فوتبال

خطر جدی بیخ گوش فوتبال ایران؛

تأکید فیفا به ارائه سند پرداخت حق پخش تلویزیونی از فصل آینده

چند پیشنهاد از تیمهای مختلف دارم

س��رمربی تیم فوتبال پرس��پولیس میگوید
چند پیش��نهاد جدید دریافت کرده است .به
گزارش تسنیم ،برانکو ایوانکوویچ به نشریه
«وچرینجی لیست» کرواس��ی درباره آینده
حرف��هایاش گفت :من یک س��ال دیگر با
پرسپولیس قرارداد دارم و باشگاه تمایل دارد
تا ق��رارداد من را تمدید کن��د ،این در حالی
اس��ت که چند پیشنهاد دارم.وی در پاسخ به
این پرسش که «آیا بازیهای لیگ کرواسی
نکِی واراژدی��ن را از تهران پیگیری
و تیم ا ِ 
میکنید؟» ،خاطرنشان کرد :من با مسئوالن
نکِی واراژدین در تماس هستم و
باش��گاه ا ِ 
نتایج این تیم را دنب��ال میکنم .امیدورام و
انتظار دارم که آنها را فصل بعد در لیگ دسته
اول کرواسی ببینم .با توجه به تاریخچه این
باش��گاه ،آنها شایس��ته حضور در سطح اول
فوتبال باشگاهی کرواسی هستند.
پیشنهاد  ۷۰۰هزار دالری برای
بیرانوند از بلژیک و ترکیه

دروازهبان ایرانی تیم پرسپولیس پیشنهادهای
مال��ی خوبی از ترکیه و بلژیک به دس��تش
رس��یده اس��ت.به گزارش ایس��نا به نقل از
 gazetedamgaترکیه ،علیرضا بیرانوند
دروازهبان پرسپولیس و تیم ملی ایران مورد
توجه تیمهای فنرباغچه ،بشیکتاش و رایزه
اسپور قرار گرفته است.این دروازه بان ایرانی
ک��ه نمایش خوبی در جام جهانی داش��ت و
تیمش یعنی پرس��پولیس را ب��ه فینال لیگ
قهرمانان آسیا رساند ،پیشنهادهایی دریافت
کرده است .هر چند تیم باشگاهی او در ایران
خواستار ادامه ماندنش در تیم شده است.بعد
از فنرباغچه و بشیکتاش که به این دروازهبان
پیشنهاد دادند ،باش��گاه رایزه اسپور اخیراً به
صف تیمهای خواهان بیرانوند اضافه ش��ده
اس��ت .البته تیم خنک بلژیک نیز پیش��نهاد
 ۷۰۰هزار دالری خود را به پرسپولیس برای
جذب بیرانوند ارائه داده است.بازیکنانی چون
علی قل��یزاده ،کاوه رضایی در لیگ بلژیک
بازی میکنند و مرتضی پورعلی گنجی نیز
س��ابقه بازی برای م��دت کوتاهی در لیگ
بلژیک دارد.
باشگاه استقالل از شرکت مجری
اسپانسرش شکایت کرد!

مس��ئوالن باشگاه اس��تقالل از شرکتی که
مجری کارهای اسپانس��ر این باشگاه است
شکایت کرد .به گزارش فارس،اعضای تیم
فوتبال استقالل روز گذشته در محل تمرین
حاضر ش��ده ولی به دلیل بدقولی مسئوالن
باش��گاه حاضر به تمرین نشدند اما مدیران
این باشگاه معتقد هس��تند بدقولی شرکتی
که اجرای امور اسپانس��ری این باشگاه را بر
عهده دارد باعث تاخیر در پرداخت مطالبات
بازیکنان شده اس��ت.هادی مباشری معاون
باش��گاه اس��تقالل گفت :ش��رکت ایرانسل
ب��ه تمامی تعهدات خود ت��ا پایان فصل 97
عمل ک��رده اما در این بین ش��رکتی تحت
عنوان مجری اسپانس��ر با باشگاه استقالل
ق��رارداد دارد ک��ه بدقولی این ش��رکت در
اجرای تعهدات باعث ش��ده تا دچار مشکل
شویم.وی افزود :با توجه به ادامه مشکالت
از این ش��رکت به مراجع قضایی ش��کایت
کردیم چون چ��ارهای نداریم زیرا وعدههای
مسئوالن این شرکت باشگاه را دچار مشکل
کرده است.تیم فوتبال استقالل روز پنجشنبه
در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف سپیدرود
رشت خواهد رفت.
پارس جنوبی میتواند پرسپولیس را
شکست بدهد

کاپیتان تیم فوتبال سپاهان معتقد است که
پ��ارس جنوبی میتوان��د در هفته آخر لیگ
برتر موفق به شکس��ت دادن پرس��پولیس
ش��ود .مهدی کیانی در گفتوگو با تس��نیم
با اش��اره به وضعیت س��پاهان و شانس این
تیم ب��رای قهرمان��ی در لیگ برت��ر گفت:
بازیکنان ما لیاقت قهرمانی در لیگ امس��ال
را دارند .س��پاهان در نیمفصل دوم در خیلی
از بازیها بدشانس��ی آورد و ما فرصتهای
زی��ادی را ب��رای گل زدن از دس��ت دادیم.
اگر آن موقعیتها تبدیل به گل میش��دند،
قطع�� ًا همین حاال قهرمان ش��ده بودیم .در
ضمن در چند مسابقه هم بابت داوری اذیت
ش��دیم.وی در ادامه افزود :با این حال برای
قهرمانی در لیگ برتر اص ً
ال ناامید نیس��تیم
و باید اس��تقالل خوزستان را ببریم و منتظر
نتیجه بازی پرس��پولیس باشیم .ما بر خالف
تصور خیلیها ،بازی آسانی نداریم و استقالل
خوزستان چون استرسی ندارد ،خیلی راحت
فوتبال بازی خواهد کرد.

مدیر بازاریابی سازمان لیگ فوتبال گفت:
فدراس��یون جهان��ی فوتبال اع�لام کرد
که فدراس��یون ایران باید ب��رای پرداخت
و دریاف��ت ح��ق پخش تلویزیونی س��ند

توگو با
ارائ��ه کند .صادق درودگ��ر در گف 
تسنیم درباره پرداخت حق پخش تلوزیونی
فوتب��ال در فصل آینده لی��گ برتر اظهار
کرد :در بازدیدی که اخیراً نمایندگان فیفا
از تش��کیالت فدراس��یون فوتبال داشتند,
بازه��م نماین��ده فیفا تاکید ک��رد که حق
پخش تلویزیونی پرداخت شود .حتی این
بار تاکید شد که اسناد این پرداختها باید
به فیفا ارسال ش��ود .ما این موضوع را به

مراج��ع باالتر ارجاع دادی��م تا راهی برای
حل مش��کل پیدا ش��ود.وی با بیان اینکه
«فیف��ا از اینجا به بعد درباره حق پخش از
ما گزارش میخواهد» تصریح کرد :پیش
از ای��ن اینفانتینو با ارس��ال نامه به رئیس
جمهور و وزی��ر ورزش برای پرداخت حق
پخ��ش تاکید کرده بود و م��ا نیز در حال
تالش برای تعامل با صداوس��یما هستیم.
در مذاکرات اخیر با صداوس��یما به نکات

خوبی دست پیدا کردیم و خیلی امیدواریم
که حق پخش تلویزیونی برای فصل آینده
پرداخت شود ,چرا که دیگر چارهای جز این
نداریم و االن کار به جایی رسیده که باید
حق پخش برای فصل آینده پرداخت شود.
هفته گذشته در مجلس بحث حق پخش
و خطرات��ی که ع��دم اجرای ای��ن قانون
میتواند برای فوتبال ایران داش��ته باشد,
مطرح شد .این بحث در مجلس در جریان

اس��ت و ما برای اجرای قانون حق پخش
در فصل بعد خوش��بین هستیم.بر اساس
این گ��زارش ،با وجود تاکی��د نمایندگان
فیفا برای ارسال اسناد پرداخت حق پخش
تلویزیونی فوتبال به فدراس��یون جهانی و
همچنین ارس��ال نامهه��ای اینفانتینو به
مقامات ایران ,به نظر میرسد چارهای جز
اجرای ای��ن قانون برای رقابتهای فصل
آینده وجود ندارد.
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طالبی:

ویلموتس مانند کیروش سبک و سیاق تدافعی دارد

س��رمربی اس��بق تیم ملی فوتب��ال گفت:
سبک و س��یاق ویلتموس مانند کیروش
تدافعی اس��ت اما کمتجربه است و آنطور
که ش��نیدم دو سال هم از میادین دور بوده
و این نقطه تاریک اوست .جالل طالبی در
گفتگو با آنا درباره گزینه سرمربیگری تیم
ملی فوتبال گف��ت :در این چند روز پیگیر
اخبار بودم و متوجه ش��دم که سرمربی تیم
ملی فوتبال کشورمان قرار است از بلژیک
بیای��د .ویلموتس مربی تی��م ملی بلژیک
بوده اس��ت و چند س��الی هم در س��احل
عاج و امارات مربیگری کرده اس��ت .البته
او دو سالی اس��ت که کار مربیگری انجام
نمیدهد و به نظرم این یکی از نقاط ضعف
این سرمربی است .بههرحال کسی که دو
سال خانهنشین باشد و هدایت هیچ تیمی
را بر عهده نداشته باشد از علم روز فوتبال
دنیا هم عقب است و همین موضوع ممکن
اس��ت او را به چالش بکشاند .پیشکسوت
فوتبال ایران در مورد حضور مربی خارجی
در رأس کادرفن��ی تیم ملی اظهار کرد :ما
ابتدا بای��د ببینیم که فدراس��یون از آوردن
مربی خارجی چه هدفی دارد .اگر بر اساس
برنامهری��زی باش��د و همه جوان��ب امر را
سنجیده باشند و به این نتیجه رسیده باشند
که در ش��رایط فعلی این سرمربی میتواند
به فوتبال ایران کم��ک زیادی کند ،قطع ًا
مثمرثمر خواهد بود اما اگر تنها با این هدف
باشد که صرف ًا یک مربی خارجی به فوتبال
ایران آوردهایم قطع ًا آوردن این مربی سودی
برای فوتب��ال ایران ندارد .من امیدوارم که
مسئوالن فدراسیون فوتبال با نگاه دقیق و

برنامهریزی شده به این نتیجه رسیده باشند
که این س��رمربی به ایران بیاید .سرمربی
اسبق تیم ملی در خصوص کمتجربه بودن
این مربی گفت :س��بک و سیاق ویلموتس
مانند کیروش تدافعی اس��ت به این معنی
که دوس��ت دارد بازیکنانش به جای اینکه
در خ��ط حمله قرار بگیرن��د ،در یک بازی
حالت دفاعی داش��ته باش��ند ام��ا یکی از
تفاوتهای اصلی ای��ن مربی با کیروش
این اس��ت که او تنها یک مربی اس��ت در
حالی ک��ه کیروش عالوه ب��ر مربی یک
معل��م هم بود .با توجه به اینکه او هنوز به

ایران نیامده و از طرفی فدراس��یون فوتبال
ه��م به صراح��ت این گزین��ه را به عنوان
س��رمربی تیم ملی انتخاب نکرده اس��ت،
به نظ��رم قضاوت در م��ورد آن کمی زود
اس��ت .بههرحال باید ببینیم او تا چه اندازه
میتواند به فوتبال ایران کمک کند .البته با
توجه به اینکه او ایرانی نیست و هجمهها
نس��بت به او کمتر است به راحتی میتواند
کار کن��د .طالبی گفت :این مربی باید هنر
و تجربه داشته باش��د تا بتواند از بازیکنان
فوتبال ایران به نحو احسن استفاده کند و
مهرهه��ا را به خوبی در کنار هم قرار دهد.

اگر بتواند از خالقیت بازیکنان استفاده کند،
قطع ًا میتواند موفق شود اما همانطور که
گفتم نسبت به کیروش کمتجربهتر است.
زمانی میتوانیم هن��ر یک مربی را ببینیم
ک��ه او گزینشهای درس��تی را انجام داده
باشد .امیدوارم این مربی باتجربه کمی که
دارد ،بتوان��د در تیم ملی موفق عمل کند.
پیشکس��وت فوتبال ایران در پاسخ به این
س��ؤال که این مربی موافق��ان و مخالفان
زیادی پیدا کرده است ،گفت :همانطور که
گفتم ما نباید فع ً
ال او را قضاوت کنیم .شاید
کس��انی که خیلی منتقد او هستند به این

خاطر اس��ت که ممکن است منافعشان به
خاطر آمدن او ب��ه ایران به خطر بیفتد .به
هر حال او االن گزینه فدراس��یون فوتبال
است و باید ببینیم حضورش قطعی میشود
یا خیر .ما همیشه عادت کردهایم که نیمه
خالی لی��وان را ببینیم .زمانی که کیروش
به ایران آمد ،او از رئال مادرید اخراج ش��ده
بود ،از تیم پرتغال و امارات هم کنار گذاشته
ش��ده بود .این اتفاقات به این معنی نیست
که او مربی کوچکی بوده بلکه شاید در آن
شرایط چنین تصمیماتی گرفته شده است.
بنابراین نباید خیلی مغرضانه به این مربی
ن��گاه کنیم .وی تأکید ک��رد :البته با توجه
به اینکه فوتبال ایران فع ً
ال برنامهای ندارد،
این مربی میتواند ب��ا بازیهای تدارکاتی
که پیش رو دارد ،شناختش را از ملیپوشان
گس��ترش دهد و از نظر فیزیکی با آنها کار
کند .به نظرم زمان کافی را برای رسیدن به
شرایط ایدهآل دارد .طالبی درخصوص مبلغ
قرارداد این مربی عنوان کرد :به نظرم ۳۰
میلیارد برای ای��ن مربی خیلی پول زیادی
نیس��ت .زمانی که ک��یروش هم به ایران
آمد دالر ب��ا قیمت پایین در ب��ازار موجود
بود اما حاال دالر س��ر به فلک کشیده و به
همین خاطر است که مبلغ این مربی برای
ما خیلی سنگین است .فوتبال تنها بهانهای
است که در این ش��رایط سخت اقتصادی
میتوان��د به م��ردم امید ده��د و به همین
خاطر مسئوالن تمام تالش خود را به کار
گرفتهاند تا یک مربی خارجی به ایران بیاید
تا بتواند با نتایجی که به دست میآورد دل
مردم را شاد کند.

گلمحمدی :پرسپولیس کار سختی پیشرو دارد

س��رمربی تیم فوتبال پدیده اعتقاد دارد که پرسپولیس
در هفت��ه پایانی لیگ کار دش��واری در جم دارد .یحیی

گلمحمدی در گفتوگو با تسنیم در خصوص وضعیت
پدیده گفت :با توجه به بضاعتی که داشتیم و همچنین
مش��کالتی ک��ه در این فصل ب��ا آنها دس��ت و پنجه
نرم کردیم ،ت��ا االن نتایج خوب��ی گرفتهایم .بازیکنان
پدی��ده قهرمانهای واقعی لیگ هس��تند و خیلیها نیز
با حرفهای من موافق هس��تند .لیاقت این را داشتیم
که قهرمان ش��ویم ولی در مجموع نتایج بس��یار خوبی
گرفتی��م .وی در خصوص ش��انس تیمش برای گرفتن
سهمیه لیگ قهرمانان آسیا عنوان کرد :زحمات زیادی
کشیدیم تا به اینجا برسیم و حاال باید گام آخر را هم با

موفقیت برداریم تا سهمیه آسیا را بگیریم .ماشینسازی
در این بازی خودش را به آب و آتش خواهد زد تا از ما
امتیاز بگیرد چون تراکتورس��ازی هم در هفته آخر این
ش��انس را دارد که صاحب سهمیه لیگ قهرمانان شود.
ب��ا این ح��ال تنها هدف ما ارائه یک ب��ازی تهاجمی و
رس��یدن به پیروزی در تبریز است و امیدوارم در هفته
آخر س��همیه را بگیریم .گلمحمدی در پاس��خ به این
پرس��ش که کدام تیم قهرمان لیگ برتر خواهد ش��د،
خاطرنش��ان کرد :پرسپولیس و سپاهان اندازه خودشان
ش��انس دارند ولی ش��انس پرس��پولیس بیش��تر است.

ورزشي

مس��اوی گرفتن برابر پارسجنوبی آنقدرها هم سخت
نیس��ت اما با این حال پرس��پولیس مقابل پارسجنوبی
کار سختی خواهد داشت چون شرایط این بازی ممکن
اس��ت به بازیکنان اس��ترس بدهد ،در ضمن بدنهای
بازیکنان هم در این هفتهها تحلیل رفته است .سرمربی
پدیده در پاسخ به این سوال که آیا برای فصل آینده با
مدیران این باش��گاه به تواق رسیده است یا خیر ،اظهار
داشت :جلساتی داشتیم و من برنامهها و ایدههایم را به
باش��گاه دادم .هنوز توافق قطعی حاصل نشده و منتظر
پاسخ مدیران باشگاه هستم.

اخبار
اردوی تیم ملی بوکس با مربی ایرانی
برگزار میشود

مدیر فنی تیمهای ملی بوکس گفت :اردوی
تیم ملی بوکس ب��رای حضور در رقابتهای
جهانی با یک مربی وطنی ش��روع میش��ود
تا مربی قزاقس��تانی به ای��ران بیاید.علیرضا
اس��تکی در گفتگ��و با آنا ،درب��اره حضورش
به عنوان مدیر فن��ی تیم ملی بوکس گفت:
از اعتم��اد ثوری تش��کر میکنم ک��ه من را
بهعنوان مدی��ر فنی تیم ملی بوکس انتخاب
کرد .تمام هدف ما این است که بوکس ایران
آینده روش��نی پیشرو داشته باش��د و بتواند
در رقابتهای آینده موفق ش��ود .متأس��فانه
در مس��ابقات قهرمانی آس��یا نتیجه تیم ملی
آنطور ک��ه انتظار میرفت رق��م نخورد و به
همین خاطر تغییراتی هم در رأس کادر فنی
به وجود آمد.وی در خصوص شروع اردوهای
تیم ملی و آمدن مربی قزاقس��تانی گفت :ما
قطع ًا اردوها را زودتر از آمدن مربی قزاقستانی
ش��روع میکنیم .امروز هم در وزارت ورزش
موافقت ش��ورای برونم��رزی را برای آمدن
مربی قزاقستانی گرفتیم اما با توجه به اینکه
ای��ن مربی یک ماه و نی��م دیگر میتواند در
ایران حض��ور پیدا کند بنابراین م��ا کار را با
مربی وطنی آغاز میکنیم تا از تمرینات عقب
نمانیم.
خبر خوب برای تیم ملی بسکتبال ایران

پائو گس��ول ج��ام جهانی  ۲۰۱۹بس��کتبال
چی��ن را از دس��ت داد و تی��م اس��پانیا که با
ای��ران همگروه اس��ت را همراه��ی نخواهد
کرد.به گزارش ایس��نا به نقل از آس ،سرخیو
اسکاریولو ،سرمربی تیم ملی بسکتبال اسپانیا
در یک مصاحبه تلفنی گفت که پائو گس��ول
در جام جهانی بس��کتبال  ۲۰۱۹چین حضور
نخواهد داشت .سرمربی اسپانیایی در این باره
گفت :این هفته وضعیت گس��ول را بررس��ی
کردم و متوجه شدم که نمیتواند ما را در جام
جهانی همراه کند .او بازیکن مهمی برایمان
محسوب میش��د و نبودش اتفاق بدی برای
تیم ملی است .س��رمربی تیم ملی اسپانیا در
پایان اظه��ار کرد :نبود گس��ول در تیم ملی
یک فقدان بزرگ خواهد بود چون او بازیکن
ارزشمندی است و همچنین یک رهبر بزرگ
محسوب میشود .برای نخستین بار است که
در یک تورنمنت بزرگ ناوارو و گس��ول را در
اختیار نداریم.

آگهی ابالغ مالیاتی
در اجرای ماده  208قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله اوراق مالیاتی مودی که آخرین نشانی آن در دسترس واحد مالیاتی نمی باشد به شرح زیر ابالغ می گردد.
ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع شغل

اصل مالیات

عملکرد

نوع اوراق

شماره برگ تشخیص-برگ قطعی
شماره برگ دعوت هیات حل اخالف مالیاتی

تاریخ و ساعت هیئت حل اختالف
مالیاتی

نشانی اداره امور مالیاتی

1

راه زیتون گیالن

بازرگانی

48/370/000

1392

برگ دعوت هیئت (عملکرد)

1397/11/18-59766377

1398/03/26 – 11:00

اداره امور مالیاتی بندرانزلی

2

راه زیتون گیالن

بازرگانی

348/000

1392

برگ دعوت هیئت (تکلیفی)

1397/11/18-59766396

1398/03/26 – 11:00

اداره امور مالیاتی بندرانزلی

3

راه زیتون گیالن

بازرگانی

79/935/600

1392

برگ دعوت هیئت ( 169مکرر)

1397/11/18-59766408

1398/03/26 – 11:00

اداره امور مالیاتی بندرانزلی

4

پارس تجارت معراج

بازرگانی

3/948/687/422

1393

برگ دعوت هیئت (عملکرد)

1397/11/18-59765188

1398/03/26 – 11:00

اداره امور مالیاتی بندرانزلی

5

پارس تجارت معراج

بازرگانی

19/417/057

1393

برگ دعوت هیئت (تکلیفی)

1397/11/18-59765232

1398/03/26 – 11:00

اداره امور مالیاتی بندرانزلی

6

پارس تجارت معراج

بازرگانی

35/607/422/056

1393

برگ دعوت هیئت ( 169مکرر)

1397/11/18-59765239

1398/03/26 – 11:00

اداره امور مالیاتی بندرانزلی

7

بازرگانی ساینا غزل گیل

بازرگانی

12/500/000

1393

برگ دعوت هیئت (عملکرد)

1397/11/18-59765017

1398/03/26 – 11:00

اداره امور مالیاتی بندرانزلی

8

بازرگانی ساینا غزل گیل

بازرگانی

13/500/000

1393

برگ دعوت هیئت ( 169مکرر)

1397/11/18-59765046

1398/03/26 – 11:00

اداره امور مالیاتی بندرانزلی

9

طراحان فاتح کاسپین

بازرگانی

12/359/493/785

1394

برگ دعوت هیئت (عملکرد)

1397/11/18-59764592

1398/03/26 – 11:00

اداره امور مالیاتی بندرانزلی

10

طراحان فاتح کاسپین

بازرگانی

66/852/855

1394

برگ دعوت هیئت (تکلیفی)

1397/11/18-59764613

1398/03/26 – 11:00

اداره امور مالیاتی بندرانزلی

11

طراحان فاتح کاسپین

بازرگانی

11/308/741/082

1394

برگ دعوت هیئت ( 169مکرر)

1397/11/18-59764758

1398/03/26 – 11:00

اداره امور مالیاتی بندرانزلی

12

معین تجارت فردوس صبا

بازرگانی

58/033/480/920

1394

برگ دعوت هیئت (عملکرد)

1397/11/18-59764336

1398/03/26 – 11:00

اداره امور مالیاتی بندرانزلی

13

معین تجارت فردوس صبا

بازرگانی

25/253/689

1394

برگ دعوت هیئت (تکلیفی)

1397/11/18-59764447

1398/03/26 – 11:00

اداره امور مالیاتی بندرانزلی

14

معین تجارت فردوس صبا

بازرگانی

40/618/377/729

1394

برگ دعوت هیئت ( 169مکرر)

1397/11/18-59764464

1398/03/26 – 11:00

اداره امور مالیاتی بندرانزلی

نام و نام خانوادگی محمد شیردلپور –حسابرس ارشد مالیاتی  551612شهرستان بندرانزلی -روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان گیالن

