جام جهانی 2022
صف بندی کرونا دربرابر
تیم ملی فوتبال ایران

جام جهانی برای ایران
به مخاطره میافتد؟

هنوزتکلیف رقابتهای ملی و همینطور انتخابی
جام جهانی  ۲۰۲۲مشخص نشــده است و فع ً
ال
مجالی هم برای این مســابقات وجــود ندارد اما
برخی رسانهها از فشردگی این مسابقات و احتمال
تصویب برنامــهای به ضرر ایران اطــاع دادهاند.
فشردگی مسابقات فوتبال در ماههای آینده اتفاقی
اجتنابناپذیر اســت و این موضــوع برنامههای
مختلفی را پیش روی متولیــان فوتبال قرارداده
اســت .تا امروز تمام توجهات اهالی فوتبال روی
مسابقات باشــگاهی متمرکز شده و کمتر کسی
به پیگیری رقابتهای ملی پرداخته است .با این
وجود ،رقابتهای انتخابی جــام جهانی ۲۰۲۲
قطر در برخی از قارهها از جمله آســیا از چندی
پیش آغاز شده و سایر قارهها در فاصله دو سال تا
شروع این رقابتهای مهیج ،در حال برنامهریزی
بودند اما فع ً
ال کرونا تمــام برنامهریزیها را تحت
تأثیر قرارداده است و فیفا هم ناخواسته تن به لغو
رقابتهای انتخابی داده تا با مساعد شدن شرایط،
برنامهریزی جدیدی را اعــام کند .با این وجود،
فشردگی مســابقات باشــگاهی و اصرار بر ادامه
بازیهای باقی مانده از این فصل ،مســووالن را با
مشکالت زیادی در برنامهریزی مواجه کرده است
و این موضوع زمان کمی را برای بازیهای ملی و
انتخابی جام جهانی باقی میگذارد.در شرایطی
که تیمهای آسیایی در هفتههای گذشته خواستار
لغو انتخابی جام جهانی تا سال  ۲۰۲۱شده بودند،
رسانه قطری مدعی شــده که یکی از برنامههای
کنفدراسیون فوتبال آسیا برای به اتمام رساندن
مســابقات انتخابی جام جهانی  ،۲۰۲۲برگزاری
مسابقات بهصورت متمرکز در یک کشور است.
تیم ملی ضرر میکند؟
هنوز جزییات زیادی از این برنامه منتشر
نشده و مشخص نیســت این برنامهریزی شامل
مرحله دوم انتخابی جام جهانی در قاره آسیا – که
دور رفت آن به صورت میزبان و مهمان برگزار شد
 هم میشود یا خیر؛ چرا که در صورت تصویب اینموضوع ،تیم ملی ایران به شدت متضرر خواهد شد.
در واقع تیم ملی ایران به علت نتایج ضعیف مقابل
دو کشور مدعی صعود عراق و بحرین که در خانه
رقیبان برگزار شد ،امیدواری زیادی به برگزاری
بازیهای برگشت با این دو تیم در ورزشگاه آزادی
و کسب هر  ۶امتیاز این دو بازی دارد .با این حال،
طرح یاد شــده مبنی بر متمرکز کــردن بازیها
میتواند به شدت به ضرر ایران باشد.

درآمد  30میلیونی بعضی مدیران در پرسپولیس!

شایعه عجیب برای پرسپولیس؛ یک خرید غیرممکن

خبرآنالین :سعادتمند در باشگاه استقالل  15میلیون تومان در ماه حقوق میگیرد و انتشــار این رقم باعث شده تا برآشفته
شود .حقوق ماهیانه احمد سعادتمند مدیرعامل استقالل سوژه فضای مجازی شده است .او در این باشگاه  15میلیون تومان در
ماه حقوق میگیرد و انتشار این رقم باعث شده تا برآشفته شود .وقتی ازعلی فتح اله زاده مدیرعامل سابق استقالل در این باره
سؤال میکنیم جواب میدهد :به نظر من دریافت 15میلیون با توجه به حقوقی که دیگران مدیران در فوتبال میگیرند عجیب
نیست.
من شنیدهام بعضی ازمدیران  40تا  50میلیون در ماه درآمد دارند .او درباره حقوق مدیران پرسپولیس هم میگوید :می دانم قب ً
ال
مدیرانی بودند که ماهی  30میلیون تومان حقوق میگرفتند.

همشهری آنالین :با اینکه این روزها لیگ برتر ایران تعطیل است وهمچنان  9هفته تا پایان لیگ زمان باقی مانده است شایعات نقل
وانتقاالتی کم کم به گوش میرسد .اما در عجیبترین شایعه طی روزهای گذشته عنوان شده بود که پرسپولیس به دنبال به خدمت
گرفتن لوسیانوپریرا مهاجم گلزن فوال خوزستان است .آن هم درســت یکی دوروز بعد از اعالم دستورالعمل ممنوعیت سرخابیها
از خرید بازیکن خارجی .هرچند پرســپولیس این خبر را تکذیب کرد اما با توجه به قانون جدید این ماجرا اساساً نیازی به تکذیب
نداشت.
بازارگرمی آدابی دارد اما در وهله نخست قاعدتاً باید بازاری برای جنس مورد نظر وجود داشته باشد .با این همه با جدایی احتمالی علی
علیپور ،اوساگونا و استوکس ،سرخها به دنبال جذب یکی دو مهاجم ایرانی خواهد بود.
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رکوردشکنی پرسپولیسیها با یحیی!

سرخهایسرسخت

مهر :پرسپولیس میتواند در چهارمین
فصل متوالــی ،قهرمانــی مقتدرانهای
را در لیــگ برتر تجربه کنــد که هرگز با
برانکو ایوانکوویچ به آن نرســیده است.
سه قهرمانی متوالی پرسپولیس با برانکو
ایوانکوویچ باعث شد تا بسیاری از هواداران
و حتی کارشناسان فوتبال نگران روزهای
پسابرانکو شده و برای این تیم دغدغههایی
داشته باشند.
ســرخها که تا پــای قهرمانــی در لیگ
قهرمانان آسیا نیز رفته بودند پس از کش
و قوسهای فراوان گابریل کالدرون را به
عنوان جانشــین برانکو انتخاب کردند تا
این مربی بتواند رویای چهارمین قهرمانی
در لیگ برتر را محقق کند .کالدرون که

پس ازچند هفته ناموفق ابتدایی توانست
بردهای متوالی با پرسپولیس به ارمغان
بیاورد با محمدحسن انصاریفرد مدیرعامل
وقت سرخها به مشــکل خورد تا یحیی
گل محمدی در نیم فصل زمســتانی به
عنوان جانشین او در پرسپولیس معرفی
شود .سرمربی ســابق پدیده مشهد که
پس از هفت سال دوری از پرسپولیس با
حاشیههای فراوان به جمع سرخپوشان
پایتخت بازگشت تا بتواند با تیمی منسجم
که متشــکل از باتجربهها و ملی پوشان
است به پوکر قهرمانی برسد.
سرخها در دور برگشت بازیها توانستند
آماری فوق العاده از خود داشته باشند تا
در پایان هفته بیســت و یکم رقابتهای

خبرورزشی :فوتبال تعطیــل است ،اما شایعات
بازار نقل و انتقاالت تعطیلی یا پایانی ندارد .همه در
پی آن هستند که بهترین قرارداد را داشته باشند
و بهترین آپشــنها را به قرارداد فصل آیندهشان
اضافه کنند.
برخی باشــگاهها ،برای پرداخت پــول بازیکنان
کنونی خود به دردســر افتادهاند و معلوم نیست
چه سرنوشتی برای آنها پیش میآید .یکی از این
باشگاهها ،پرسپولیس اســت که توانایی پرداخت
فوری مطالبــات بازیکنانش را نــدارد و از این رو،
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لیگ برتــر با  ۴۷امتیــاز در صدر جدول
قرار بگیرند .تعطیلی رقابتهای لیگ برتر
به دلیل شــیوع ویروس کرونا باعث شد
تا فاصله  ۱۰امتیازی این تیم با سپاهان
و تراکتور کــه هم امتیاز بــا یکدیگر در
ردههای دوم و سوم حضور دارند در چند
ماه گذشته حفظ شده و ســرخها برای
رسیدن به چهارمین قهرمانی متوالی خود
عطش ادامه بازیها را پیدا کنند.
تمایل پرسپولیس برای ادامه رقابتهای
لیگ برتر نه تنها ســبب میشود تا این
باشگاه برای اولین بار در تاریخ لیگ برتر
فوتبال ایــران به پوکر قهرمانی برســد
بلکه میتواند آنها را در آستانه شکستن
رکوردهای قهرمانی خود نیز قرار دهد.
پرسپولیس در فصل  ۹۵-۹۶با  ۶۶امتیاز
به عنوان قهرمانی این مســابقات دست
پیدا کرد .آنها در فصل  ۹۶-۹۷نیز ۶۴
امتیازی شــده و در فصــل  ۹۸-۹۷هم
صاحب  ۶۱امتیاز تا سکوی قهرمانی لیگ
برتر را فع ً
ال سرخ نگه دارند.
این در حالیست که پرسپولیس در حال

بهارستان ِ
پشت هجده سرخابی

حاضر  ۴۷امتیــاز دارد و فاصله چندانی
برای جمع کــردن امتیازات مشــابه با
قهرمانیاش در سالهای گذشته ندارد.
در صورتیکه یحیی گل محمدی بتواند در
 ۹بازی باقیمانده رقابتهای فصل جاری
لیگ برتر ،روند رؤیایــی را حفظ کرده و
تمامی امتیازات را بــرای این تیم جمع

ِ
حیف وحید!

اینفوگرافی

 گزارش هیات تحقیق و تفحص از
سرخآبی ها در مجلس قرائت میشود

 ۲پیشنهاد وسوسهکننده برای ملیپوش پرسپولیس

یاران تیم به شدت از عملکرد مدیران باشگاه شاکی
و عصبانی هســتند تا جایی که در مصاحبههای
خود ،مدام در حال طعنه زدن به وضعیت مدیریتی
شدهاند .در میان سرخپوشان اما ،وحید امیری از
جمله بازیکنانی است که کمترین مصاحبه را انجام
میدهد و هرگز به دنبال اعتراض رسمی به وضعیت

خانه ملت

مدیریتی باشگاه نیســت ولی اوهم دل خوشی از
شــرایط کنونی ندارد .حاال اگر مسئوالن باشگاه
پرسپولیس دست روی دســت بگذارند و نتوانند
وحید را راضی به ماندن کنند ،او درست مثل فصل
هجدهم ،پرســپولیس را تنها میگذارد و لژیونر
میشود .وحید در ســالهای پایانی فوتبال خود

آوری کند خواهد توانست رکورد برانکو با
پرسپولیس را نیز بشکند .تیمی که بردن
را خوب یاد گرفته است و در صورت کسب
 ۲۷امتیاز باقیمانده به عدد  ۷۴میرسد
تا سرخپوشان به قلهای برسند که هرگز
توسط هیچ باشگاهی در لیگ برتر ایران
رقم نخورده است.

قرار دارد و چنین پیشنهادی میتواند او را وسوسه
کند ،اما از سوی دیگر ،این بازیکن به بهترین شرایط
فنی در فصل نوزدهم رسیده و فوتبالیستی است
که یحیی گلمحمدی نمیتواند به سادگی جای
خالی او را پر کند .از این رو ،برای باشگاه یک ریسک
بزرگ به حساب میآید که ،اجازه خروج وحید از
لیســت را بدهد ،اما این کار فقط با تسویهحساب
فوری و بــاال بردن قرارداد فصل بعــد امکانپذیر
است .درغیر این صورت ،امیری را درپرسپولیس
فصل بیستم نمیبینیم!

ایرنا :مدیر کل امور مجلــس وزارت ورزش و
جوانان گفت :گــزارش هیات تحقیق و تفحص
از استقالل و پرسپولیس طی  ۱۰سال اخیر در
هفته جاری در صحن علنــی خانه ملت قراِئت
میشود .داود عزیزی افزود :پیرو درخواست ۹
نفر از نمایندگان مجلس در  ۱۲مهرماه ســال
 ۹۶مبنی بر تحقیق و تفحص از منابع و مصارف
نظام مدیریتی شــرکتهای فرهنگی ورزشی
باشگاههای استقالل و پرســپولیس وابسته به
وزارت ورزش و جوانان در  ۱۰ســال گذشــته
و تصویب این درخواســت توســط نمایندگان
مجلس شورای اســامی در  ۲۲خردادماه ۹۷
و صدور احکام اعضای هیات تحقیق و تفحص
توسط رییس مجلس در  ۲۳تیرماه  ۹۷و انجام
تحقیق و تفحص ،گزارش نهایی در اجرای ماده
 ۲۱۲آیین نامه داخلی قوه مقننه جهت قرائت
تقدیم صحن علنی شد .مدیر کل امور مجلس
وزارت ورزش و جوانان میگوید :این گزارش طی
یکسال گذشته انجام شده که شامل پنج محور
است.
درآمدهای  ۲باشگاه اســتقالل و پرسپولیس
در  ۱۰ســال اخیر و محل تأمین آنها ،مصارف
و هزینههای  ۲باشگاه در  ۱۰سال اخیر و محل
آنها ،جریمههای ملی و بینالمللی  ۲باشــگاه و
دالیل آنها در  ۱۰سال اخیر ،ساز و کار نظارتی و
راهبری در  ۲باشگاه و آییننامههای اداری و مالی
آنها و تغییرات سازمانی و انتصابات ستادی  ۲تیم
و ساز و کار و شاخصهها و سوابق آنها محورهای
است که عزیزی به آن اشاره کرد .وی افزود :این
گزارش به طور مشروع توسط رییس و اعضای
هیات رییسه در هفته جاری قرائت میشود.

فوتبال جزیره
ویرژیل فندایک ستاره هلندی خط دفاعی لیورپول

فوتبال بازی نکردن سختترین کار است

ویرژیل فندایک ستاره هلندی خط دفاعی لیورپول میگوید تعلیق مسابقات
فوتبال به دلیل اپیدمی کرونا باعث شده او با واقعیت زندگی بعد از فوتبال مواجه
شود و دریابد دوران بعد از بازنشســتگی برایش چقدر دشوار و تلخ خواهد بود.
فوتبال در انگلیس نزدیک به دو ماه اســت به دلیل شیوع ویروس کووید  19به
حالت تعلیق درآمده و بازیکنان حاضر در لیگ این کشور نتوانستهاند مثل همیشه
با فوتبال زندگی کنند .فندایک میگوید این دو ماه مثل دریچهای بوده که به
او اجازه داده ازاالن متوجه شود که بعد ازبازنشستگی چه شرایطی درانتظارش
است .فندایک در یک گفتگوی تلویزیونی در این باره گفت :حضور نداشتن در
فوتبال خیلی سخت است .اینکه نمیتوانیم تالش کنیم ،نمیتوانیم استعدادمان
را به نمایش بگذاریم ،آدم حتــی دلش برای کوچکترین چیزهای فوتبال تنگ

خداحافظی احتمالی وحید هاشمیان از تیمملی!

والیبال

وحید هاشمیان یکی از چهرههای جوانی است که خیلیها از حضورش
در تیمملی استقبال کردند .او باالترین مدرک مربیگری آلمان را دارد و
میتواند یکی از سرمایههای آینده نیمکت ایران باشد .هاشمیان مدتی به
عنوان دستیار ویلموتس فعالیت کرد و بعد از حضور اسکوچیچ هم اهالی
فوتبال اعتقاد دارند او باید به کارش ادامه دهد .منتهی آخرین خبر این است
در جلسه اول هاشمیان و فدراسیون توافقی حاصل نشده است .قرار است
جلسات ادامه داشته باشد تا شاید توافقی حاصل شد .هاشمیان هم فعال
تصمیم گرفته سکوت کند.
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بدينوسيله از کليه صاحبان سهام شرکت بين المللي نوين تراشه ويرا پارسيان ( سهامی خاص)به شماره ثبت 56372و شناسه
ملی14005920406دعوت به عمل می آيد که در جلسه مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده که در تاريخ تاريخ 1399/03/01ساعت
8صبحو 10صبحدرمحلاصفهانخيابانشريفواقفی،سهراهملک،نبشکوچه،12ساختمانگوهر،کدپستی 8154618793تشکيل
میگرددحضوربههمرسانيد.
دستورجلسهمجمع عمومیعادیبهطورفوقالعادهدرساعت 8صبح :نقلوانتقال
دستورجلسهمجمع عمومیعادیبهطورفوقالعادهدرساعت 10صبح:
هيئت مديره
-1انتخابمديران-2انتخاببازرسان-3انتخابروزنامهکثيراالنتشار

آگهـی مزايـده عمومـی

میشود .بازی کردن جلوی هزاران هوادار ،پیروز شدن ،روند آمادهسازی قبل
از بازیها ،جلسات تمرینی ،دیدن همتیمیها .ما بخش زیادی از وقتمان را با
هم هستیم و بعد یکدفعه اتفاقی میافتد که دو ماه همدیگر را نمیبینیم .ستاره
هلندی لیورپول درادامه گفت :این شــرایط خیلی متفاوت است .ما قب ً
ال هرگز
چنین چیزی را حس نکرده بودیم و این باعث شده بیشتر بفهمیم که باید قدر
فوتبال را بدانیم .اص ً
ال دلم نمیخواهد درباره بازنشستگی فکر کنم ولی میدانم که
دوره سخت و عجیبی خواهد بود .این روزها باعث شده به این فکر کنم که گرفتن
تصمیم بازنشستگی برای فوتبالیستها چقدر سخت بوده .مساله این است که
فوتبالیست از خودش میپرسد ،خب ،حاال که بازنشسته شدم باید چکار کنم؟
نه ،حاال دیگر میدانم آن روزها چقدر سخت خواهد بود.

شهداب یزد یکهتاز بازار نقل و انتقاالت والیبال ایران

ایرنا :درحالی که هنوز مشــخص نیســت فصل آینده لیگ برتر والیبال ایران
از چه زمانی آغاز میشود ،شــهداب یزد تنها تیم فعال در بازار نقل و انتقاالت
است.
لیگ برتر والیبال ایران در سال  ۹۸به دلیل گسترش ویروس کرونا ،بدون معرفی
قهرمان به پایان رسید.
فدراسیون والیبال قصد دارد فصل آینده این مسابقات را زودتر از همیشه و در
شهریور آغاز کند اما این موضوع به تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا بستگی
دارد .با وجود اینکه هنوز چیزی درباره فصل بعدی لیگ برتر مشخص نیست،
چند روز است که تیم شــهداب یزد فعالیت خود را در بازار نقل و انتقاالت آغاز
کرده است.
مهدی مهدوی پاسور پیشین تیم ملی ،نخستین بازیکنی بود که هفته گذشته
از فوالد سیرجان به شهداب منتقل شد .سپس این تیم قرارداد بهمن جهاندیده،
ناصر رحیمیپناه ،محمد ولیزاده و رضا رضایی را تمدید کرد و میکاییل تاجر و
سلیم چپرلی را از شهرداری گنبد و پیکان تهران به خدمت گرفت .پس از این
نقل و انتقاالت ،محمد عمدهغیاثی و محمدحسین نجاتی به عنوان سرمربی و

مربی این تیم معرفی شدند.
غیاثی و نجاتی در فصل گذشته سرمربی و مربی شهرداری ورامین بودند که این
تیم را در صدر جدول ردهبندی حفظ کردند .در فصل ناتمام سال  ،۹۸شهداب با
چهار برد و  ۱۶امتیاز در رده دهم قرار داشت.

عکس خبر

ن

وب
ت اول

شهرداریفوالدشهر به استناد مصوبات شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزايده های خود به شرح ذيل
باقيمتپايهکارشناسیاقدامنمايد.متقاضيانمیتوانندجهتاطالعازشرايطودريافتاسنادوبازديدحداکثرتاروز
دوشنبهمورخ 99/3/12بهقسمتامورقراردادهایشهرداریفوالدشهرمراجعهنمايند.
-1مزايدهفروش 2واحدتجاریواقعدرمسکنمهرمجتمعتجاریمهرگان
 -2مزايده اجاره غرفه پيتزا فروشی واقع در پارک ورودی شهر
-3مزايدهاجارهيکواحدتجاریدرطبقهاولبازارسپاهانمحلهشهيداشرفیاصفهانی
-4مزايدهاجارهيکواحدتجاریواقعدرسالنانتظارترمينالمسافربریشماره()2
-5مزايدهاجارهمکانجهتاستقراريکدستگاهخودپردازبهمساحتحدود 12متردرقسمتورودیساختمانشهرداری
بابک محمدی آوندی  -شهردار فوالدشهر
شناسه836061 :

اولین تصویر از فرزند ستاره محبوب
فوتبال زنان
آلکس مورگان ستاره تیم ملی زنان آمریکا صاحب نخستین فرزندش شد و نام
او را چارلی النا گذاشت .مورگان ستاره تیم ملی زنان آمریکا و همسرش سِ رواندو
کاراسکو سه روز پیش صاحب نخستین فرزندشان شدند و نام او را چارلی
النا گذاشتند.الکس نخستین تصویر از فرزند تازه متولد شدهاش را در صفحه
اینستاگرامش منتشر کرد و با استقبال و الیک های بسیاری از سوی هوادارن و
چهره های فوتبالی روبرو شد.

