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حرف و حدیث

دایی در نشست با تاج:

فساد فوتبال از جامعه مستثنی نیست
سرمربی تیم فوتبال سایپا با بیان اینکه نباید در بحث فساد در
فوتبال سیاهنمایی صورت گیرد ،گفت :فساد در جامعه وجود دارد و
فوتبال نیز از این قاعده مستثنی نیست.
نشست مشترک مهدی تاج و علی دایی صبح دیروز برگزار شد
که اعضا در این جلسه به بررسی بحث فساد پرداخته و معتقد بودند
باید کار کارشناسی در این زمینه صورت گیرد تا این معضل از جامعه
فوتبال ریشهکن شود.
کاپیتان ســابق تیم ملی فوتبال درباره بحث فساد و موضوعاتی
که اخیرا در این خصوص مطرح شــده اســت ،گفت :انتظار ما این
است که با بحث فساد به صورت جدی برخورد و با کار کارشناسی
و اجرای برنامههای مختلف ،این معضل ریشــهکن شود .فساد در
جامعه وجود دارد و فوتبال نیز از این قاعده مســتثنی نیســت .بر
همین اســاس معتقدم نباید بیش از حد بحث فساد در فوتبال را
برجســته کرد و با سیاهنمایی شــرایطی فراهم شود که این رشته
پرطرفدار مظلوم واقع شود.
علی دایی در ادامه بیان کرد :فدراسیون فوتبال در راستای بررسی
و رفع معضالت فســاد در فوتبال ،قول هر گونه همکاری را داد تا
با استفاده از داشــتههای خود و همکاری با کمیته اخالق ،پلیس
امنیت و دســتگاههای نظارتی بتواند در رفع این مساله بکوشد .در
واقع این موضوع نیاز به کار کارشناسی ،تحقیقی و برنامهریزی دقیق
و زیربنایی دارد که باید ساختارش شکل بگیرد و باشگاهها در کنار
هیاتهای فوتبال استانهای سراسر کشور در این زمینه فعالیتهای
گستردهای را انجام دهند .اگر حمایت و همدلی جامعه فوتبال در
این بخش وجود داشته باشد بدون شک میتوان شاهد نتایج موثری
در رفع این معضل بود.
سرمربی تیم فوتبال ســایپا ادامه داد :تاج از پیشنهاد جلسه با
کلیه دســتاندرکاران و پیشکسوتان فوتبال استقبال و اعالم کرد
که با اعضای کمیتههای اخالق و انضباطی و همچنین دستگاههای
نظارتی ،جلسهای در این خصوص برگزار خواهد کرد .او از اظهارنظرها
به هیچوجه ناراحت نبوده و این مطالب را موجب رشد و شکوفایی
فوتبال میداند .ســرمربی تیم ســایپا در پایان در خصوص روند
آمادهسازی تیم ملی فوتبال جهت حضور در رقابتهای جامجهانی
 ۲۰۱۸روســیه گفت :امیدوارم شرایط برای ملیپوشان به گونهای
فراهم شــود که بتوانند با برگزاری تمرینات و دیدارهای تدارکاتی،
آمادگی الزم را کسب کنند .برای تیم ملی فوتبال ایران در میادین
پیشرو و بازیهای جامجهانی آرزوی موفقیت دارم.
تلكس

 پیشنهاد کاپلو به تیم ملی ایتالیا؛ کارلو آنچلوتی
  شوک گریزمان؛ میخواهم به پاریسنژرمن بروم
 جهانبخش بهترین بازیکن آسیایی ماه اکتبر اروپا شد
 قهرمانی سباستین فتل در جایزه بزرگ فرمول یک برزیل
  شکایت تیم ملی هندوراس از استرالیا
(منبع :خبرگزاریهای داخلی)
از خارج

گزینههای جایگزین بیل در مادرید
باشــگاه رئالمادرید فهرستی از بازیکنان را به عنوان جایگزین گرت
بیل در نظر گرفته است.
باشگاه رئالمادرید تصمیم قطعی خود را برای فروش گرت بیل گرفته
و قصد دارد حتی با قیمت نمادین و بسیار پایین هر چه زودتر این بازیکن
را به فروش برساند .مدیرعامل رئالمادرید در این خصوص گفته که هزینه
درمان بیل بیش از سود حاصل از فروش او خواهد بود پس بهتر است در
اولین فرصت با او خداحافظی کنیم .بازیکنانی که ممکن است جای بیل
را در رئالمادرید اشغال کنند عبارتند از نیمار ،دله عالی ،ادن ازارد ،کین،
امباپه ،لواندوفسکی و نبیل فقیر.

واعظیآشتیانی در خصوص صدور مجوز حرفهایگری باشگاهها:

فدراسیون در حال کندن قبر برای فوتبال است

واعظیآشــتیانی در خصوص بحث صدور مجــوز حرفهایگری برای چند
باشــگاه در لیگ برتر ،گفت :اخبار را طی هفتههای اخیر کامال رصد کردم و
متوجه شدم رویه همان روی ه یک دهه گذشته است .پیش از این هم سندسازی
میشد و باشگاههای بدهکار توسط فدراسیون جریمه نمیشدند .عدم نظارت
فدراســیون باشــگاهها را بدهکار و بدهکارتر کرد و اعتقادم این است که اگر
فدراســیون فوتبال قبیلهای ،باندبازی و رفاقتی اداره نمیشد امروز باشگاهها
شــاهد چنین بدهیهایی نبودند .ظاهرا فدراسیون فراموش کرده که یکی از
وظایفش بررسی وضعیت مالی همه باشگاههاست .متاسفانه هیچ عمل جدی
در این راســتا صورت نگرفت و حتی با وجود اینکه باشــگاهها سهم اقتصادی

چرایی حذف نفت تهران از آسیا

طبق اعالم کمیته بدوی صدور مجوز حرفهای باشگاهها،
نفت تهران از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا کنار گذاشته
شد .این در حالی است که بدهی دو باشگاه پرسپولیس و
استقالل سنگینتر از نفت به نظر میرسد.
حذف نفت تهران از لیگ قهرمانان آسیا را باید قطعی
دانست؛ تصمیمی که مسووالن کمیته بدوی صدور مجوز
و حتــی داورزنی ،معاون وزیر ورزش هم به آن اشــاره
داشــتهاند .در این میان محمد نصرتی ،مدافع باتجربه
نفت این سوال را طرح کرده که وقتی طلبکاران سرخابی
مصاحبه میکنند که مطالباتشان پرداخت نشده ،چرا
نفت که بدهی کمتری دارد حذف میشود اما سرخابیها
قرار است به  AFCمعرفی شوند.
 در این باره باید به علل حذف نفت از نگاه کمیته
بدوی پرداخت.
یکی از معیارهای صدور مجــوز حرفهای بارگذاری
مــدارک مربوط به مالکیت ،مدیریت ،ورزشــگاه محل
برگزاری تمرین و مسابقه تیمهای بزرگساالن و پایه ،چارت
تشکیالتی مدیریتی و ساختاری و آکادمی و مسایلی از
این قبیل و همچنین گزارش مالی و حسابرسی هر باشگاه
است .در این میان نفت در مهلت قبلی که هشتم مهر بود،
بسیاری از مدارک را که از الزامات اولیه اخذ مجوز است،
بارگذاری نکرده بو د اما در مهلت دوم که هشتم آبان بود،
این اقدامات را انجام داد.
با این وجود نفت آنقدر غرق در مشــکالت مالکیتی
و ســاختاری است که حذف آن قابل پیشبینی بود تا
جایی که ســایت برنامه نود اوایل مهرماه در گزارشــی
از حــذف قطعی و قریبالوقوع نفــت و احتمال حذف
استقالل خبر داد.
نفتیها که مشکالت عدیدهای دارند ،اخیرا با مشکالت
جدید و دردسرساز دیگری هم مواجه شدهاند .گلمحمدی،
مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران همین دو هفته قبل
بود که اعــام کرد در پی عدم پایبنــدی جهانیان به
تعهداتش و همچنین عدم تایید صالحیت براساس برخی
موارد دیگر ،پروانه فعالیت باشگاه نفت طالییه که به طور
آزمایشی و موقت صادر شده ،تمدید نخواهد شد و از نگاه
اداره کل ،جهانیان و پارس طالییه مالک نبوده و وزارت
نفت باید دراین باره تصمیم جدیدی بگیرد .گویا تاج و
بهاروند ،روسای فدراسیون و سازمان لیگ نیز این مورد
را تایید کرده بودند اما از آنجا که وزارت نفت مشــتری
جدیدی ندارد و وزیر هم باوجود تالش گروهی از مدیران
و هیات مدیره سابق باشگاه قویا مخالف بازگشت تیم و
اداره آن تحت نظر وزارتخانه است ،فدراسیون ناچار شد
به همــکاریاش با نفت طالییه ادامه دهد تا این تیم و
بازیکنانش بدون متولی باقی نمانند.

از سویی دیگر در پی بروز اختالفها بین جهانیان و
فریادشیران مشخص شد تیمهای پایه نفت زمین تمرین
نداشته و بعضا در پارک و چمن بزرگراهها تمرین میکنند.
حتی نتیجه برخی بازیهای نفت به دلیل نداشتن زمین
مسابقه به نفع تیمهای مهمان اعالم شد و فریادشیران
تاکید کرد طی این مدت مالک جدید فقط چهار دست
لباس به تیمهای پایه داده و بس.
به طور کلی اوضاع در آکادمی و تیمهای پایه نفت که
از الزامات کنفدراسیون برای صدور مجوز حرفهای است،
آنچنان آشفته است که این تیمها باوجود برکناری مدیر
آکادمی از سوی جهانیان همچنان زیر نظر فریادشیران
تمرین میکنند و وی هم مدعی است که جهانیان دیگر
طبق حکم مدیرکل ورزش و جوانان مالک نیست و تیمها
نیز کماکان با رایزنی و رابطهای در این زمین و آن زمین
به تمرینات ادامــه میدهند .در چنین وضعیتی وقتی
وضعیت مالکیت نفت در هالهای از ابهام است و آکادمی
هم با بحرانهای اینچنینی مواجه شده طبیعی است که
فدراسیون نفت را حذف و ذوبآهن را به عنوان جانشین
و نماینده ایران معرفی کند.
نکته جالب اما این اســت که نفــت در صورت حل
مشکالت مالکیتی ،ســاختاری و آکادمی از نظر میزان
بدهیها وضعیت بهتری داشت .نفت از زمان دولتی بودن
 15میلیارد تومان بدهی داشته که هماکنون حداقل 11
میلیارد تومان آن پرداخت نشده و بابت فصل قبل هم
چهار میلیارد تومان بدهی دارد .مشکل بدهی  10میلیارد
تومانی به اداره دارایی هم با بخشــش جرایم و اقساطی
کردن مالیات به راحتی قابل حل و فصل بود.
در این میان اما نکته مهم این است که نفت فقط حدود
یک و نیم میلیارد تومان بدهی قطعی و ثبتشده دارد چرا
که بسیاری از طلبکاران قدیمی اعم از منصوریان ،خرمگاه،
چینی ،قربانی ،سیدجالل حسینی ،کامیابینیا ،امیری و...
یا هنوز شکایتی نکردهاند یا اینکه هنوز حکمی از کمیته
تعیین وضعیت و انضباطی و استیناف صادر نشده.
در چنین شرایطی بدهیهای قطعی و ثبتشده نفت
که مالک  AFCو فدراســیون برای صدور مجوز است،
حدود یک و نیم میلیارد تومان برآورد میشود .بیرانوند با
دریافت حکم  800میلیون تومانی از استیناف بزرگترین
طلبکار نفت اســت و سایر طلبکارانی که حکم قطعی
دارند ،نفراتی مثل غالمرضا رضایی ،سیامک کوروشی،
امین حاجمحمدی و ...هستند که مطالبات برخی از آنها
در زمان مالکیت بهنامپیشروکیش و از محل درآمدهای
باشگاه در سازمان لیگ صادر شده .پرونده شکایت یک
میلیارد تومانی دایی و دستیارانش و شکایت دو میلیارد و
دویست میلیون تومانی علی کریمی و یک میلیارد تومانی

در سازمان لیگ دارند آن پولها هم به باشگاهها پرداخت نمیشود و اگر شما
دیدید باشــگاهی پولی گرفت به خاطر ارتباطاتی که داشته توانسته بخشی از
مطالباتش را دریافت کند .اولین تقصیر بر گردن فدراسیون و دومین مجامعی
هســتند که حسابرســی الزم را انجام ندادهاند .مطمئنا این دو مرجع باید به
افکار عمومی و مردم پاســخگو باشــند و اگر میبینید که این مســایل و این
مجامع فرمالیته اســت مطمئن باشید که در آینده اتفاقات بدتری رخ خواهد
داد .اگر امروز سندسازی و پروندهسازی صورت میگیرد این موضوع در آینده
علیه خودشان استفاده خواهد شد و مطمئن باشید بدتر از این اتفاقات را برای
باشــگاههای لیگ برتری در چند سال آینده متصور هستم .با این رویه صدور
مجوز حرفهایگری فدراسیون در حال کندن قبر برای فوتبال است و ضرر آن
در سالهای آتی به چشم این رشته پرطرفدار خواهد رفت.

  اکیپ از اخراج اونای امری میگوید
روزنامه سرشناس فرانسوی از احتمال زیاد اخراج امری سخن به میان
میآورد و از انریکه به عنوان جدیترین گزینه او یاد کرد.
اونای امری در فصل نخســت حضور خود در پاریسنژرمن عملکرد
ناامیدکنندهای داشت و تیم او نه در لیگ فرانسه توانست قهرمان شود و نه
در لیگ قهرمانان اروپا به مراحل باالتر صعود کرد.
با وجود اینکه خبرهای زیادی درباره اخراج امری به گوش رسید اما در
نهایت این مربیاسپانیایی به کار خود ادام ه داد .روزنامه اکیپ فرانسه تاکید
کرد که سران پاریسنژرمن به دنبال بهانهای برای اخراج اونای امری هستند
و به احتمال خیلی زیاد قبل از سال  ۲۰۱۸چنین اتفاقی رخ دهد.
اکیپ از لوییس انریکه ،سرمربی پیشین بارسلونا به عنوان جدیترین
گزینه برای جایگزینی امری سخن به میان آورد .انریکه بعد از پایان دورانش
با بارسلونا هدایت هیچ تیمی را برعهده نگرفته است.
 سه گزینه جایگزینی ونتورا
سرمربی تیم ملی فوتبال ایتالیا حتی در صورت صعود به جامجهانی هم
از کار برکنار میشود .تی مملی فوتبال ایتالیا با هدایت ونتورا نتوانسته عملکرد
خوبی از خود نشان دهد .این تیم در دیدار رفت پلیآف انتخابی جامجهانی
 2018روسیه برابر سوئد تن به شکست داد و این احتمال زیاد است که
اصال به جامجهانی صعود نکند .رسانههای ایتالیایی تاکید کردند که حتی
در صورت راهیابی ایتالیا به جامجهانی ونتورا از کار برکنار میشود.
گاتزتا دلواسپورت نوشت :تی مملی فوتبال ایتالیا در دوران ونتورا عملکرد
خوبی از خود نشــان نداده و به همین خاطر حتی اگر به جامجهانی هم
راه پیدا کنیم ،سرمربی تیم برکنار میشود .این روزنامه ایتالیایی از آنتونیو
کونته ،کارلو آنچلوتی و دی بیاجو به عنوان سه گزینه اصلی جایگزینی ونتورا
سخن به میان آورد .سرمربی کنونی تی مملی فوتبال ایتالیا تا سال 2020
با این تیم قرارداد دارد.
 سیمئونه ،جدیترین گزینه هدایت اورتون
باشگاه انگلیسی که به تازگی سرمربیاش را برکنار کرده شرایط سرمربی
اتلتیکومادرید را زیر نظر گرفته است.
رونالدو کومان چند وقت پیش پس از  16ماه حضور در باشگاه اورتون در
نهایت از سوی مالکان این باشگاه کنار گذاشته شد تا تیمی که در دو فصل
لوانتقاالت پرداخت کرده فعال با هدایت دیوید
اخیر هزینه زیادی بابت نق 
آنسورث ،مربی تیم زیر  23سالههای اورتون ،ادامه بدهند.
پس از این گزینههای زیادی برای جانشینی کومان معرفی شدند که در
نهایت گزینه اول باشگاه انگلیسی معلوم شد .اورتون شرایط دیگو سیمئونه را
زیرنظر گرفته است .رییس باشگاه اتلتیکومادرید در این باره گفت :میخواهم
این را با صدای بلند بگویم ،سیمئونه در اتلتیکومادرید دستنیافتنی است،
برای هواداران ،مدیران و بازیکنان .تردیدی در مورد ادامه همکاری با سیمئونه
در اینجا وجود ندارد .ســرزو ادامه داد :در  115سال اخیر هیچ باشگاهی
موفقیت مدام و فوقالعاده نداشته است .ما فصلهای خوب ،بد و متوسط
داشتیم و در حال حاضر یکی از فصلهای خوب را پشت سر میگذاریم.
همه چیز آغاز شده و هنوز بین سه تیم برتر اللیگا نیستیم ولی برای کسب
همه چیز مبارزه میکنیم.
این واکنش انریکه سرزو به پیشنهاد فرهاد مشیری ،مالک ایرانی باشگاه
اورتون ،بود .سیمئونه در ماه سپتامبر قرارداد جدیدی را با اتلتیکومادرید
منعقد کرد که او را تا سال  2020متعهد کرده است.
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افقي:
 -1از تيمهاي باشگاهي فوتبال در ليگ برتر كشورمان -سخن ژرف و پرمعني
 -2كلمه احترام براي بانوان -دستگاه نمايش منحنيهاي يك مدار الكتريكي -كهنسال
 -3لطيف و ماليم -قبيله عرب جاهليت -پوست آردنشده گندم و جو -حزن و اندوه
 -4مانعي براي ورود به حريم -پرنده قاصد -چايخانه فرنگي
 -5باالتر از كشيش -پايتخت كشور آفريقايي نيجر -گيرنده صدا و تصوير
 -6زدني با گزاف -اسب قهوهايرنگ -آرامگاه
 -7سايت اينترنتي شخصي -تصحيح مطلب -نوك مثلث
 -8به دنيا آوردن -ورزش جنگي -ابريشم تابيده
 -9طرز و روش -قطعه كوچك الكترونيكي -كشوري در اروپا با مركز پريشتينا
 -10ابروان درهمشده -سدي در شمالشرقي پايتخت -تفكيك شده از هم
 -11رشادت -سوخت ُپردود -خردمندان
 -12ده برابر صد -سوره  36قرآنكريم -گرداگرد دهان قرار دارد
 -13نفس سوزناك -نابودي و مرگ -شفابخش بيماري -نوعي نسبت خانوادگي
 -14تالطم دريا -نظريه علمي -ترسيدن و گريختن حيوان اهلي
 -15هولناك و ترسآور -عنوان كتابي از آيتاهلل طالقاني

1

ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺫﻳﻞ :
ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﻡ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  463983 /78ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ
ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻓﺮﻡ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .
ﺁﺩﺭﺱ  :ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺁﺭژﺍﻧﺘﻴﻦ -ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺑﻴﻬﻘﻰ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﻫﻢ ﻏﺮﺑﻰ -ﭘﻼﻙ  -10ﻭﺍﺣﺪ  2ﻭ ﻳﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﺎﺑﺮ 88731431 :

» ﻓﻘﻂ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭگ «

  جنجال بر سر جلد لو رفته فرانسفوتبال
تصویری از لیونل مسی به عنوان برنده توپ طال روی جلد فرانس فوتبال
منتشر شده که شبکههای اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است.
در مراسم اخیر فیفا ،رونالدو به عنوان بهترین بازیکن سال انتخاب شد .او
در طول فصل موفق به کسب قهرمانی در چمپیونزلیگ و اللیگا شد و انتظار
میرود در مراسم گاال نیز توپ طال به او اهدا شود .با این حال عکسی از
لیونل مسی روی جلد بعدی فرانس فوتبال به عنوان برنده توپ طال منتشر
شده که شایعات بسیاری را به وجود آورده است.
برخی کاربران از تقلبی بودن این عکس صحبت کردهاند و معتقدند که
فرانس فوتبال همواره سه نسخه از صفحه اول خود برای سه نفر برتر به
صورت آزمایشی منتشر میکند و پس از مشخص شدن برنده اصلی ،نسخه
مربوط به او به چاپ میرسد .با این حال عدهای معتقدند که لیونل مسی
برنده توپ طال شده است 12 .ماه قبل ،پیش از مراسم توپ طال  2016که
رونالدو به عنوان برنده انتخاب شد ،تصویری از او به عنوان برنده روی جلد
مجله منتشر شده بود .رونالدو در سال 2016نیز عملکرد بسیار خوبی داشت
و با تیم ملی پرتغال موفق به کسب قهرمانی در یورو  2016شد.

فوتبال ایران

ﻓﺮﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ )ﺭﻳﺎﻝ(

دستیاران کریمی هم در کمیته تعیین وضعیت در حال
بررسی بوده و هنوز هم حکمی صادر نشده .بنابراین نفت
عالوه بر مشکالت مالکیتی و ساختاری و آکادمی و حتی
نداشتن هیات مدیره ،بدهیهای پرداختنشده هم دارد.
در این میان ســرخابیها هم با وجــود ارجاع دادن
برخی پروندهها (مثل طلب ســه و نیم میلیارد تومانی
دایی) از اســتیناف بــه تجدیدنظرخواهی ویژه بخش
عمدهای از بدهیهای قطعی خود که مجموعا هشــت
میلیارد تومان (ســه میلیارد پرسپولیس و پنج میلیارد
استقالل) را پرداخت نکرده و به جای آن سفته به عنوان
تضمین نزد سازمان لیگ ارائه کردهاند .نفت هم در واقع
میتوانســت ادعا کند ما هم در ازای یک و نیم میلیارد
تومان بدهی قطعی فدراسیونی و برخی احکام قضایی،
ســفته به سازمان لیگ میدهی م اما مشکل مالکیتی و
سایر مشکالت ساختاری چیزی نبود که بتوان روی آن
به راحتی سرپوش گذاشت.
  ذوبآهن جایگزین نفت شد
بر اساس آییننامه فدراسیون فوتبال آسیا در صورت
حذف یکی از نماینــدگان به دلیل عدم دریافت مجوز
حرفهایسازی ،بر اساس جدول ردهبندی فصل گذشته
لیگها ،تیمهای بعدی در جدول ردهبندی در اولویت برای
حضور در مسابقات لیگ قهرمانان هستند و در صورتی که
بتوانند مجوز حرفهایسازی را کسب کنند ،میتوانند در
لیگ قهرمانان شرکت کنند .این روند تا تیم هشتم لیگ
برتر (نصف تیمهای حاضر در لیگ) ادامه پیدا میکند اما
به دلیل اینکه ذوبآهن توانسته مجوز الزم را کسب کند،
مشکلی برای حضور در مسابقات فصل آینده ندارد.
با توجه به اینکه ســهمیه فصل آینده ایران  3+1یا
 2+2خواهد بود ،ذوبآهن اصفهان برای حضور در مرحله
گروهی قطعا در دیدار پلیآف شرکت خواهد کرد و شانسی
برای صعود مستقیم به این مرحله خواهد داشت اما با این
وجود ذوبیها مطمئنا از این موضوع خوشحال خواهند بود
که با ضعف باشگاه نفت تهران در برطرف کردن نواقص
خود ،توانســتند حضور پیاپی در لیگ قهرمانان آسیا را
همچنان ادامه دهند.
  6تیــم لیگ برتری مجوز حرفهایســازی
نگرفتند
سه تیم استقالل ،پرسپولیس و تراکتورسازی با استفاده
از قانون بررسی مجدد بدهیهایشان به افراد حقیقی و
حقوقی تا فصل آینده میتوانند در این رقابتها حضور یابند
اما برای سال آینده نیاز به بررسی مجدد پروندههایشان
دارند تا تکلیف بدهیها مشخص شود .بر همین اساس
سازمان لیگ فوتبال ایران اسامی تیمهای لیگ برتری که
توانستند مجوز حرفهای را بگیرند و تیمهایی که موفق به
این کار نشدند را به این شرح اعالم کرد:
 گروهبندی باشگاهها بر اساس رنکینگ فصل
گذشته لیگ برتر خلیجفارس()2016-2017
ی پرسپولیس ،استقالل تهران،
 -۱گروهA شامل باشگاهها 
تراکتورسازی تبریز ،ذوبآهن اصفهان ،گسترشفوالد
تبریز ،فوالد خوزستان و سایپای تهران است که با توجه
به فرآیند رسیدگی موفق به کسب مجوز حرفهایشدهاند.
 -۲گروهB شــامل باشــگاههای فوالد مبارکه سپاهان
اصفهان ،پیکان تهران ،صنعت نفت آبادان است که با توجه
اند.
به فرآیند رسیدگی موفق به کسب مجوز ملی شده 
ی استقالل خوزستان ،نفت
 -۳گروهC شامل باشگاهها 
تهران ،پدیده طالیی خراسان ،سیاهجامگان مشهد،پارس
جنوبی جم و سپیدرود رشت است که با توجه به فرآیند
رســیدگی موفق به کسب مجوز حرفهای و مجوز ملی
نشدهاند .بدیهی است ارزیابی صورت گرفته این کمیته
بر مبنای اسناد و گزارشات ابرازی باشگاههای مذکور بوده
و مســوولیتصحت و سقم اسناد بر عهده باشگاههای
صادرکننده آن است.

كوتاه از جهان

ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ
1/500/000
3/000 /000

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻰ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺑﻪ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ :
tﺳﺎﻋﺎﺕ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ  6ﺍﻟﻰ  11ﺻﺒﺢ
tﺷﺮﻭﻉ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ) ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ( ﺍﻭﻝ ﻭ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﻫﺮ ﻣﺎﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
tﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﻓﻮﻕ ﺑﺎﺑﺖ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .
tﻟﻄﻔﺎ ً ﻛﭙﻰ ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺭﺍ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ .
tﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  14ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ  88731981ﺍﻋﻼﻡ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ .
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عمودي:
 -1خطيب -معادل فارسي بيوگرافي
 -2مددكار -از آن پس -از عناصر اصلي حيات
 -3ذره بنيــادي -در ســينه ميتپد -اكيــپ -از حروف
انگليسي
 -4صداي نشانه تمسخر يا اعتراض -برعهده گرفتن كاري
به جاي ديگري -از اقالم سبزي خوردن
 -5لقــب محترمانه براي آقايان -ســود و نفع -وســيله
و ابزار كار
 -6واحد پول كرهجنوبي -نوعي بيماري قارچي (جرب)-
آيينهها
 -7درزگير شيشه -نخست آنكه -محله و برزن
 -8طعم خرمالوي نارس -آغاز استفاده از دستگاه -رودي
در فرانسه
 -9قــرص روانگــردان و عقــل زائل كن -دچار شــك و
ترديد -ويزاي ورود به كشوري ديگر
 -10براســاس انجام كار پشت ســر هم -گاو بلندموي
نواحي تبت -يك قسمت از شبانهروز
 -11تار عرض پارچه -ازدواجكننده -پروردگارا
 -12شيوه جملهبندي -باريتعالي -رنگ موي صنعتي
 -13توقــف اســب جلوي مانع -آتشــگيره فلزي -حرير
بسيار نازك -ماه شليكشدني
 -14خار جوجهتيغي -وسيله سنجش وزن -ارتفاع
 -15نويســنده آلمانــي كتــاب گــرگ بيابــان -انبــار
آشپزخانه

