فوتبال

توافق با شرکت الماني چقدر خرج روي دست فدراسيون فوتبال ميگذارد

تبليغ رايگان ايران براي آديداس در جامجهاني!

شکايت باشگاه پارسجنوبي
از مهدوي

باشــگاه پارس جنوبي جم از داور ديدار
تيم فوتبال اين باشگاه با گسترش فوالد
شکايت کرد .به گزارش تسنيم قضاوت
رضا مهدوي در ديــدار تيمهاي پارس
جنوبي جم و گسترش فوالد تبريز که به
پيروزي  2بر صفر تيم تبريزي انجاميد،
اعتراض کادر فني و مســئوالن باشگاه
پارس جنوبي را در پي داشــت .مديران
اين باشــگاه به همين خاطر تصميم به
شکايت از مهدوي گرفتند .باشگاه پارس
جنوبي در نامهاي به حيدر بهاروند رئيس
ســازمان ليگ ،اشتباهات تأثيرگذار اين
داور را يکــي از داليل شکســت خود
برشمرده است.
ديدار تيمهاي
استقالل و صنعت نفت به تعويق افتاد

تاريخ ديدار تيمهاي استقالل و صنعت
نفت در جام حذفــي به تعويق افتاد .به
گزارش مهــر ،پيش از اين قرار بود اين
بازي  ۱۳دي ماه در آبادان برگزار شــود
اما به دليل فشــردگي بازيهاي ليگ
و همچنيــن از آنجايي کــه فينال جام
حذفي در ســال آينده برگزار ميشود ،با
درخواست دو باشگاه استقالل و صنعت
نفت و موافقت ســازمان ليگ اين بازي
به تعويق افتاد.تاريــخ قطعي برگزاري
اين بازي هنوز مشخص نشده است اما
احتمــال اين که اين بازي در هفته دوم
بهمن ماه برگزار شود زياد است.
برانکو فعال قراردادش
را تمديد نميکند!

مســئوالن باشگاه
پرســپوليس هنوز
نتوانستهاند پرداختي
بــه بازيکنــان و
مربيان تيم فوتبال
اين باشــگاه داشته باشــند .به گزارش
تسنيم ،باشگاه پرســپوليس قرار بود تا
قبل از بازي اين تيم با فوالد خوزســتان
پرداختي به بازيکنان و مربيان خود داشته
باشــد ،اما اين اتفاق رخ نداد .با توجه به
اين قضيه تمديد قــرارداد برانکو باز هم
به تعويــق افتاد .يکي از خواســتههاي
مهم سرمربي پرســپوليس براي تمديد
قراردادش ،پرداخت مطالبات بازيکنان و
دستيارانش است که اين امر تا به امروز
انجام نشــده و در اين صورت نميشود
انتظار داشت تا مربي کروات سرخپوشان
اقدام به تمديد قرارداد خود کند.

گروه ورزشــی :فدراســيون فوتبال از درآمدي بســيار خوب که
ميتوانســت از لباسهاي تيم ملي به دست بياورد گذشته و براي
تهيه البســه هزينه هم خواهد کرد .به گزارش تســنيم ،آنهايي که
کارشناس و خبره بازاريابي هســتند يا در اقتصاد ورزش تجربهاي
دارند ،ميگويند نــوع فراهم کردن لباس بــراي تيم ملي در جام
جهاني  2018از ســوي فدراســيون فوتبال ،شــبيه به يک فاجعه
است .چرايي اين مطلب شايد در صحبتهاي «صفياهلل فغانپور»
نهفته بود که روز گذشــته اعالم کرد قرارداد فدراســيون فوتبال با
شــرکت آديداس اسپانسري نيست و قراردادي براي خريد البسه از
اين شرکت آلماني است .هرچند فدراسيون فوتبال با شرکت آلماني
هم قرارداد نبســته و مدعي شــده با نماينده اين شرکت در بخش
خاورميانه قرارداد امضا کرده اســت .فغانپور در پاسخ به اين سؤال
مبني بر اينکه قيمت خريد لباسها از آديداس چقدر اســت ،گفته
بود« :در خصوص قيمتها توافق شــده لباسها با تخفيف بيش از
 70درصد به فدراســيون فوتبال ايران داده شود .اين تخفيف روي
خردهفروشــي آديداس است و قيمت عمده نيست» .به اين ترتيب
يعني شرکت يا نمايندگي آديداس در خاورميانه به همان قيمتي که
در فروشگاههايش توليداتش را بهفروش ميرساند ،قرار است به تيم
ملي ايران لباس بفروشد و اين قيمت عمده نيست و تنها تفاوت آن
تخفيف بيش از  70درصد اســت .براي اينکه از قيمتهاي البسه و
تجهيزات شــرکت آديداس براي يک تيم فوتبال که قرار است به
جام جهاني برود ،مطلع شــويم ،به فروشــگاه مجازي اين شرکت
برزگر :بحث تعليق کشتي ايران بسيار جدي است

عضو شــوراي فنــي تيمهاي
ملي کشــتي آزاد گفت :بحث
تعليق کشتي ايران بسيار جدي
است و بايد از طرف مسئوالن
ذيربط دنبال شود.منصور برزگر با
بيان اين مطلب به فارس گفت:
خوشبختانه از زماني که خادم به
عضويت هيئت رئيسه اتحاديه
جهاني کشــتي در آمده است و
در اين ســالهاي حضورش در
راس فدراسيون ،ارتباط خوبي با
کشورهاي دنيا و اتحاديه جهاني
داشته است و بواسطه اين ارتباط
تاکنون بحث تعليق کشتي ايران
متوقف شده است .وي ادامه داد:
البته موضوع تعليق کشتي ايران
به دليل مسئله عليرضا کريميدر
رقابتهــاي اميدهــاي جهان
ديگر از حــوزه اتحاديه جهاني
کشتي خارج است و کميته بين
المللي المپيک به آن ورود کرده؛
بنابراين موضوع آن بسيار جدي
است و اتحاديه جهاني نيز در اين
زمينه تحت فشــار است .عضو

شوراي فني تيمهاي ملي کشتي
آزاد صريح کــرد :قطعا تعليق
کشتي ايران فقط گريبانگير اين
رشته نميشود و با توجه به ورود
 IOCممکن است در مسابقات
بزرگتري همچون المپيک پاي
ديگر ورزشها هم به آن کشيده
شــود .وي تاکيد کرد :سلطاني
فر وزيــر ورزش و جوانان بايد
از طريق دولت و دستگاههاي
ديپلماسي و ساير مبادي ذيربط
در ايــن زمينــه ورود کننــد و
ضــرورت دارد ،دکتــر روحاني
رئيس جمهور محتــرم نيز در
اين زمينه به ورزش کمک کنند.
برزگر خاطر نشان کرد :اميدوارم
کشتي ايران از اين حادثه سخت
عبور کند ،اما متوليان اين رشته به
تنهايي نميتوانند از اين موضوع
عبور کنند زيرا مسئله ديگر در
محدودهاختياراتاتحاديهجهاني
نيست و موضوع بسيار جدي تر
از اينست که صرفا با سکوت از
کنار آن رد شويم.

ســري زديم .هرچند پيش از هر چيز نياز بود که از فردي مطلع در
خصوص تجهيزات مورد نياز بازيکنان سؤال کنيم ،به اين ترتيب که
اين فرد باسابقه اعالم کرد معمو ًال براي هر بازي ،بازيکنان بايد سه
دست لباس داشته باشند.
اطالعيه فدراسيون فوتبال درباره خريد لباس از آديداس

فدراســيون فوتبال اطالعيــهاي در خصوص قــرارداد با آديداس
صادر کرد .به گزارش ســايت رسميفدراسيون فوتبال ،فدراسيون
فوتبــال اطالعيهاي را در خصوص قرارداد بــا آديداس صادر کرد.
متن اطالعيه به شــرح زير است:فدراسيون فوتبال ايران در ابتداي
مرفاوي :استقالل با من تسويه حساب نکرده است

مربــي پيشــين تيــم فوتبال
استقالل ميگويد اين باشگاه
هنوز بابت مطالبات قبل با وي
تســويه حســاب نکرده است.
صمد مرفاوي ضمن تکذيب خبر
تسويه حساب باشگاه استقالل با
وي به مهر گفت :تا اين لحظه
که با شما صحبت ميکنم حتي
براي احوالپرسي هم به من زنگ
نزدهاند چه برسد به اينکه با من
تسويه حســاب کنند .سرمربي
سابق آبي پوشــان با بيان اين
مطلب اضافه کرد :متاســفانه
آقايان ميخواهند با خبرسازي،
هــواداران اســتقالل را مقابل
من قرار دهند و اينطور وانمود
کنند کــه از جانب من خطري
اين باشگاه را تهديد ميکند .در
حالي که اصال اينطوري نيست.
من خودم يک استقاللي تمام
عيارم و مثل همه استقالليها
نگران شرايط اين تيم هستم.
مرفاوي اظهار داشت :من از ۷
سال پيش تاکنون از استقالل

طلب دارم .در اين مدت  ۲رئيس
فدراســيون ۳ ،رئيس سازمان
ليگ ۲ ،رئيس کميته انضباطي
و  ۳مديرعامل باشــگاه عوض
شــد اما مشــکل من به قوت
خودش باقي اســت .اين نشان
ميدهد که هيچ ارادهاي براي
حل اين مشکل وجود نداشته و
ندارد .وي تاکيد کرد :استقاللي
هستم و هرچه دارم از استقالل
اســت ،اما آيا من و امثال من
هم براي اين استقالل زحمت
نکشــيده ايم؟ آيا ما براي اين
تيم افتخار آفريني نکرديم؟ اين
دليل نميشود چون استقاللي
هستم و هرچه دارم از استقالل
است حق وحقوقم پايمال شود.
اين ظلم است و من مقابل اين
ظلم کوتاه نميآيــم و از حقم
نميگذرم .در سالهاي گذشته
گفته بودم حاضرم مذاکره کنم
و تخفيف بدهم اما حاال بعد از ۷
سال ديگر حاضر به کوتاه آمدن
و تخفيف دادن نيستم.

سهشنبه  5دی 7 1396ربیعالثانی 1439
 26دسامبر  2017شماره 2337

امر اقدام به عقدتفاهم نامه  4ســاله اسپانسري با آديداس نمود که
متاسفانه دستورالعمل نحوه صدور گواهي فعاليت نمايندگان و شعب
عرضه کنندگان پوشــاک خارجي در ايران به شماره 129276/60
مــورخ  17/6/1395وزارت صنعت  ،معدن و تجارت مانع از اجرايي
شــدن اين قرارداد اسپانسري شده اســت لذا تنها راه چاره جهت
اســتفاده از لباسهاي با کيفيت و با تکنولوژي کليماکول آديداس
در جام جهاني همانطور که به هواداران شــريف تيم ملي ايران از
مدتها قبل وعده داده شــده بود انعقاد قرارداد تجاري خريد البســه
با تخفيف 70درصد بوده اســت که بسياري از کشورهاي دنيا مانند
الجزاير ،مصر ،بوسني ،ولز و  ....نيز چنين قرارداد تجاري مشابهاي را
با آديداس دارند .اين قرارداد تجاري يکساله است و از نکات حائز
اهميت اين قرارداد يکســاله ميتوان به دريافت  15درصد بعنوان
«رويالتي»(درصد حق فروش پيراهن تيم ملي در سراســر جهان )
اشــاره نمود که در تفاهم نامه اسپانسري  4ساله نبوده است ،از اين
ناحيه هر لباسي که آديداس به فروش ميرساند 15درصد بابت آن
به فدراســيون فوتبال ايران پرداخت مينمايد که انتظار فدراسيون
از ايــن بند قرارداد  5/1ميليون يورو درآمــــد پيشبيني ميگردد.
فدراســيون فوتبال با توجه به محدوديتها و انتظارات تماشاگران
فهيــم ايراني ،بهترين انتخاب را نموده اســت تا با يکي از بهترين
برندههاي البســه ورزشــي در جام جهاني حاضر شود .فدراسيون
فوتبال اين انتخاب را نه تنها بي شرمانه نميداند بلکه آن را تالش
در راستاي حرکتي ميهن پرستانه تلقي مينمايد».
برانکو :پيشنهاد الغرافه به درد پرسپوليس نميخورد

سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس
گفت :منچســتر هــم با يک
بازيکــن بيشــتر در دقيقــه
 94باخــت .بازي ســخت و
نامعلوميمقابل فوالد داشتيم اما
با يک امتيازي که کسب کرديم
اختالف با تيم دوم يک امتياز
بيشتر شــد .به گزارش فارس،
برانکو ايوانکوويچ سرمربي تيم
فوتبال پرســپوليس در حاشيه
تمرين سرخپوشــان ،در پاسخ
به اين ســوال که در بازي روز
گذشته پرسپوليس در نيمه دوم
کم آورد گفــت :موافقم .بازي
ســخت بود .نيمه دوم موفق
نشديم بازي را کنترل کنيم آن
طور که ميتوانستيم .چرا فوالد
را دســت کم ميگيريد؟ وي
افزود :فوالد تيم ســوم جدول
و پديده غيرمنتظره براي ليگ
اســت .بازي با اين تيم سخت
بود .آنهــا با مشــکالت زياد
شــروع اما زود خودشان را پيدا
کردند .کادر خوبي هم روي کار

هســتند .ما حداکثر توان بازي
کرديم اما هميشــه نميتوانيم
تاپ بازي کنيم و عالي باشيم.
نميخواهم بهانهجويي کنم اما
بازي قبل در جام حذفي با نفت
آبادان  120دقيقه بازي کرديم.
تيمهاي اروپايي هم نميتوانند
در اين مدت کم به خودشــان
بيايند .بعد هــم مقابل فوالد
بازي کرديم که در اهواز هميشه
سخت است و مشکالت وجود
دارد .برانکو خاطرنشــان کرد:
فوالد و ســپاهان در  10سال
اخير از نظر قهرماني بيشترين
عناويــن را دارنــد و بهترين
تيمهاي ايران هستند .وي در
مورد پيشنهاد باشگاه الغرافه به
طارميتصريح کرد :هنوز چيزي
از باشــگاه به من اعالم نشده
است و من فقط صحبتهايي
در اين خصوص شنيدهام .بايد
بگويم رقميکه مطرح شده نه
به درد طارميميخورد و نه به
درد باشگاه پرسپوليس.
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اخبار
جدال صدرنشينان به سود
پتروشيميتمام شد

جدال صدرنشــينان ليگ برتر بسکتبال
که در سالن انديشــه بندر امام برگزار شد
با  ۲۲امتياز ســعيد داورپناه به ســود تيم
پتروشيميبه پايان رسيد .به گزارش تسنيم،
در هفته شــانزدهم ليگ برتر بســکتبال
تيمهاي دانشــگاه آزاد ،پتروشــيميبندر
امام ،پدافند خوزستان و شهرداري گرگان
بر حريفان خود غلبه کردند .تيم دانشگاه
آزاد در سالن اختصاصي خود موفق شد با
اختالف پنج امتياز از سد مهرام عبور کند.
عرفان نساجپور  12امتياز ،هشت ريباند و
سه پاس گل براي دانشگاه آزاد کسب کرد.
امروز همچنين جدال صدرنشــينان ليگ
برتر بين دو تيم پتروشــيميو شهرداري
تبريز که در سالن انديشه بندر امام برگزار
شد ،با  22امتياز سعيد داورپناه به سود تيم
پتروشيميبه پايان رسيد.
حسيني همه را به بوکس
برميگرداند

تنهــا مــدال آور
مسابقات جام جهاني
گفــت :در صورتي
که روح اهلل حسيني
بــه عنــوان رئيس
فدراســيون بوکس انتخاب شود از هيچ
کمک مالي ،فني و فکري کوتاهي نخواهم
کرد .به گزارش مهر ،ابراهيم موسوي بدون
شک يکي از ستارههاي ورزشي اين رشته
است .تنها ايراني دارنده مدال جام جهاني
بوکس که البته به دليل برخي بي مهريها
اين رشته را کنار گذاشت .وي گفت :اگرچه
مدتهاســت که ورزش قهرماني بوکس را
کنار گذاشتهام اما هنوز با دوستانم ارتباط
دارم .ديني بر گردن من اســت و عالقه
مندم تا آن را به بوکس ادا کنم .در آن زمان
حمايت خاصي از ما نشد و تصميم گرفتم
در همه اين سالها از دور نظاره گر بوکس
باشم .حاال شــنيدهام انتخابات فدراسيون
بوکس نزديک است و وظيفه خودم دانستم
تا نسبت به انتخاب رئيس اين فدراسيون
حساس شوم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان:

شهرک حمل و نقل تا پایان سال  ۹۷به بهره برداری میرسد

و نقل عمومی کاال اســت و در سه فاز در مساحت  ۱۵۰کیلومتر متر
مربع در شمال بندرشهید رجایی در جاده بندرعباس -بندرخمیر در حال
ســاخت است .وی گفت :این تسهیالت برای تکمیل زیر ساختها و
بخشهای خدماتی و عمومی در این شهرک هزینه میشود .باقرجوان
خاطرنشــان کرد :استانداری هرمزگان برای تکمیل طرحهای برق و
آبرســانی به این شهرک نیز  ۴میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان از محل
کمکهای اســتانداری پرداخت میشود .وی گفت :اداره ثبت اسناد و
منابع طبیعی و آبخیزداری نیز موظف است سند  ۱۰۰هکتار باقی مانده
اراضی این شهرک را صادر کند .به گفته وی ،با اختصاص کمکهای
اســتانداری و پرداخت تسهیالت شــهرک حمل و نقل تا پایان سال
 ۹۷به بهره برداری میرســد .باقرجوان افزود :شــرکت حمل و نقل
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان گفت :شــهرک بندرعباس بزرگترین شرکت تخصصی حمل و نقل در خاورمیانه است
حمل و نقل تا پایان ســال  ۹۷به بهره برداری میرسد .داریوش باقر که همه امکانات ضروری برای رفاه و معیشت بخش ترابری و امکان
جوان بیان داشت :این شهرک به منظور حل مشکالت ناوگان حمل تردد  6هزار کامیون در شبانه روز در نظر گرفته شده است.

مانور طرح زمستانی راهداری و ترافیکی در هرمزگان
آغاز شد
مدیــرکل راهداری و حمل و نقل جــاده ای هرمزگان از آغاز مانور
طرح زمستانی راهداری و ترافیکی در هرمزگان خبر داد.
داریــوش باقرجــوان گفت :در ایــن طرح  ۳۱۸ناوگان ســبک و
ســنگین ۳۶۰،راهدار و  ۱۵۰نیروی پشتیبان شرکت دارند و بیش از
 ۱۲هزار و  ۵۰۰کیلومتر جاده در استان هرمزگان وجود دارد.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان افزود :سی و هشت
دوربین نظارتی ،ثبت سرعت و ثابت هم در محورهای کهورستان و
جاده منتهی به الرستان جانمایی میشود که با نصب این دوربینها
شمار دوربینهای کنترل ترافیک استان به  ۷۸عدد میرسد.
وی گفت :کنترل سیالبها وپاکسازی بستر رودخانهها و زیر پلها
در دستور کار قرارد ارد تا از خرابیهای ناشی از سیل بکاهد.
رئیس پلیس راه اســتان هرمزگان گفت :بیش از ســیصد خودرو و

موتور ســیکلت در مانور طرح زمستانی راهداری و ترافیکی حضور
دارند.
علی اسفندانی افزود :در این طرح پنج دستگاه اجرایی استان با هدف
کاهش تصادفات جادهای ،تامین امنیت کامل در جادههای اســتان
شرکت میکنند
وی گفت :در هشــت ماه امســال  ۴درصد از جانباختگان حوادث
جادهای استان نسبت به پارسال کاهش داشته است.
رئیــس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشــکی اســتان هم
گفت :بیش از چهل پایگاه جادهای و  ۲۱پایگاه اورژانس شــهری،
سه امبوالنس دریایی و یک آمبوالنس هوایی در این طرح شرکت
کردند.امیر حســن اسدی افزود:به طور میانگین روزانه  ۶۰ماموریت
اورژانسی در استان اجرا میشود.
مانور طرح زمســتانی راهداری وترافیکی تا بیســتم اسفند در تمام
محورهای مواصالتی استان اجرایی میشود.

