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گلمحمدی به معادله نیمکت تراکتورسازی اضافه شد
یحیی گل محمدی و دو مربی خارجی نیز به جمع گزینههای سرمربیگری سرخپوشان تبریزی اضافه شدند .ب ه گزارشایسنا ،تراکتورسازان که این روزها به دنبال پیدا کردن گزینه مناسبی برای
جایگزینی مناسب امیر قلعهنویی برای هدایت این تیم هستند ،یحیی گل محمدی و دو مربی خارجی را نیز به جمع گزینههای مورد نظر خوداضافه کردند تا با این مربیان برای همکاری در فصل بعد به
توافق برسند .پیش از این نیز تراکتورسازان با مربیانی همچون جواد نکونام ،عبداهلل ویسی و حسین فرکی مذاکره کرده بودند.

نگاهی به وضعیت دروازه تیمها در لیگ هفدهم

سانتر از همه جا
شوک  AFCبه سرخ پوشان

دیدار پرسپولیس با لخویا بدون حضور تماشاگران!
کنفدراسیون فوتبال آسیا طی نامهای که برای
فدراسیون فوتبال ایران ارسال کرد و در اختیار
باشگاه پرسپولیس قرار میگیرد ،تماشاگران
پرسپولیس را از حضور در بازی با لخویا محروم
کرد.
به گزارش وب سایت نود و به نقل از سایت باشگاه
پرسپولیس ،بنابر اعالم پندار خمارلو مدیر روابط
عمومی باشگاه ،صبح دیروز کنفدراسیون فوتبال
آسیا نامهای را برای فدراسیون فوتبال ارسال کرد که بر اساس آن ،تماشاگران
پرسپولیس از حضور در بازی با لخویا در چارچوب بازی رفت مرحله یک هشتم
پایانی لیگ قهرمانان آسیا  ۲۰۱۷محروم شدند و سرخپوشان بدون حمایت
هواداران برابر تیم قطری قرار خواهند گرفت.
این حکم در پی آن صادر شد که در بازی قبلی سرخپوشان ،تعدادی از
تماشاگران بدون توجه به هشدارها و تذکرهایی که داده شده بود دست
به اقداماتی زدند که در نهایت منجر به گزارش بخشی از آنها توسط
ناظر مسابقه شد .در این گزارش استفاده از مواد آتشزا مورد توجه قرار
گرفته بود .در نامه کنفدراسیون با اشاره به اینکه باشگاه پرسپولیس
در سال  ۲۰۱۵به خاطر رفتارهای مشابه تماشاگران خود با محرومیت
تعلیقی روبرو بوده است ،آن حکم را پس از دو سال برای بازی با لخویا
اعمال کرد.
باشگاه پرسپولیس منتظر دریافت نامه ارسالی است تا با مطالعه دقیق آن
بررسی شود که آیا امکانی برای تجدید نظرخواهی وجود خواهد داشت یا نه؟
باشگاه پرسپولیس امیدوار است ،این تجربه باعث شود تا در آینده با وجود تالشهای
فراوان ماموران ،برقراری نظم و امنیت ،هواداران و تماشاگران ضمن خود مراقبتی ،با
مسووالن برای جلوگیری از اقدامات اینگونه که به پرسپولیس و هواداران لطمه میزند،
همکاری کنند.

حضور منشا در باشگاه پرسپولیس
مهاجم جدید تیم فوتبال پرسپولیس وارد این
باشگاه شد.
به گزارش تسنیم ،گادوین منشا که هفته گذشته با
عقد قراردای رسماً به تیم پرسپولیس پیوسته بود ،ظهر
دیروز در باشگاه پرسپولیس حاضر شد .مهاجم جدید
تیم پرسپولیس به همراه مدیر برنامههایش برای دریافت
بخش دیگری از قراردادش به باشگاه پرسپولیس آمده
است .این در حالی است که علیاکبر طاهری ،سرپرست
باشگاه پرسپولیس در وزارت ورزش و جوانان حضور دارد.

یکی از عوامل موفقیت یک تیم داشتن دروازهبان مطمئن
است.
به گزارش وب سایت نود ،پرسپولیس از جمله تیم هایی است که
در فصول قبل از نداشتن دروازهبان ششدانگ ضربه خورد و در لیگ
شانزدهم این ایراد را برطرف کرد.
در لیگ شانزدهم چندین تیم خیالشان از بابت دروازه راحت بود
و حاال هدفشان حفظ دروازهبان موفقشان است.
پرسپولیس :علیرضا بیرانوند عنوان کرده پیشنهاد اروپایی دارد
اگر او از پرسپولیس جدا شود برانکو با یک بحران روبرو خواهد شد
و بالفاصله باید به فکر جذب یک دروازهبان ممتاز باشد در غیر این
صورت با حضور بیرانوند خیال قرمزها راحت است .بیرانوند تا ۱۴۰۰
با پرسپولیس قرارداد دارد.
استقالل :با وجود مهدی رحمتی در این تیم هم شک و شبهه
ای وجود ندارد .رحمتی تا پایان لیگ هجدهم با استقالل قرارداد
دارد.
تراکتورسازی تبریز :یکی از تیمهایی که با بحران روبرواست
همین تراکتورسازی است .سربازی محمدرضا اخباری به پایان
رسیده و او بازیکن سایپاست .تراکتورسازی از طرفی از خرید بازیکن
محروم است .مدیران تراکتورسازی اگر نتوانند سایپا را متقاعد کنند
که قید اخباری را بزند باید لیگ هفدهم را بدون دروازهبان مطمئن
شروع کند.
ذوب آهن :رشید مظاهری یک فصل دیگر با ذوب آهن قرارداد
دارد و به احتمال فراوان شماره یک این تیم در فصل آینده خواهد
بود.
سپاهان :لی اولیویرا برزیلی دروازهبان اصلی سپاهان در لیگ
شانزدهم بود که خوب هم کار کرد .با این حال قرارداد این بازیکن
تمام شده است .سپاهان شاید به دنبال دروازهبانی جدید باشد.
احتمال تمدید قرارداد با اولویرا هم وجود دارد.
پیکان :رحمان احمدی کاپیتان و دروازهبان اول پیکان در لیگ
شانزدهم بود .این دروازهبان در آستانه  ۳۷سالگی است ،با این حال

آنهایی که خیالشان راحت است

احتمال اینکه همچنان شماره یک پیکان باشد کم نیست.
استقالل خوزستان :وحید شیخ ویسی عنوان کرده نمیخواهد
در استقالل خوزستان بماند اگر اهوازیها بتوانند او را متقاعد به
ماندن کنند که از این بابت مشکلی نخواهند داشت در غیر این
صورت باید به فکر دروازهبان جدید باشند.
گسترش فوالد :با حضور فرناندو دهخسوس این تیم در این
زمینه دغدغهای ندارد .دهخسوس یک فصل دیگر هم با گسترش
قرارداد دارد.

نفت تهران :درست است که میالد فراهانی با درخشش در
فینال جام حذفی از عوامل قهرمانی نفت بود اما باید دید چه کسی
سرمربی نفت تهران می شود و تصمیمش برای دروازه چه خواهد
بود؟ احتمال اینکه نفت دروازهبان بگیرد وجود دارد .در ابتدا باید
دید تکلیف این باشگاه چه می شود و با چه بودجه ای کار خود را
شروع می کند؟
پدیده :پدیده در فصل گذشته به صورت متناوب از مجتبی
روشنگر و شهاب گردان استفاده کرد .هر دو قراردادشان با پدیده

تمام شده با این حال با توجه به حضور رضا مهاجری در راس تیم،
احتمال حفظ اسکلت تیم وجود دارد .احتمال جدایی گردان کم
نیست.
فوالد خوزستان :وحید طالبلو و مهرداد طهماسبی دروازهبانان
اصلی فوالد در فصل گذشته بودند .باید دید چه کسی سرمربی
فوالد می شود ،با این حال شنیده می شود که فوالدی ها
می خواهند طالبلو را نگه دارند.
صنعت نفت آبادان :پس از جدایی حسن هوری ،ناصر ساالری
دروازهبان اصلی صنعت نفت شد .فراز کمالوند به احتمال فراوان به
دنبال خرید دروازهبان خواهد بود.
سایپا :حامد لک دروازهبان نیم فصل دوم سایپا بود که عملکرد
قابل قبولی در این تیم ارائه داد ،با این حال باید دید علی دایی
می خواهد به دروازهبانی که قبال در صبا با او کار کرده اعتماد کند یا
ترجیح می دهد محمدرضا اخباری را برگرداند؟ دایی اخباری را هم
دارد و از بابت دروازه مشکل خاصی روبروی خود نمی بیند.
سیاه جامگان :رضا ناصری و مسعود همامی دروازهبانان فصل
قبل سیاه جامگان بودند که بد هم کار نکردند .باید دید تصمیم اکبر
میثاقیان برای فصل آینده چیست.
پارس جنوبی جم :در ابتدای فصل ناصر ساالری دروازهبان این
تیم بود که در نیم فصل راهی صنعت نفت آبادان شد .در نیم فصل
دوم مهدی تارتار از نوشی صوفیانی استفاده کرد .احتماال تارتار در
پی جذب یک دروازهبان خواهد بود.
سپید رود رشت :سید محمد حسینی دروازهبان اصلی سپیدرود
بود .علی نظر محمدی باید منتظر بماند تا ببیند بودجه تمیش چقدر
است ،احتماال او بدش نمی آید یک دروازهبان دیگر هم بگیرد.
برای تیم هایی که دنبال دروازهبان خیلی خوب هستند احتماال
دروازهبان بدون تیم به اندازه کافی وجود نخواهد داشت .محسن
فروزان و سوشا مکانی می خواهند به لیگ برتر برگردند با این حال
احتمال اینکه برخی تیم ها برای خرید دروازهبان خارجی خیز
بردارند خیلی زیاد است.

استقالل و معضلی به نام دالل

بازیکنانی که هوایی شدهاند
پیگیری مسئوالن استقالل آنها را به این نتیجه رسانده که داللی با عنوان
مدیربرنامه ،بازیکنان را هوایی کرد ه است.
به گزارش تسنیم ،استقالل در نیم فصل دوم فصل گذشته نتایج درخشانی با استفاده
از بازیکنان جوان خود گرفت ،تا جایی که در پایان فصل نایب قهرمان شد و در لیگ
قهرمانان آسیا هم از گروه خود صعود کرد .این نتایج باعث شد علیرضا منصوریان
خواستار تمدید قرارداد یازده بازیکن خود شود .امید ابراهیمی ،بهنام برزای ،جابر انصاری،
سیدمجید حسینی ،کاوه رضایی ،لئوناردو پادوانی ،وریا غفوری ،یعقوب کریمی ،امید
نورافکن ،مجتبی حقدوست ،علیرضا سیار ،رابسون و ارشیا بابازاده بازیکنانی هستند
که قراردادشان این فصل به پایان رسید .منصوریان از بین این نفرات یازده بازیکن را به
ترتیب اولویتی که تعیین کرده ،میخواهد.

اطالعیه باشگاه استقالل درباره مدارس غیر مجاز فوتبال
باشگاه استقالل در ارتباط با مدارس فوتبال غیرمجاز اطالعیهای صادر کرد.
به گزارش سایت باشگاه استقالل ،متأسفانه با نزدیک شدن به فصل تابستان و
تعطیالت ،شاهد سوء استفاده برخی اشخاص از نام باشگاه استقالل برای راه اندازی
مدارس فوتبال هستیم .این افراد سود جو ،بدون کسب اجازه ،از نام این باشگاه استفاده
غیر مجاز کرده و با آن جهت کسب منافع شخصی تبلیغات میکنند .باشگاه استقالل
اعالم میکند هیچ گونه ارتباطی با این مدارس فوتبال غیر مجاز نداشته و مسئولیتی
در قبال آنها ندارد .ضمن اینکه بدون تردید ،با این متخلفان برخورد قانونی و قاطع
خواهد کرد.
باشگاه استقالل نام مدارس فوتبال رسمی خود را از طریق سایت رسمی باشگاه اعالم
خواهد کرد.

باشگاه استقالل امیدوار بود بدون دغدغ ه قرارداد بازیکنانی که تا سال گذشته
خیلی مطرح نبودند ،تمدید کند ،اما مسائلی باعث شده که تمدید قرارداد آنها به
تأخیر بیفتد .برخی از بازیکنان درخواستهای عجیبی از باشگاه کرده که نمونهاش
افزایش چند برابری قرارداد است .برخی از بازیکنان هم اعالم کردهاند که مسئوالن
باشگاه باید با مدیربرنامههایشان جهت تمدید قرارداد صحبت کنند .این پیغامها
با تعجب استقاللیها به خصوص منصوریان روبهرو شده است .مسئوالن باشگاه
با پیگیریهای خود متوجه شدند که پای برخی از داللها در میان بوده و آنها
بازیکنان را هوایی کردهاند.
ظاهرا یکی از داللها با برخی از بازیکنان تماس گرفته و به آنها گفتهاند که نباید به
راحتی قراردادشان را تمدید کنند ،چرا که ارزش آنها بیشتر از اینهاست و هر تیمی که

بخواهند بروند ،قرارداد چند برابر استقالل دریافت میکنند .بازیکنان جوان هم تحت
تأثیر این صحبتها قرار گرفتهاند و برای تمدید قرارداد خود دست دست میکنند.
مسئوالن استقالل متوجه شدهاند که این فرد با یکی دو بازیکن مطرح استقالل هم
ارتباط گرفته و کاری کرده که بازیکنان مذکور برای تمدید قراردادشان روی خوش نشان
ندهند .مسئوالن استقالل اعالم کردهاند اگر این شرایط ادامه داشته باشد ،قید برخی از
بازیکنان را میزنند .پیگیریهای استقاللیها آنها را به این نتیجه رسانده که پای یکی از
داللها در برخی از پروندههای بدهی بازیکنان خارجی پیشین استقالل هم دیده شده
است .این حرفها در حالی مطرح شده که گفته میشود مسئوالن باشگاه پرسپولیس
هم از کارهای یکی از این داللها آشفته هستند و حتی اعالم کردهاند مانع حضور او در
باشگاه برای مذاکره خواهند شد.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:

درسال گذشته 11 ،واحد صنعتی استان برای استفاده از ضمانت نامه صندوق ضمانت سرمایه
گذاری به بانکها معرفی شدند
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد
گفت :در سال گذشته 11 ،واحد صنعتی استان برای استفاده
ازخدمات صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک آسان
صندوق معرفی شدند .به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک
های صنعتی استان ،سهراب بنام با تصریح اینکه یکی از موانع و
مشکالت واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیالت ،تامین وثیقه
مالی است ،ابراز کرد :از آنجاییکه تامین وثیقه برای واحدهای
تولیدی و صنعتی سخت بوده و بانکها هر وثیقه ای را نمی
پذیرند ،صندوقی با رسالت ارائه خدماتی از جمله صدور انواع
ضمانت نامه های بانکی تعهد پرداخت  ،شرکت در مناقصات
و مزایدات و ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان ،بیمه و
مالیات در سازمان متبوع تشکیل شد .وی ادامه داد :این صندوق
نسبت به بانکها از وثیقه های آسان تری مانند محل اجرای طرح
یا نسق زمین زراعی استفاده می کند و برای حمایت بیشتر از

صنعتگران با پذیرفتن چک و سفته ،برای  80درصد مبلغ
تسهیالت با کارمزد نیم تا دونیم درصد ضمانت صادر می کند.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان با بیان اینکه ،در
سال جاری با حمایت های مقام عالی سازمان پرداخت تسهیالت
تا سقف  500میلیون تومان نیاز به وثیقه ملکی نخواهد نداشت،
اظهار کرد :این ضمانت نامه ها برای بانک حکم پول نقد را دارد
و در صورت عدم پرداخت اقساط تسهیالت از سوی متقاضی،
صندوق ضمانت سرمایه گذاری مطالبات بانک را پرداخت می
کند .بنام با یادآوری بازدیدهای دوره ای مقامات سازمان
صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران از شهرکها و نواحی
صنعتی در سراسر کشوراضافه کرد :یکی از اقدامات خوب دولت
یازدهم برنامه ریزی های کالن،اصالح و بازنگری قوانین مزاحم
تولید است که پذیرفتن چک و سفته دربحث ضمانت بانکی به
منظورتشویق و حمایت از صنعتگران ازآن جمله است.

