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سیستم رادیویی داوران فوتبال خریداری شد
سیستم رادیویی ویژه داوران پس از تحقیقات و پیگیریهای انجام شده از یک شرکت سوئیسی خریداری شد .به گزارش فارس ،حامی داوری فوتبال  ،سیستم رادیویی ویژه داوران پس از تحقیقات و
پیگیری های انجام شده از شرکت  reftoolsسوئیس به عنوان معتبرترین تامین کننده فدراسیون جهانی (فیفا) ،خریداری و ترخیص شد .نامی نو قصد دارد این سیستمهای تهیه شده را طی روزهای
جاری با همکاری فدراسیون فوتبال ،در اختیار جامعه داوری قرار داده و شرایط مطلوبتری را برای این قشر پرتالش فراهم کند.

فرصتی که نباید از دست میرفت

سانتر از همه جا
جلسه هماهنگی دیدار جوانان ایران و ازبکستان برگزار شد
جلسه هماهنگی دیدار تیم فوتبال جوانان ایران و ازبکستان در مرحله یک
چهارم نهایی رقابتهای قهرمانی جوانان آسیا برگزار شد.
به گزارش فارس و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال ،به گزارش سایت
رسمی فدراسیون ،جلسه هماهنگی تیم های مرحله یک چهارم نهایی مسابقات
قهرمانی جوانان آسیا در هتل دیپلمات ساعت  10صبح به وقت محلی و ساعت  10و
 30دقیقه به وقت تهران برگزار شد .در این جلسه که بهزاد آزاد مدیر و علی دهقانی
مدیر رسانه ای تیم ملی حضور داشتند ،قوانین مسابقات مرحله یک چهارم نهایی
بررسی و رنگ پیراهنهای تیم های حاضر در این مرحله مشخص شد.پ ایران در بازی
روز دوشنبه با لباس ،شورت و جوراب قرمز به مصاف ازبکستان یکدست سفیدپوش
میرود .گفتنی است ،برندهی این مسابقه در مرحله نیمه نهایی با برنده بازی عراق و
عربستان دیدار خواهد کرد.

با تصویب سازمان لیگ و موافقت استقالل و پرسپولیس

قیمت بلیت لیگ برتر فوتبال پلکانی میشود
قیمت بلیت لیگ برتر فوتبال از سوی باشگاههای استقالل و پرسپولیس به
صورت پلکانی فروخته خواهد شد و دیگر قیمت بلیت مسابقات ثابت نخواهد
بود.
به گزارش فارس ،قیمت بلیت مسابقات لیگ برتر برای تمامی بازیهای یکسان
است و قیمت بلیتها برای ورزشگاه ازادی  8هزار تومان و  5هزار تومان است .با این
حال سازمان لیگ در جلسهای که با مسئوالن دو باشگاه استقالل و پرسپولیس داشت
مصوب کرد که قیمت بلیت مسابقات به صورت پلکانی افزایش پیدا کند .به این صورت
که اگر مدیران باشگاهها خواستند برای هر مسابقه قیمت بلیت متفاوتی را در نظر
بگیرند و از سویی دیگر حتی باشگاهها میتوانند به تشخیص خود برخی از دیدارها را
رایگان اعالم کنند .امیر عابدینی سرپرست سازمان اقتصادی فوتبال ایران در گفت و
گو با فارس این خبر را تاییدکرد.

زمان معرفی کاندیداهای جایزه توپ طال  ۲۰۱۶مشخص شد
مجله فرانس فوتبال دوشنبه آینده  ۳۰کاندیدای کسب جایزه توپ  ۲۰۱۶را
اعالم میکند.
به گزارش فارس ،مجله فرانس فوتبال پس از آنکه با فیفا برای اهدا جایزه توپ طال پس
از  6سال مشارکت به توافق نرسید ،اکنون مثل گذشته به صورت مستقل مراسم اهدا
جایزه توپ را برگزار میکند .مجله فرانس فوتبال رسما اعالم کرد که دوشنبه( 3آبان)
 30کاندیدا بهترین بازیکن جهان را اعالم خواهد کرد .در این مراسم دیگر سرمربیان و
کاپیتانهای تیم ملی حق رای ندارند بلکه از هر کشور یک خبرنگار رای خواهد داد.

از سوی سرمربی تیم بانوان

 28بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال جوانان دعوت شدند
سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان زیر  19سال  28بازیکن را به اردو دعوت کرد.
به گزارش فارس و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال ،اردوی تیم ملی زیر
 19سال بانوان از  3تا  7آبان در کمپ تیم های ملی برگزار می شود و اسامی بازیکنان
دعوت شده به شرح زیر است:
اصفهان :هنگامه صفاتی ،مهشاد امیری و مینا نافعی ،مازندران :فاطمه متولی و
زهرا خدابخشی ،کرمان :ندا رضاپور ،ملیکا متولی ،الهام عنافچه ،عارفه سیدکاظمی،
شبنم بهشت ،کرمانشاه :میترا محمدی ،فاطمه چشمه سری و ژینو رستمی ،قزوین:
ندا رحمانی  ،زنجان :افسانه چترنور ،ایالم :هانیه مختاری ،فارس :هانیه خداپرستی،
فهیمه ارزانی و فاطمه قاسمی ،گلستان :فاطمه حسنی شریفی ،آذربایجان شرقی:
اسماء نظری ،البرز :محدثه گودآسیایی ،غزاله صالحی پور و رقیه طالعی ،کهگیلویه و
بویر احمد :مریم ایزدپناه ،تهران :مبینا خدادادی
از میان  28بازیکن دعوت شده به این اردو ،اسامی  23بازیکن نهایی برای اعزام به ویتنام
جهت حضور در مرحله مقدماتی رقابتهای جوانان بانوان آسیا  2016اعالم خواهد شد.

تیم منتخبی تحت عنوان تیم ملی ایران در دیداری
دوستانه مقابل تیم نایب قهرمان المپیک ریو قرار گرفت،
اما تیمی که تحت عنوان تیم ملی ایران در این بازی حضور
یافت ،دقیقا چه تیمی بود؟
به گزارش "ورزش سه" ،تیمی تحت عنوان تیم ملی بانوان
ایران در مقابل تیم ملی سوئد قرار گرفت ،دیداری که از نظر
وجهه بین المللی برای فوتبال ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار
بود ،دیداری که در نهایت به سود نایب قهرمان المپیک ریو تمام
شد ،اما در این میان تیمی که از ایران در این بازی حضور یافت
چه تیمی بود؟
این روزها تیم ملی بزرگساالن وجود ندارد
تیمی که از ایران در این بازی حضور یافت تیم ملی ایران نبود
بلکه تیم منتخبی از قهرمان های سال های اخیر فوتبال بانوان
بود ،اما اصال تیمی تحت عنوان تیم ملی بزرگساالن ایران وجود
خارجی دارد؟ مشخصا جواب این سوال در حال حاضر منفی است
چرا که بازی های زیادی در این حوزه برای ایران وجود ندارد تا
بخواهد در آنها شرکت کند و تیم ملی بزرگساالن بانوان ایران هر از
گاهی و برای تورنمنتی تشکیل می شود و سپس از بین می رود.
تیم ملی سال  96به میدان می رود
آخرین بار برای رقابت های مقدماتی المپیک این اتفاق افتاد
و پس از آن تیم ملی تعطیل شد ،مرحله بعدی تشکیل تیم
ملی بزرگساالن نیز اواخر سال  95است تا در فروردین  96در
بازی های مقدماتی جام ملت های آسیا به میدان برود.
تیم های پایه ،منظم و حاضر
البته این موضوع تنها به تیم ملی بزرگساالن محدود می
شود چرا که تیم های ملی زیر  14سال ،زیر  16سال و زیر 19
سال به طور منظم به تمرینات خود می پردازند و در دیدارها و
تورنمنت های پیش بینی شده حضور پیدا می کنند ،گویا قرار بود
با تیم منتخبی که در برابر سوئد قرار گرفت بازیکنانی از تیم ملی
زیر  19سال نیز حضور پیدا کنند اما به دلیل حضور این تیم در
تورنمنت ازبکستان این امکان مهیا نشد.
دیدار با نایب قهرمان المپیک
حاال در این میان خیلی ها عنوان می کنند با توجه به نداشتن
تیم ملی بزرگساالن چه دلیلی بر حضور این تیم در دیدار برابر سوئد
بود؟ جواب این سوال واضح است ،تیم ملی سوئد از قدرتمندترین
تیم های حاضر در فوتبال بانوان دنیاست و در المپیک ریو نیز به
عنوان نائب قهرمانی دست یافته است ،امکان بازی در برابر این
تیم می تواند برای هر تیمی از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد به
خصوص اینکه هزینه های مربوط به این سفر با فدراسیون میزبان

تیمی که به سوئد رفت ملی بود؟

بود و این می توانست یک شرایط استثنایی برای بانوان ایران باشد
تا به کسب تجربه در دیداری بین المللی بپردازند.
منتخب شهرداری سیرجان و شهرداری بم
اما تیمی که در این رقابت ظاهر شد چه تیمی بود؟ تیم
منتخبی از بازیکنان تیم های شهرداری سیرجان و شهرداری بم
در این بازی حاضر شدند و در برابر تیم ملی سوئد ایستادند ،دو
تیمی که قهرمان سال های اخیر فوتبال بانوان هستند و در صورت
تشکیل تیم ملی بزرگساالن نیز بنا به گفته مسئوالن ،با توجه به
اختالف زیاد این دو تیم با سایر تیم ها 70 ،الی  80درصد تیم ملی
از همین دو تیم تغذیه خواهد شد.
چه خبر از بانوان ملوان؟
در این میان خیلی ها از تیم منحل شده ملوان بندر انزلی سخن
می گویند ،تیمی که قدیمی ترین تیم لیگ بانوان محسوب می
شود و همیشه یکی از مدعیان قهرمانی بود ،این تیم که چند ماه
پیش توسط مدیرعامل ،اعالم انحالل شد چند بازیکن خود را
در تیم شهرداری بم دید و تعداد دیگری از بازیکنان نیز به دلیل
دوری از تمرینات تیمی و  ...هنوز تکلیف روشنی ندارند تا بتوان از
آنها در تیم منتخب استفاده کرد.
جهانشاهی :تیم ملی از همین دو تیم است
مهدی جهانشاهی مدیرعامل تیم بانوان شهرداری سیرجان
در رابطه با حضور بازیکنان این تیم در تیم منتخب می گوید:
در حالی که امسال تیم ملی بانوان تشکیل نشده بود و بازی
رسمی برای این تیم وجود نداشت ،فدارسیونهای فوتبال ایران و

تیم منتخب هفته نهم لیگ برتر

جوالن فانتزیست ها و مدافعان در لیگ

دستمزد لیپی  ۱۸۵برابر سرمربی قبلی چین
سرمربی جدید اژدهای زرد دستمزدش در این تیم  ۱۸۵برابر گائو هونگبو
خواهد بود.
به گزارش تسنیم ،در حالی که اتحادیه فوتبال چین دیروز بهطور رسمی مارچلو لیپی
را بهعنوان سرمربی جدید تیم ملی این کشور انتخاب کرد ،رایزنیها در مورد دستمزد
این مربی ایتالیایی در این تیم آغاز شده است .برخی رسانههای انگلیسی دستمزد
سالیانه سرمربی پیشین ایتالیا را در حرفه جدیدش  17میلیون پوند و برخی دیگر 18
میلیون پوند عنوان کردهاند که با هر یک از این دو رقم لیپی گرانقیمتترین مربی
جهان لقب خواهد گرفت .رسانههای ایتالیایی هم گزارش دادند که دستمزد سالیانه
لیپی بهعنوان سرمربی چین  20میلیون یورو خواهد بود که این یعنی  147میلیون
و  800هزار یوان چین .به این ترتیب لیپی  185برابر گائو هونگبو ،سرمربی پیشین
چین که تنها سالیانه  800هزار یوان چین دریافت میکرد ،دستمزد خواهد گرفت.
لیپی جانشین گائو هونگبو شد که پس از شکست  2بر صفر چین برابر ازبکستان از
سمت سرمربیگری این تیم استعفا کرد .این مربی  68ساله بین سالهای  2012تا
 2014هدایت تیم گوانگژو اورگراند چین را بر عهده داشت و با این تیم سه قهرمانی در
سوپرلیگ چین و یک قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا را تجربه کرد.
سرمربی پیشین تیمهای یوونتوس و اینتر قرار است روز جمعه در کنفرانس خبری
در شهر پکن حضور پیدا کند و رسماً به رسانهها و هواداران چینی معرفی شود .اولین
بازی هم که وی روی نیمکت اژدهای زرد خواهد نشست ،دیدار با قطر در مرحله
انتخابی جام جهانی  2018در تاریخ  15نوامبر ( 25آبان) خواهد بود.
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هفته نهم لیگ برتر در حالی به پایان رسید که پرسپولیس توانست
صدرنشینی اش را در اهواز حفظ کند و استقالل نیز به همراه منصوریان نوید
روزهای خوب را با پیروزی برابر سایپا داد.
به گزارش "ورزش سه" ،هفته نهم لیگ برتر در حالی به پایان رسید که صبای قم
برابر گسترش در تبریز دست به کار بزرگی زد و در حالی که با اخراج  2بازیکن تیمش،
 9نفره به کار خود خاتمه داد به تساوی بدون گل دست یافت و پرسپولیس نیز نیمه
اول بد در اهواز را با تساوی در پایان بازی برابر استقالل خوزستان به پایان رساند.
شاگردان علیرضا منصوریان نیز توانستند نارنجی پوشان را با دو گل شکست دهند تا
استقالل با صعود به رده پنجم جدول به حضور در جمع مدعیان پیش از تعطیالت در
هفته آتی امیدوار شود .تیم منتخب هفته نهم لیگ برتر که توسط کارشناسان ورزش
سه انتخاب شدند را بازیکنانی از استقالل ،پرسپولیس ،استقالل خوزستان ،نفت تهران
و آبادان ،فوالد ،تراکتورسازی و سپاهان تشکیل داده اند تا نیمی از تیم های لیگ در
آن سهم داشته باشند.
مهدی رحمتی (استقالل تهران)
شاید این روزها علیرضا منصوریان باید از جمله معروف عبداهلل ویسی وام بگیرد و به
ستایش از دروازه بان تیمش بپردازد که بار دیگر سه امتیاز ارزشمند را مدیون واکنش
اوست .مهدی رحمتی در دو صحنه برابر حمله وران سایپا توانست دروازه تیمش را
حفظ کند تا سعید لطفی و مسعود حسن زاده را در راه رسیدن به دروازه اش ناکام
کند .شاید اگر هر کدام این ضربه ها در نیمه اول وارد دروازه استقالل می شد این تیم
برای رسیدن به پیروزی مقابل سایپا با مشکل بزرگی مواجه می شد و منصوریان بازیابی

شرایط تیمش را مدیون مهارت این دروازه بان و رهبری او در زمین است.
میالد فخرالدینی (نفت تهران)
مدافع راست کنار گذاشته شده استقالل تهران در شبی که همه چیز برای شکست
یاران علی دایی مهیا بود توانست با پنالتی سرنوشت ساز خود جریان بازی را به سود
سرخپوشان کند و در نهایت این نفت تهران باشد که شکست را در لحظات پایانی با
پیروزی تغییر دهد .فخرالدینی که با استفاده از قدرت تکنیکی و سرعتش در این بازی
بارها برای رسیدن به دروازه ذوب تالش کرده بود در نهایت توانست روی یکی از حمالت
پنالتی حساس تیمش برای کسب پیروزی را کسب کند و علی دایی را از شکست برابر
شاگردان مجتبی حسینی نجات دهد.
علی عبداهلل زاده (صنعت نفت آبادان)
مدافع راست هفته های گذشته زردپوشان آبادانی در این بازی از سوی نادر
دست نشان به عنوان مدافع میانی به کار گرفته شد و توانست نظرها را به خود جلب
کند .بازیکن جوان و  24ساله نفت آبادان روز پرفروغی را در کنار دیگر مدافعان تیمش
برای مهار مهاجمان ماشین سازی پشت سر گذاشت تا شاگردان رسول خطیبی همچنان
برای رسیدن به امتیاز ناکام بمانند و برزیلی ها نیز به سه امتیاز ارزشمند دست یابند.
احسان حاج صفی ( سپاهان)
مدافع ملی پوش سپاهان در این دیدار با ضربه ایستگاهی فوق العاده و غیرقابل مهار
خود توانست قفل دروازه سیاه جامگان را باز کند و زردپوشان اصفهانی را از بحران
نتیجه گیری خارج کند .کاپیتان سپاهانی ها در روزی که بیشتر بازیکنان این تیم
هفته گذشته را در شوک خداحافظی محرم نویدکیا پشت سر گذاشته بودند با قدرت
رهبری باالی خود توانست تیم را برای رسیدن به نتیجه پیروزی همراهی کند و بازی
کم اشتباهی را پشت سر گذاشت.
محمد نیک نفس ( نفت آبادان)
هافبک میانی نفت آبادان روز فوق العاده ای را برابر کاپیتان تیم ملی پشت سر
گذاشت تا آندرانیک تیموریان و تیمش را مردان شکست خورده میدان تختی آبادان
لقب دهد .نیک نفس با قدرت فیزیکی و ارسال پاس های موفق برای عناصر هجومی
تیمش توانست در نیمه دوم بارها پایه گذار حمالت تیمش لقب گیرد و در نهایت نفت
آبادان را به همراه دیگر بازیکنان به سه امتیاز ارزشمند این بازی برساند.
سروش رفیعی (تراکتورسازی)
برطرف شدن موانع منتهی به حضور این بازیکن در تیم ملی باعث شده تا سروش
رفیعی این روزها با انگیزه باال به مرد غیرقابل انکار ترکیب تراکتورسازی تبدیل شود .در
حالی که پنالتی منجر به گل ساسان انصاری می توانست در نیمه دوم تراکتورسازی
را تیم بازنده میدان لقب دهد ،رفیعی با حرکت زیبا و در نهایت ضربه تمام کننده خود
شکست را از اردوی سرخپوشان تبریزی خارج کرد .این بازیکن با حرکتی دیدنی و با
دیدی باال سعید آقایی را صاحب توپ کرد و در ادامه با نفوذ به داخل محوطه جریمه و
بازپس گیری توپش توانست گل تساوی را به ثمر برساند.
اسماعیل شریفات (فوالد خوزستان)
بازیکن تکنیکی فوالد خوزستان انتقام سختی از امیر قلعه نویی با گل فوق العاده
خود گرفت .اسماعیل شریفات که پیش از این با تصمیم سرمربی فعلی تراکتورسازی
از استقالل دور شده بود ،در تقابل با این مربی توانست گل زیبایی به ثمر برساند و در
ادامه نیز بارها با حرکات و فرارهای خود مدافعان تراکتورسازی را دچار مشکل کرد.

شریفات که توپ مناسبی را در درون محوطه جریمه از انصاری گرفته بود با دریبلی
فوق العاده توانست دروازه محمدرضا اخباری را باز کند و گلر ملی پوش این تیم را
مقهور تکنیک خود کند.
فرشاداحمدزاده(پرسپولیس)
شماره  10پرسپولیس در پست وینگر راست ناجی بزرگ سرخپوشان از میدان اهواز
لقب گرفت و توانست در دقایق پایانی با ضربه سر خود این تیم را با کسب امتیاز از زمین
خارج کند .فرشاد احمدزاده که به عنوان یکی از تکنیکی ترین بازیکنان پرسپولیس
شناخته می شود در نیمه دوم توانست توازن در جدال دو تیم را به وجود آورد و بارها
با حرکات طولی و عرضی و ارسال های خود بازیکنانش را روانه دروازه کرد .احمدزاده
که از قامت کوتاهی نیز در شرایط عادی برای سرزنی برخوردار است ،توانست از ارسال
مناسب مسلمان برای رسیدن به گل و ضربه سر پشت به دروازه اش سود ببرد و اینگونه
پرسپولیس را با کسب امتیاز از زمین خارج کند.
محسن کریمی (استقالل تهران)
زننده یکی از زیباترین گل های این هفته لیگ برتر بار دیگر توانایی های خود
را به عنوان بازیکنی آینده دار در فوتبال ایران به نمایش گذاشت .محسن کریمی
که در میان ستاره های آبی پوش کمتر به بازی گرفته می شود در نیمه دوم
توانست از شرایط بدنی و مصدومیت خسرو حیدری سود ببرد و نفر جایگزین این
بازیکن شود .او دقایقی بعد توانست با ضربه ای فنی و جالب توجه دروازه سایپا را
باز کند و میالد فراهانی را مقهور ضربه اش کند .کریمی که یکی از فعالترین و با
انرژی ترین بازیکنان استقالل نیز محسوب می شود در نیمه دوم توانست نظرها
را به خود جلب کند و نشان دهد از یک نیمه هم می توان برای نمایش بهترین
بودن سود برد.
محمد قاضی (نفت تهران)
مهاجم بلند قامت نفتی ها فصل جدید را در یکی از بهترین شرایط خود استارت زده
است و این مساله باعث شده تا اکنون با  6گل زده در صدر جدول گلزنان قرار گیرد.
محمد قاضی که به طور معمول فصل را با میانگین  9-8گل زده به پایان می رساند،
اکنون در هفته نهم و با  6گل زده نوید شرایط بهتری را می دهد .خصوصا اینکه او در
این هفته با دو گل منتهی به پیروزی نفت تهران نقش اصلی در کسب سه امتیاز تیمش
داشت .این بازیکن باتجربه که توانست در دقیقه  88با اعتمادبه نفس باال ضربه پنالتی
تیمش را تبدیل به گل کند در ادامه و در چهارمین دقیقه از زمان تلف شده گل برتری
این تیم را به ثمر رساند تا نفت بهترین پیروزی فصل خود را کسب کند.
رحیم زهیوی ( استقالل خوزستان)
مهاجم سوسنگردی استقالل خوزستان که یکی از گزینه های حضور در پرسپولیس
در نقل و انتقاالت شمرده می شد ،انگیزه زیادی برای رسیدن به دروازه سرخپوشان
در اهواز داشت و همین مساله نیز باعث شد تا مرد اول میدان غدیر لقب گیرد و بارها
با استفاده از قدرت تکنیکی و شوتزنی اش روی دروازه علیرضا بیرانوند خطرساز شد.
رحیم زهیوی که زننده تک گل تیمش در این بازی نیز بود اکنون با  4گل زده توانسته
در کورس رسیدن به آقای گلی باشد.
از دیگر بازیکنانی که می توانستند در این لیست و در بین نفرات منتخب این هفته
جای گیرند می توان به حامد لک (صبای قم) ،لوسیانو ادینیو (تراکتورسازی) ،وریا
غفوری (استقالل) ،علی فاطمی (صبای قم) اشاره کرد.

کمک ۱۵میلیارد تومانی دولت به فدراسیون فوتبال

احسان حدادی عصا را کنار گذاشت
ملی پوش پرتاب دیسک ایران پس گذشت از مدتی از عمل جراحی ،آتل
پای خود را باز کرد.
به گزارش فارس ،احسان حدادی که بعد از المپیک  2016ریو پای خود را عمل
جراحی کرده بود و مدتی در آتل بود و با عصا راه میرفت ،آتل را باز کرد.
حدادی مدتی فیزیوتراپی را ادامه میدهد و پس از آن تمرینات خود را آغاز خواهد
کرد.
او در المپیک  2016ریو نتوانست موفقیت لندن را تکرار کند و نتیجه قابل قبولی
کسب نکرد .او مصدومیت را عامل عدم موفقیتش عنوان کرده بود.
نایب قهرمان المپیک لندن قرار است در آیندهای نزدیک در کنفرانسی خبری به
سواالت خبرنگاران پاسخ دهد.

سوئد برای یک بازی دوستانه با یکدیگر قرارداد بست ه بودند و به
دلیل اهمیت این بازی و پیشنهاد خانم عربعامری نایب رئیس
سابق فدراسیون قرار شد منتخبی از بانوان شهرداری سیرجان و
شهرداری بم عازم سوئد شود.
وی ادامه داد :انتخاب بازیکنان از این دو تیم اصال چیز عجیبی
نیست چراکه شهرداری سیرجان در لیگ قبلی عنوان قهرمانی را
به دست آورده و  4سال پیش از آن نیز به طور پیاپی شهرداری
بم قهرمان لیگ کشور بوده بنابراین این دو تیم به طور واقعی 70
الی  80درصد تیمملی هستند و فاصله زیادی با تیمهای دیگر
دارند .مربیان این دو تیم نیز مربیانی هستند که در تیمملی به
کار گرفته میشوند.
او در پایان گفت :به هر حال فکر میکنم اتفاق عجیبی نیفتاده
و اگر قرار بود تیمملی بزرگساالن ایران نیز تشکیل شود یقینا
تا  80درصد از بازیکنانی که شب قبل به میدان رفتند استفاده
می شد.فاصله بین تیمها بسیار زیاد است و از تیم ملوان که این
روزها منحل شده و فصل پیش به عنوان نایب قهرمانی دست پیدا
کرد که چند بازیکن این تیم به شهرداری بم آمدند که در تیم
منتخب هم حضور داشتند.
عرب عامری :این فرصت فوق العاده ای بود ،همین
بازیکنان در تیم ملی هستند
برای روشن تر شدن این موضوع با الهه عرب عامری نیز به
صحبت پرداختیم ،نایب رئیس سابق فدراسیون فوتبال در جریان
این اتفاق بود ،عرب عامری در این رابطه می گوید :بنده که مدتی

است در جریان امور نیستم اما آن زمان با رسیدن این پیشنهاد
و اینکه تیم ملی بزرگساالن وجود نداشت بالفاصله به آقای تاج
پیشنهاد دادم که منتخبی از این دو تیم را به این بازی بفرستد،
در رابطه با این بازی قرار بود تیم ملی حضور پیدا کند و اکنون
باید بگویم دروغی در این رابطه عنوان نشده است چرا که اگر قرار
بود اکنون تیم ملی بزرگساالن هم تشکیل شود با همین بازیکنان
تشکیل می شد.
وی ادامه می دهد :متاسفانه برخی ها از این موضوع تحلیل
نادرست می کنند ،ما که نباید دست به تضعیف خود بزنیم،
این بازی فرصتی فوق العاده برای فوتبال بانوان بود و به نظرم
فدراسیون فوتبال بهترین کار را در این رابطه انجام داد ،بازی با
سوئد فرصتی استثنایی بود و در حالی که تمام هزینه های این
بازی با فدراسیون سوئد بود چرا باید بهترین بازیکنان کشور را که
قطعا در تیم ملی حضور خواهند داشت از کسب تجربه در این
بازی بزرگ محروم می کردیم.
وی در پایان گفت :تیم ملی بزرگساالن ایران در سال  96باید
در بازی های رسمی به میدان برود ،در حالی که در بهترین
حالت ما می توانیم در برابر تیم های آسیایی حضور پیدا کنیم
بازی برابر سوئد فرصت فوق العاده ای بود و خوشحالم که
بازیکنان تیم ملی در این بازی حضور پیدا کردند ،به عقیده
من این تیم ملی ایران بود چرا که خواهید دید با توجه به
اختالف فاصله ای که وجود دارد همین بازیکنان در تیم ملی
ایران حضور خواهند داشت.

سرپرست سازمان اقتصادی فوتبال ایران از دستور دولت
برای کمک  ۱۵میلیارد تومانی به فدراسیون فوتبال خبر
داد.
امیر عابدینی در گفت و گو با فارس ،در مورد وضعیت مذاکره
با جیووا برای فسخ قرارداد گفت:به دلیل مالحظات حقوقی
محتاطانه در مورد این پرونده صحبت میکنم اما میتوانم بگویم
این پرونده به ضرر ایران تمام نخواهد شد .قرار است مدیر فروش
و یکی از اعضای هیات مدیره شرکت ایتالیایی جیووا به تهران
سفر کنند و در تهران در مورد توافق یا عدم توافق تصمیمگیری
خواهد شد.

وی در مورد وضعیت تبلیغات محیطی فوتبال گفت :در حال
حاضر شرکت پردازش مجری تبلیغات محیطی فوتبال است .این
شرکت قرارداد محکمی هم برای کار در تبلیغات محیطی فوتبال
دارد.
عابدینی در مورد وضعیت شرکت فناپ گفت :فناپ قراردادی
با همراه اول داشت که این قرارداد از سوی شرکت همراه اول لغو
و در واقع فناپ در قرارداد با ما کم آورد و ما کم نیاوردیم و تالش
کردیم که به مسئوالن این شرکت هم کمک کنیم زیرا آدمهای
بسیار خوبی هستند.
سرپرست سازمان اقتصادی فوتبال ایران در مورد اینکه کفگیر

فوتبال در موارد مالی به ته دیگ خورده است گفت :برخی مطالبی
را بیان میکنند که دور از واقعیت است .البته کفگیر همیشه به ته
دیگ خورده اما اکنون برخی متوجه آن شده اند ولی باید بگویم
که سازمان لیگ  5درصد و فدراسیون فوتبال  10درصد از بلیت
فروشی و تبلیغات محیطی را میگیرند ولی بقیه پول متعلق به
باشگاههاست .اگر باشگاهها حتی صاحب ورزشگاه هم شوند بازهم
سازمان لیگ باید مسابقات را برگزار کند و تبلیغات محیطی را
در اختیار بگیرد .از سویی دیگر اگر سه سال پیش کفاشیان به
استقالل و پرسپولیس میگفت که بیاید خودتان بلیت فروشی
را انجام بدهید آنها آن زمان  5میلیارد تومان پول نداشتند که

تجهیزات بلیت الکترونیک را در ورزشگاهها نصب کنند .اکنون
اما وضعیت فرق کرده و حتی با دو باشگاه استقالل و پرسپولیس
به توافق رسیدهایم که به صورت پلکانی قیمت بلیت مسابقات را
تعیینکنند.
عابدینی در مورد درخواست کمک از دولت گفت :در سال
جام جهانی به دلیل اینکه هزینههای فدراسیون فوتبال  5برابر
میشود معموال از دولت درخواست کمک میشود زیرا هزینههای
پروازهای چارتر و مسافرتهای خارجی برای تیم ملی وجود دارد
از سویی دیگر اکنون دولت دستور کمک  15میلیارد تومانی به
فدراسیون فوتبال را داده است.

