی چون مهدی
طارمی و سردار آزمون نیز این توانمندی را
دارد که بتوانــد در گروهی که ولز و انگلیس
نیز حضور دارد بدرخشد.

دراگونبوت قهرمانی جهان؛

طال و برنز جهان بر گردن نمایندگان ایران زیباتر است

تیم دراگونبــوت بانوان جوانان ایران صاحب ســومین مدال
طالی خود در دراگونبوت  ۲۰۰متر و مردان نیز صاحب برنز
مسابقات قهرمانی جهان شدند .مسابقات دراگونبوت قهرمانی
جهان در راچیچ جمهوری چک ادامه پیدا کرد.
در رقابتهای تیم بانوان جوانان ایران در مسابقه مسافت ۲۰۰
متر با زمان  ۰۴.۴۱۰ :۱دقیقه صاحب مدال طال شــدند .این
سومین مدال بانوان جوان ایران در این رقابتهاست.
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در ادامه رقابتهای امروز تیم دهنفره مــردان ایران در فینال
مســافت  ۲۰۰متر با تیمهای اوکراین ،سنگاپور ،چین تایپه،
تایلند و مجارســتان رو به رو شــد و با زمان  ۵۴.۵۰۰ثانیه در
جایگاه سوم قرار گرفت و صاحب مدال ارزشمند برنز مسابقات
قهرمانی جهان شد.
همچنین در در ادامه مسابقات آبهای آرام قهرمانی زیر ۲۳
سال و جوانان مجارستان محمدنبی رضایی در فینال  Aکانوی
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سورپرایز ویژه تیم ملی والیبال برای جدال بزرگ؛
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اسلحهپنهانعطایی وارد میشود

جورجینا رودریگز ،نامزد کریستیانو رونالدو که اخیرا ً برای جشنواره
فیلم راهی ونیز شده با انتشــار تصویری از او به همراه یک قلب در
استوری اینستاگرامش تالش کرد به ستاره  ۳۷ساله منچستریونایتد
روحیه دهد.
منبع :ورزش سه

اصفهان

با حضور نمایندگانی از پنج کشور برگزار شد؛

مسابقات بین المللی شمشیربازی اسلحه سابر انفرادی مردان
شادی بخشی  /گروه ورزش مسابقات بین المللی شمشیر بازی اسلحه سابر انفرادی مردان همزمان با
 news@ naslefarda.netگرامیداشت زنده یاد روزبه سرهنگپور روز  ۱۲شهریورماه در مجموعه
ورزشی نصر اصفهان با حضور پنج کشــور برگزار شد .رئیس کمیسیون
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان در جریان برگزاری مسابقات بین المللی شمشیربازی
اسلحه سابر انفرادی مردان گفت :رویکرد مدیریت شهری ،توسعه ورزش همگانی به عنوان مقدمه و پیش نیاز ورزش
قهرمانی است که میتواند منجر به قهرمان پروری شود.حجت االسالم مهروی پور افزود :برگزاری مسابقات ملی و
بین المللی و فعالیت بین دستگاهی میتواند اصفهان را به مهد ورزش تبدیل کند.
سالن شمشیربازی سرهنگ پور برای مسابقات بین المللی مجهز است
عضو کمیسیون قوانین فدراسیون شمشیر بازی جهان هم گفت :قرار بود  ۵۴ورزشکار از  ۶کشور در این
مسابقات حاضر شوند اما به دلیل وقوع سیل در پاکستان ورزشکاران این کشور در ایران حاضر نشدند و مسابقات با
حضور  ۴۹ورزشکار برگزار شد .عباسعلی فاریابی افزود :کیفیت سالن شمشیربازی زنده یاد سرهنگ پور با کیفیت
سالنهای اروپایی رقابت میکند و این سالن برای میزبانی مسابقات بین المللی بسیار مناسب و مجهز است.
زمینه ای برای ورود نام اصفهان به لیست مسابقات جهانی
سرپرست فدراسیون شمشیربازی گفت :برای ورود این مسابقات به تقویم جهانی اقدامات زیادی انجام
شده است و هم اکنون این مسابقات در رنکینگ جهانی امتیاز دارد و به همین دلیل شمشیربازانی از عراق ،ترکیه،
آذربایجان و گرجستان در آن شرکت کردند .فضل اله باقرزاده افزود :اردبیل ،اصفهان ،یزد و آذربایجان غربی به
قطبهای شمشیربازی تبدیل کشور شدهاند و این ورزش توسعه بسیار خوبی در سطح کشور در سه اسلحه بین
دختران و پسران داشته است.او تأکید کرد :مسابقات حاضر باعث میشود که نام اصفهان وارد لیست مسابقات
جهانی شود و این موضوع انگیزه تمامی ورزشکاران را در این ورزش افزایش میدهد.

استان مرکزی

مدیر کل ورزش و جوانان استان مرکزی :

اعتبارات مناسبی برای تکمیل طرح های ورزشی استان
مرکزی هدفگذاری شده است
مدیر کل ورزش و جوانان استان مرکزی گفت :اعتبارات مناسبی برای
نسل فردا  /گروه ایران
تکمیل طرح های ورزشی استان مرکزی هدفگذاری شده است .عابد
news@ naslefarda.net
حقدادی در نشست خبری با موضوعات کاروان اعزامی ورزشکاران و
مربیان استان مرکزی در بازیهای همبستگی کشورهای اسالمی ،اولین دوره مسابقات مینی فوتبال روستایی
( جام برجام) و تجلیل از خبرنگاران ورزشی استان مرکزی در اراک افزود :تمام طرح های عمرانی ورزشی
اســتان از اعتبارات اختصاص یافته ســفر هیــات دولت به اســتان مرکــزی بهره مند میشــوند.وی
یادآورشد:همچنین این میزان اعتبار برای طرح های نیمه تمام ورزشی تمام شهرستان های استان تعریف
شده است .وی افزود ۷۶:طرح نیمه تمام ورزشی در این استان وجود دارد که برای تکمیل آن  ۱۳هزار میلیارد
ریال اعتبار نیاز است ،اکنون  ۴۱طرح نیمه تمام عمرانی ورزشی اولویت دار که دارای پیشرفت فیزیکی ۲۰
تا ۹۰درصد هســتندکه برای تکمیل این طرح ها باید اعتبــاری بالغ بر پنج هزار میلیــارد ریال تزریق
شود  .
مدیر کل ورزش و جوانان اســتان مرکزی اظهار داشت :سالن ورزشــی چندمنظوره روستای خسروبیگ
همچنین زمین چمن مصنوعی روستای چهرقان از توابع شهرستان کمیجان با اعتباری بالغ بر  ۵۰میلیارد
ریال همزمان با هفته دولت امسال بهره برداری میشــود .حقدادی ادامه داد :سال  ۹۶میزان سرانه فضای
ورزشی استان  ۸۱ ،صدم درصد شامل  ۲۲صدم درصد فضای سرپوشیده و  ۵۹صدم درصد فضای سرباز بود
که با تعامل و هم افزایی خیرین همچنین همت این اداره کل  ،میزان سرانه فضای ورزشی استان به  ۹۸درصد
افزایش یافت و با بهره برداری از طرح های ورزشی هفته دولت در سطح استان این مهم به یک متر مربع می
رسد .حقدادی گفت :سمنهای جوانان استان رشد خوبی داشته از سال  ۹۵با  ۱۲سمن فعالیتها آغاز شد که
بیشتر آنها در شهرستانهای اراک و خنداب بود اما امروز در همه شهرستانهای استان سمنهای فعال وجود
دارد .وی یادآورشد :اداره کل ورزش وجوانان استان مرکزی در حوزه جوانان در بخشهای مختلف دیگر از
جمله مشارکتهای اجتماعی جوانان ،اوقات فراغت ،رصد و پایش ازدواج و انجام آموزشهای مختلف ،فعالیت
هویت آفرین و موضوعات حوزه فرهنگی ،تالش ویژه دارد.

یکنفره  ۵۰۰متر زیر  ۲۳سال مردان به مصاف رقیبان رفت.
در این مســابقه رضایی با حریفانی از چین ،لهستان ،ایتالیا،
اسپانیا ،مجارستان ،مولداوی ،مکزیک و جمهوری چک رو به رو
شد و با زمان  ۵۲.۸۰ :۱دقیقه در رده هشتم قرار گرفت .در این
مسابقه قایقرانان چین ،لهستان و ایتالیا به ترتیب اول تا سوم
شدند .این رقابتها با برگزاری کانوی یکنفره  ۵۰۰۰متر برای
ورزشکاران کشورمان ادامه پیدا خواهد کرد.

محمدجواد معنوینژاد در تمرینات تیم ملی
والیبال بسیار آماده نشان میدهد .به گزارش
ورزش سه ،تیم ملی والیبال ایران سه شنبه
شب در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی
مســابقات قهرمانی جهان به مصاف برزیل
خواهد رفت .شاگردان بهروز عطایی در گروه
خود بعد از هلند در جایگاه دوم قرار گرفتند،
درحالیکه برزیل با اقتدار و صدرنشینی به
جمع  ۱۶تیم نهایی راه یافت.
بر خالف انتظار محمدجواد معنوینژاد در
مرحله گروهی فرصت خاصــی برای بازی
پیدا نکرد و به جز چندبــاری که برای دفاع
روی تور به زمین آمد ،توسط بهروز عطایی
به کار گرفته نشد .در حقیقت سرمربی تیم
ملی تصمیم گرفت که بیشتر از امیرحسین
اسفندیار و مرتضی شــریفی در کنار میالد
عبادیپور استفاده کند.
با این حال محمد جواد معنوینژاد همچنان
در تمرینات بــا آمادگی قابل توجهی حاضر
میشود .این ســتاره والیبال ایران میتواند
ســورپرایز تیم ملی در مســابقه سهشنبه
شــب برابر برزیل باشــد .با توجه به این که
معنوینــژاد کمتر بــه بازی گرفته شــده

ورزش

Sport

شناخت زیادی نســبت به او وجود ندارد و
اص ً
ال بعید نیســت که در تقابل با برزیل در
ترکیب شروعکننده عطایی قرار بگیرد.
در تمرینات تیم ملی والیبال نیز شاهد یک
موضوع جالب بودیم .بازیکنان برای مسابقه
درون تیمی به دوگروه تقسیم شده بودند که
محمد جواد معنوی نژاد در بین بازیکنان تیم
اصلی مشاهده میشد.
در یک سمت زمین که قاعدتاً تیم اصلی ایران
را تشکیل میداد بازیکنانی نظیر علی اصغر
مجرد ،محمد طاهر وادی ،میالد عبادی پور،
محمدرضا حضرت پور ،امین اسماعیلنژاد و
البته محمد جواد معنوی نژاد حضور داشتند.
البته تمرینــات گروهــی نمیتواند معیار
مطمئنی باشد اما اصوالً مربیان در بازیهای
درون تمرینی برای هماهنگی ببشتر ترکیب
اصلی خود را در کنار هم قــرار میدهند و
اص ً
ال بعید نیســت که با توجه به این مسئله
شــاهد حضور معنوینژاد در ترکیب شروع
کننده ایــران برابر برزیل باشــیم .بنابراین
همانطور که گفته شــد احتماالً این بازیکن
خوش پرش ســورپرایز ایــران برابر برزیل
خواهد بود.

ستاره تیم ملی کشورمان بار دیگر به دوران اوج
برگشت و برای پورتو خوش درخشید.
منبع :خبرآنالین

خبر
 دلیل نیمکتنشینی نیمار چه بود؟

سیاست درست گالتیه
در کهکشان پاریس

سرمربی تیم فوتبال پاریسنژرمن دلیل خود
را برای نیمکتنشــینی نیمار در دیدار با نانت
عنوان کرد.
تیم فوتبال پاریسنژرمن در چارچوب هفته
ششم لیگ یک فرانســه به مصاف نانت رفت
و توانست با ســه گل حریف خود را شکست
دهد .نیمار در این دیدار نیمکتنشــین بود و
در  ۲۷دقیقه پایانی به جای کیلین امباپه وارد
زمین شد.
نیمار در این فصل عملکرد بسیار فوقالعادهای
داشته اما او با تصمیم کریســتوف گالتیه در
بازی با نانت نیمکت نشــین شــد .این مربی
که بــا آمدنش تحول بســیار خوبــی در تیم
پاریسنژرمن داشــته در خصوص دلیل این
کار گفت :ما زیاد بازی میکنیم .هر سه روز و
هر چهار روز باید به میدان برویم .همه میدانند
که نمیتوانند تمام مســابقات  ۹۵دقیقهای را
بازی کنند.وی ادامه داد :مــن دوبار در مورد
این موضوع صحبت کردم .بار اول با هر بازیکن،
بار دوم با کل تیم .به آنها میگویم که اینطور
بودن اشکالی ندارد و باید نگرش درستی داشته
باشــید.گالتیه کار خود را برای خوشحال نگه
داشتن فوق ســتارههای پاری سن ژرمن در
این فصل کوتاه کرده است و چندی پیش هم
مجبور شده بود با تنش بین نیمار و امباپه در
مورد ضربات پنالتی کنار بیاید .کنار گذاشتن
بازیکن برزیلی یک موضــوع غافلگیرکننده از
ســوی گالتیه بود و او میخواست بعد از بازی
به این نکته اشــاره کند که به دلیل بازیهای
زیاد تیم ،تاکتیک او در اســتفاده از بازیکنان،
چرخشی است.

آگهیدعوتمجمععمومیعادیبهطور فوقالعادهشرکتفرازکاران
اصفهان(سهامیخاص)بهشمارهثبت12370

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شــرکت فوق دعوت می شود که در جلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1401/6/25که درساعت  10در محل اصفهان به آدرس :شاهین شهر ،خیابان انوری ،فرعی سوم غربی ،پالک ،30
طبقه پنجم واحد  5تشکیل می گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:
تعیین تکلیف بدهی های شرکت
هیئتمدیره

آگهيتشکیلنوبتاولمجمععمومیفوقالعادهشرکتمهندسیکنترلسازان
فرآیند بهشمارهثبت 23186وشناسهملی(10260440038سهاميخاص)

بدینوســیله از کلیه ســهامداران شرکت مهندســی کنترل ســازان فرآیند به شــماره ثبت 23186
و شناسه ملی ( 10260440038سهامی خاص) دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که راس
ساعت  9:00الی  10:00در روز یکشنبه مورخ  1401/06/27در محل شرکت به آدرس :اصفهان محله سعادت آباد،
کوچه شهیدحسن محمدی ،کوچه ستاره ،پالک ،7طبقه همکف تشکیل میگردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه:
*اصالح ماده  4اساسنامه(تغییر آدرس)
و هر آنچه که در اختیار مجمع فوق العاده ميباشد.
رییسهیئتمدیره -پریسانجمی

تمدیدمناقصهمورخه1401/5/26

شرکت تعاونی مسکن مرکز آموزش توپخانه و گروه های  44و  55در نظر دارد انجام
صفر تا صد احداث شبکه توزیع آب و جمع آوری فاضالب (خرید و اجرا) مجموعه پروژه گل
نرگس را به شرکت هایی که حداقل دارای گرید  5رشته آب بوده و شرایط مندرج در آگهی
مناقصه را دارند واگذار نماید.
* لذا شرکت هایی که تمایل به شــرکت در مناقصه دارند می توانند تا تاریخ 1401/6/17
جهت دریافت اسناد مناقصه به دفتر بازرگانی شرکت تعاونی واقع درخیابان شهدای صفه
جنب فروشگاه اتکا مراجعه نموده و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری تاریخ
 1401/6/20ارائه نمایند.
* ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن  36201828تماس حاصل فرمایند.
هیئتمدیرهشرکتتعاونیمسکنمرکزآموزشتوپخانهوگروههای 44و 55توپخانه

