فوتبال
نام «آزمون» در ميان  ۶ستاره
زير  ۱۹سال آسيا

نام مهاجم ايراني در فهرست ۶ستاره مرحله
مقدماتي مســابقات قهرماني زير  ۱۹سال
 AFCديده ميشــود .ب ه گزارشايسنا،
مرحله مقدماتي مسابقات قهرماني زير ۱۹
سال آســيا از سهشنبه اين هفت ه با حضور
 ۴۲تيم در  ۱۰گروه برگزار ميشــود .اين
بازيها فرصتي اســت که جوانان مستعد
خود را نشان دهند و آينده خود را تضمين
کنند .به همين خاطر  AFCبه  ۶ستارهاي
که در رقابتهاي دوره گذشته درخشيدند
اشاره کرد که سردار آزمون ،مهاجم ايراني
در ميان آنها ديده ميشود.سايت AFC
درباره او نوشت :ســتاره ايراني در مرحله
مقدماتي مســابقات قهرماني جوانان آسيا
حضور داشت و پيش از اين که به تي مملي
بزرگساالن راه پيدا کند توانست در فوتبال
اروپا پا به توپ شود.
برگزاري مراسم انتخاب
برترينهاي فوتبال جهان

مراسم انتخاب برترينهاي فوتبال جهان
امشــب در لندن برگزار ميشود .تا چهره
ورزشکاران برتر امسال فيفا مشخص شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان مراسم
انتخاب برترينهاي فوتبال جهان دیشب به
ميزباني لندن برگزار شــد تا چهره بهترين
بازيکن مرد و زن  ،دروازه بان و ســرمربي
مردان و زنان مشخص شود.
احتمال تغيير قوانين فيفا
دربارهمليتفوتباليستها

فيفا قصــد دارد که قوانين مربوط به واجد
شرايط بودن بازيکنان براي حضور در تيم
ملي يک کشــور را تغيير دهد.ب ه گزارش
ايســناوبه نقل از  ،BBCدر حا ل حاضر
طبق قوانين فيفا بازيکناني که تنها يک بار
در بازيهاي بينالمللي براي يک تي مملي
بازي کرده باشد ديگر نميتوانند به تي مملي
ديگري بروند .فدراسيون فوتبال کيپ ورده
به فيفا پيشنهاد داده که اين قانون را تغيير
دهد و در صورتي که فردي يک بار يا دو بار
براي يک تي مملي بازي کرده است بتواند
تي مملي خود را تغيير دهد.

مسلمان و غفوري با حضور در کميته اخالق ،توضيحات خود را ارائه خواهند داد تا در مورد آنها تصميمگيري شود

امروز؛تايين تکليف محرومان دربي

گروه ورزشی :رييس کميته اخالق فدراسيون فوتبال
گفت :اصل رسيدگي کميته اخالق فدراسيون مبارزه با
پديده دالليسم و فساد در فوتبال است.مرتضي تورک
در خصوص حضور ورزشکاران در اماکني که مناسب
و جايز نيســت گفت :در بحث حضور ورزشکاران در
اماکني که جايز نيست ،نيز تذکراتي داده ايم.در حوزه
دخانيات و مصرف ســاير موادي که براي ســامتي
افراد مضر بوده نيز هشــدار و تذکرات الزم را مطرح
کرده ايم .دربخش قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با
دخانيات آمده است که استعمال مواد دخانيات در اماکن
عموميجرم محسوب ميشــود .بعضا با رصد کردن
رفتارهاي بازيکنان و يا عواملي که مورد تذکر کميته
اخالق قرار گرفته بودند ،خوشبختانه با رفتار مناسب
و رعايت کامل موارد از سوي آنها مواجه شديم و اين
امر نشان ميدهد که کميته اخالق فدراسيون فوتبال
در مسير درستي حرکت ميکند .رييس کميته اخالق
در پاســخ اين ســوال که آيا توضيحي درباره پرونده
بازيکنان اسقالل و پرسپوليس داريد ،گفت :متاسفانه
بعضا شــاهد رفتار غير اخالقي و غير ورزشي توسط
برخي از بازيکنان هستيم .در ماههاي گذشته در فضاي
مجازي و رسانهاي اخبار مختلفي از اين قبيل رفتارها
منتشر شد .پيشکسوتان ما در دوراني که فوتبال بازي
ميکردند به هيچ وجه شاهد اين قبيل رفتارها (بازيکني
بــا هم تيميخودش يا تيم رقيب درگيري يا نزاع پيدا
کند و يا منجر به چاقوکشــي شود) نبودند .اما اکنون
شرايط متفاوت شده است .چنانچه بازيکنان مورد نظر
دفاعيات و مستنداتي داشته باشند ،ميتوانند ارائه دهند
که در مرحله رســيدگي مورد توجه قرار بگيرد و زمان
رسيدگي را روز سه شنبه  ۲آبانماه مشخص کرده ايم.

رقم خوردن برخي نتايج و موفقيت تيمهايي که انتظاري
از آنها نميرود سالهاســت که شائبه استفاده تعدادي از
مربيان و ورزشکاران از جادوگر را در جامعه ايجاد کرده
است .به گزارش مهر سحرو جادو و استفاده از جادوگر از
بحثهايي است که چند سالي ميشود در فوتبال ايران
وارد شده اســت .کم نبوده و نيستند افرادي که ادعاي
داشتن قدرتهاي ماوراي طبيعي هستند و با اين ادعا
وارد عرصه فوتبال شــده و مبالغ هنگفتي را به جيب
زدهاند.در برخي مقاطع رسانههاي مختلف ادعاي حضور
جادوگر يا جادوگراني را که به استخدام مربيان فوتبال
در آمدهاند مطــرح کردهاند اما هيچ گاه اين بحثها به
سرانجام نرسيده و تنها در حد يک خبر يا گزارش مانده و
کسي مدرک مستندي براي اثبات اين موضوع ارائه نکرده
است.اما آيا واقعا جادوگراني در فوتبال حضور دارند؟ هستد
افرادي که واقعا داراي قدرت ماوراي طبيعياند و حاضرند
در ازاي مبالغ گزاف آن را براي فوتبال به کار بيندازند؟ و
يا هستند مربيان سودجويي که براي کسب منافع خود
حاضر به همکاري با اين افراد بوده و هزينههاي مربوطه
را متحمل شوند؟در اين گزارشي به مهمترين شنيدهها در

اســتقالليها اعتراضي بــه محروميت غفوري
نداشتند

ممکن است حکم لغو شود

بر اســاس مســتنداني که در پرونــده غفوري و
مسلمان وجود دارد ،دستور موقتي صادر شده و در
جلسه رسيدگي به پرونده اين دو بازيکن را برگزار
خواهيم کرد .اين دوبازيکن به به همراه نماينده و
يا وکيل خود در جلسه کميته اخالق حضور خواهند
داشت تا مســتندات خود را ارائه کنند و در اسرع
وقت راي اين پرونده صادر خواهد شــد .هدف ما
محــروم کردم هيچ بازيکني در حوزه فوتبال به نا
حق نيست  .ضمن اينکه غفوري و مسلمان فردا
اگر مستندات مناسبي ارائه کنند ،ممکن است حکم
دستور موقتشان لغو شود.

ساکت :تکليف بازیکنان خاطی مشخص ميشود

دبيرکل فدراســيون فوتبال تأکيد کرد ،بازيکنان تيم
فوتبال نوجوانان کشورمان بايد در آينده ترکيب تيم
فوتبال بزرگســاالن ايران را تشکيل دهند .دبيرکل
فدراســيون فوتبال درخصوص موضوع محروميت
محسن مسلمان و ورياغفوري از شرکت در مسابقات
ليگ و دربي تصريح کرد :اين موضوع در حال پيگيري
است و مراحل آن در حال انجام است ،تاج هم پيگيري
ميکند و انشاءاهلل خبررساني خواهد شد .ساکت در
پاسخ به اين پرسش که «آيا اين دو بازيکن به بازي
دربي ميرسند يا خير؟» ،نيز گفت :نتيجه اين موضوع
امروز اعالم ميشود.

مديران باشــگاه استقالل اعالم کردند هنوز نامهاي
نســبت به محروميت غفوري به باشــگاه نرسيده و
اعتراضــي در اين باره به کميتــه اخالق نکردند.به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان با توجه به محروميت
در نظر گرفته شــده براي وريا غفوري بازيکن تيم
فوتبال استقالل توسط کميته اخالق در نهايت مطرح
شــده که مديران باشگاه اســتقالل دیروز اعتراض
رسميخود را نســبت به اين حکم به کميته اخالق
ارسال کردند که البته طبق اعالم يکي از مديران آبي
پوش اين خبر تکذيب شد.اين مدير استقاللي درباره
اينکه آيا باشــگاه نامهاي را براي اعتراض نسبت به
محروميت غفوري ارســال کرده است يا خير گفت:
اصال حکميمبني بر محروميت غفوري به باشــگاه
نرســيده که مديران بخواهند روي اين محروميت
نامــه يا اعتراضي را اعالم کنند.وي ادامه داد :به اين
ترتيب در ابتدا بايد منتظر ماند تا ببينيم چه زماني نامه
محروميت به باشگاه ميرسد و سپس در آن صورت
اقدامهاي الزم انجام شود .اين دو بازيکن که پيش از
ت موقتشان قادر
اين اعالم شده بود با حکم محرومي 
به حضور در دربي نيســتند ،امروز با حضور در کميته
اخالق توضيحات خودشــان را ارائه خواهند داد تا در
موردشان تصميمگيري شود.ظاهراً به دليل حساسيت
دربي پايتخت و اعتراض دو باشگاه ،اين جلسه پيش
از ديدار دو تيم برگزار شــده اســت تا اگر قرار است
محروميتشــان لغو شــود ،پيش از دربي اين اتفاق
بيافتد و اين دو بازيکن قادر به همراهي تيمشان در
ديدار روز پنجشنبه باشند.

جادوگري در ورزش

خصوص استفاده مربيان سرشناس فوتبال و حتي برخي در حال از دست رفتن است.
از ورزشــکاران ديگر رشــتهها براي استفاده از جادوگر
ميپردازد .شنيدههايي که گرچه مستندات محکميبراي يکي از تيمهاي شهرستاني که چند سالي است در ليگ
اثبات آن موجود نيســت ،اما شواهد نشان ميدهد که برتر حضور ندارد ،زماني که با يکي از مربيان با سابقه و
خوشنام فوتبال در ليگ برتر حضور داشت ،در مقطعي
نميتواند خيلي هم بدون پايه و اساس باشد.
جادوگر زن در استان فوتبال خيز
موفقيتهاي زيادي با اين تيم به دســت آورد .اين تيم
يکي از مربيان جوان فوتبال کشور که چند سالي است در چند بازي پيدرپي موفق شد همه حريفانش را با ۴
بعنوان سرمربي در فوتبال ايران مطرح شده و در همه گل شکست دهد که در بين مغلوبان اين تيم نام تيمهاي
سالهاي مربيگرياش تنها دو فصل نتايج خوب گرفته ،بزرگ هم به چشم ميخورد.
مربي جوان ميگويد دعا ميگيرم نه جادو
اخيرا به يک زن که مدعي داشــتن قدرتهاي ماوراي
طبيعي است متوسل شــده است .اين خانم که مدعي يکي از مربيان جواني که اخيرا و طي دو ســه ســال
جادوگري است در يکي از روستاهاي يک استان (فوتبال اخير نامش در جرگه مربيان ليگ برتري مطرح شده و
خيز) ساکن است و مربي مزبور براي برقراري ارتباط با موفقيتهاي خوبي هم در همين يکي دو سال به دست
او ناچار اســت رنج ســفر به آن روستا را به جان بخرد .آورده نيز در مظان اتهام براي اســتفاده از سحر و جادو
ســرمربي مورد نظر از وقتي به استفاده از اين قدرتها است .اين مربي اما در صحبت با اطرافيانش مدعي است
تمايل پيدا کرده کمتر نتيجه گرفته و رفته رفته نيز فوتبال که دعا ميکند و با اســتفاده از ادعيه و نه سحر و جادو
دوستان چهره ساده او را فراموش کرده و محبوبيتش نيز به نتايج فوتبالي اش کمک ميکند .اين مربي جوان تا
پيروزيهاي مشابه با چهار گل

چندي پيش دســتيار اول ديگر مربيان بود و حاال خود
سرمربي يک تيم ليگ برتري است و در باره او ميتوان
گفت که هيچ گاه براي مربيگري کردن از استان محل
اقامتش خارج نشده است.
 مربي جوان ليگ برتري

يکي ديگــر از مربيان جوان ليگ برتري که اين روزها
بيش از هميشه و بيشتر از همه مربيان ديگر در مظان
اتهام به اســتفاده از جادوگر قرار گرفته ،فردي است که
در سالهاي گذشته نيز صحبتهايي در همين رابطه
از او به گوش ميرســيد .نتايج شگفت انگيز اين مربي
در ســالهاي اخير اين شائبه را در خصوص وي قوت
بخشيدهاست.
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سرخط خبرها
برانکو به دنبال راهکاري براي
خط دفاع پرسپوليس قبل از دربي

سرمربي پرسپوليس ميخواهد استحکام
خط دفاعي تيمش را در آســتانه بازي با
اســتقالل بيش از پيش کند.به گزارش
مهر ،تيــم فوتبال پرســپوليس در تمام
بازيهــاي رســميخود در دو ماه اخير،
گل خورده است تا بازيکنان خط دفاعي
و دروازه بان سرخپوشــان نشــان دهند
شــرايط ايده آل فصل گذشــته خود را
ندارنــد .آنها آخرين بــار در هفته پنجم
رقابتهاي ليگ برتر مقابل گســترش
فوالد تبريز توانستند دروازه خود را بسته
نگه دارند.همين موضوع باعث حساسيت
برانکو ايوانکوويچ ،سرمربي پرسپوليس
شده است .وي تمرينات ويژهاي را براي
مدافعان خود قبل از بازي با اســتقالل
طراحي کرده است تا بتوانند پس از مدتها
مانع از گل خوردن عليرضا بيرانوند دروازه
بان ملي پوش پرسپوليس شوند.
پيروزي تيم بسکتبال
دختران ايران برابر نپال

تيم بســکتبال زير
 ۱۶ســال ايــران
نخســتين ديــدار
خود در مســابقات
قهرماني آسيا را با
برتــري برابر نپال
پشــت سرگذاشــت.به گزارش تسنيم،
ملي پوشان دختر بســکتبال ايران که با
ســختيهاي زيادي و براي نخستين بار
به مســابقات قهرماني زير  ۱۶سال آسيا
اعزام شده بودند ،بعدازظهر امروز شنبه در
نخستين ديدار خود به مصاف نپال رفتند
و به برتري  ۸۹بر  ۳۲رسيدند.در اين ديدار
که در شــهر بنگلور هند برگزار شد ملي
پوشان کشورمان کواترها را  ۲۳بر ۲۲ ،۱۰
بر  ۲۳ ،۴بر  ۸و  ۲۱بر  ۱۰به پايان بردند.
تيم بسکتبال زير  ۱۶سال ايران در دومين
ديدار خود در اين مســابقات ساعت ۱۸
روز سه شنبه به مصاف تيم هند ميزبان
رقابتها خواهد رفت.

با عرضه محصولهايما اس  5محقق ميشود

افزايش سهم ايران خودرو از كراس اوورهاي بازار
گروه صنعتــي ايران خودرو بــه تازگي با معرفي
محصول جديد كراس اوورهايما اس 5درصدد است
تا سهم خوداز بازار خودروهاي شاسي بلند را افزايش
دهد .طبق هدفگذاري ايران خودرو ،در سال ،1400
تا  25درصد از محصوالت شاســي بلند موجود در
بازار متعلق به توليــدات اين گروه صنعتي خواهد
بود كه در اين راستا افزودن ساالنه يك محصول
شاسي بلند به سبد محصوالت اين شركت برنامه
ريزي شده است.
پس از عرضه محصول شاســي بلندهايما اس7
توربوشــارژ و اســتقبال مشــتريان از اين برند و
محصول و با توجه به نياز و تقاضاي مشتريان در
بخش محصوالت كراس اوور ،گروه صنعتي ايران
خودرو محصول جديد جوان پســندهايما اس 5را
به بازار معرفي كرد .اين محصول در سايت ايران
خودرو خراسان به توليد خواهد رسيد و طبق برنامه
از دي ماه  96وارد بازار خواهد شد.
برمبناي اين گزارش،هايما اس ،5محصولي است
كه در ســطح جهاني با نام كراس اوور شــهري
شــناخته ميشود .اين خودرو در ســال  2015در
نمايشــگاه گوانگ ژو برنده جايزه ساالنه بهترين
كراس اوور شهري شده و همچنين  5ستاره ايمني
از  C-NCAPدريافت كرده است.
قواي محركههايما اس 5داراي استاندارد آاليندگي
يورو  5اســت .پيشــران ه اس5توربو ،چهار سيلندر
 ۱۶ســوپاپ  ۱.۵ليتري توربوشارژ است که قدرت
 ۱۶۱اســب بخار در دور موتور شش هزار دور بر
دقيقه و گشــتاور  ۲۲۳نيوتنمتر از دور موتور هزار
و 800دور بر دقيقه توليد ميکند که در مقايسه با
خودروهاي رقيب ايدهآل به نظر ميرسد .با توجه

به وزن خالــص  ۱۴۳۵کيلوگرم برايهايما اس،5
ميتــوان تصور کرد اين خــودرو در زماني حدود
 ۱۲ثانيه به سرعت  ۱۰۰کيلومتر بر ساعت برسد.
هايما اس5خودرويي دوســتدار محيط زيست به
شــمار ميرود .ميانگين مصرف سوخت تركيبي
اين خودرو با گيربکس متغير پيوســته (،)CVT
هشــت ليتر در هر  ۱۰۰کيلومتر پيمايش است و
توان رسيدن به سرعت  ۱۷۰کيلومتر بر ساعت را
دارد .در نماي جانبي ،خطوط ســادهاي به چشم
ميآيند که از چراغهاي عقب تا درها کشيده شده

و سپس با چرخشي معکوس به سمت گلگيرهاي
عقب امتداد يافته است .اين سبک طراحي به زيبايي
نماي جانبي خودرو افزوده و حالتي اسپرت به آن
بخشيده است .همچنين نماي عقبهايما اس  5نيز
زيبا و عامهپسند طراحي شده است.
کــراساور جديدهايما ،داراي  ۶ايربگ اســت و
پنج ســتارهي ايمني را از بنياد تســت تصادفات
اين کشور كسب كرد اســت .دوربين  ۳۶۰درجه
با امکان رؤيت نقــاط کور ،ترمز ضد قفل،ABS
سيستم توزيع متعادل نيروي ترمز ،EBDسيستم
کنترل پايداري الکترونيکي ،ESPسيستم کمکي
حرکت در سربااليي ،سيستم کنترل کشش ،قطع
خودکار سوخت هنگام تصادف و باز شدن خودکار
قفل درها ،امکان خروج از صندوقعقب در مواقع
اضطراري ،ديگر امکاناتهايما اس 5توربو هستند
كه بر سطح ايمني اين خودرو افزوده است.
هايمــا اس 5با مشــخصات فنــي و ظاهري و
تجهيزات مدرني كه در اختيار دارد ،رانندگي مطلوب
و ايمني را براي راننده فراهم ميكند .اين خودرو با
دارا بودن طراحي مدرن ،زيبايي ،ايمني و تجهيزات
روز دنيا ميتواند به عنوان محصولي متفاوت مورد
توجه مشتريان قرار گيرد .ازجمله امتيازات ظاهري
اين خودرو ميتوان به طراحي كنســول آن اشاره
كرد .طراحي كنسول وســط به گونهاي است كه
فضاي بيشتري را براي پاها در صندلي جلو فراهم
ميكند و همچنين صندليهاي برقي و چرميهايما
اس 5رانندگي را دلچسب تر ميكند .هايما اس5

در مقايسه با رقبا  ،داراي ضريب درگ (نيروي وارد
بر يك جســم در حال حركت) پايين تري است
كه موجب صرفه جويــي در هزينههاي بنزين و
ثبات بيشتر در رانندگي ميشود .آپشنهايهايما
اس 5توربو ،شــامل آينههاي تاشــونده برقي با
گرمکن داخلي و داراي چراغ راهنما روي آينههاي
جانبي ،صندلي برقي راننده با تنظيمات  ۶جهت،
صندلي برقي شاگرد با امکان تغيير در چهار جهت،
صندليهاي چرمي ،فرمان هيدروليک ،سانروف
برقي دوحالته سيستم تهويه اتوماتيک با نمايش
دماي داخل و خارج ،غربيلک فرمان چرم ،صندلي
عقب جمعشونده ،دکمه روشن و خاموش و ورود
بدون کليد ،نمايشگر  ۵اينچ داراي ناوبري ماهواره
همراه با امکان اتصال تلفن همراه از طريق بلوتوث
و  USBهســتند .هايما اس 5داراي اســتايل و
ظاهري جوان پسند و به روز است .خطوط و زواياي
تند آن با روند طراحي خودروهاي شاســي بلند در
ايتاليا همخواني دارد .ظاهــر اين خودرو نمايانگر
زيبايي ،هيجان ،شــور و آزادي است .جلو پنجره
محصــول جديدهايما با الهام از كوســه ببري و
ظاهري خشن و تهاجميطراحي شده است .آنتن
آن با طرح باله كوســه ظاهري هيجان انگيزتري
در خودرو ايجاد كرده اســت .از ديگر ويژگيهاي
ظاهريهايما اس 5ميتــوان به نماي داخلي آن
اشاره كرد .غربيلك فرمانهايما اس 5با دكمههاي
كنترلــي با تزئينات داخلي زيبا و ظريف با قطعات
كرومي ،كنسول مياني با طرح پرواز پرنده راحتي و

فضاي پاي بيشتري را براي سرنشينان جلو فراهم
كرده است.
طراحي پنل وســط با الهام از طرح و رنگ پيانو،
تودوزي اسپرت و دورنگ صندليها بر جذابيت و
زيبايي داخلي اين خودرو افزوده است.
از ديگر امكانات و تجهيزاتهايما اس 5كه رانندگي
راحــت و ايمني را فراهم كرده ميتوان به صندلي
راننده  6حركته برقي ،ســان روف برقي دوحالته،
سيستم تهويه اتوماتيك با نمايش دماي داخل و
خارج ،جاي پاي وسيرع در كنار پدالها ،عربيلك

فرمان چرم كه متناسب با بدن انسان طراحي شده
اشــاره كرد .عمر طوالني قطعات داخل خودرو و
كيفيت مناســب آن از ويژگيهاي ديگري است
كههايمااس 5را در ميان رقيبان سرآمد كرده است.
كــم صدايي داخل خودرو در ســرعتهاي باال و
مصرف پايين بنزين به دليل استفاده از مواد عايق،
قطعات بي صدا و كم وزن نيز از ديگر مشخصاتي
اســت كه موجب تمايز اين محصــول در ميان
رقيبانش شده است.
هوشــمندي و در دســترس بودن امكانات نيز از
ويژگيهاي مهمهايمااس 5اســت .از جمله اين
موارد ميتوان ورود بدون كليد و دكمه خاموش و
روشــن خودرو اشاره كرد .همچنين با فعال شدن
دكمه امكان نمايش تصاوير به صورت پانوراميك و
عريض فراهم ميشود .تنظيم كننده صدا با سرعت،
بلوتوث USB ،و سيســتم ناوبــري ماهواره اي،
نمايشگر باد الستيك ،اخطار سرعت باال ،اخطار باز
بودن درها و كمربندها از ديگر امكانات هوشــمند
اين خودرو اســت .پيشبيني ميشود،هايما اس5
بتواند با قيمت زير  80ميليون تومان و امكانات روز
و مدرن خود ،بخش مناســبي از بازار خودروهاي
كراس اوور را از آن خود كند.
گفتني است ،خودروهاي شاسي بلند ايران خودرو
به صورت انحصاري در ســايت خراسان به توليد
ميرسد .تحقق بخشــي از تعهدات ايران خودرو
در حوزه مســئوليتهاي اجتماعي و اشتغالزايي از
دســتاوردهاي ايجاد خطوط توليد در سايتهاي
استاني ايران خودرو به حساب ميآيد كه راه اندازي
خط توليدهايما اس 5در ســايت خراسان از جمله
آن است كه مانع از مهاجرت نيروي كار به سمت
شهرها شده است.

