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وقتیتک ملی پوش تیمهای خراسانی سودآورمیشود

پاداش یک میلیاردی فیفا در یک قدمی«پدیده»و«مشکیپوشان»
گزارش تحلیلی

•نحوه محاسبه

بهروز

در شــرایطی که  28روز دیگر بزرگ ترین رویداد ورزشی جهان آغاز
می شود؛با اعالم اسامی مسافران اولیه فوتبال ایران به جام جهانی
2018روسیه و قرار گرفتن نام"محمدرضا خانزاده" در فهرست35
نفــره "کارلوس کــی روش"،حــاال باشــگاه های"پدیده"و "مشــکی
پوشان"در آستانه دریافت جایزه میلیارد تومانی ازسوی فدراسیون
جهانــی فوتبال(فیفا)قــرار گرفتــه اند.موضوعــی کــه بــه صــورت
"اختصاصی" توســط خبرنگار ما پیگیری شــده و امروز ،جزئیات آن
تقدیم شما می شود.

•مشهد ،سکوی پرتاب دوباره"خانزاده"به تیم ملی

"محمد رضا خانزاده دارابی"متولد 30دی ماه(در برخی منابع21
اردیبهشــت) 1370در تهران ،اولین بار توسط "فرهاد کاظمی"در
نخستین حضورش به عنوان سرمربی تیم مشــکی پوشان به عنوان
مدافع ،جذب تیم های خراسانی شد.
او کــه بــا قــد 188ســانتی متــر ،دانــش آموختــه رشــته عمــران
اســت،قبل از مشــکی پوشــان ،ســابقه حضور در تیم های  :راهآهن
شهرری،پرســپولیس تهران ،ذوبآهن اصفهان،فوالد خوزســتان
و همچنین تیمهای ملی زیــر  ۲۲ ، ۲۰ ، ۱۷ســال و تیم ملی بزرگ
ساالنفوتبالایرانراداشت.البتهزمانیکهویبهتیممشکیپوشان
پیوست،دچار افول زیادی بود،به شکلی که"کارلوس کی روش"که او
را با تیم ملی به جام جهانی 2014برزیل برده بود؛مدت ها بود دیگر
خانزاده را به تیم ملی دعوت نمی کرد.
محمد رضاخانــزاده به محض پیوســتن به تیم مشــهدی در این باره
گفت :متاسفانه در یکی دو ســال قبل از پیوستنم به مشکی پوشان،
اتفاقاتی افتاد که مانع پیشرفت فوتبالی من شده و مسائلی پیش آمد
که به فوتبال من ،ضربه زد .اما اکنون تمام تمرکز خودم را گذاشته ام
تا بازهم به اوج برگردم و قصدم این اســت که از مشهد ،دوباره به تیم
ملی فوتبال برسم.
بــه گــزارش خبرنــگار ما"،خانــزاده"در زمــان حضوردوســاله اش
در مشــکی پوشــان ،یکی از معــدود بازیکنانــی بودکه با رفــت و آمد
سرمربیان متعدد ،جایگاه ثابتش را در این تیم از دست نداد.
البتــه او در مقطعی که"خداداد عزیزی"ســرمربی مشــکی پوشــان
بود،در آســتانه پیوســتن به یــک تیم ســوئدی قرارگرفت کــه تاخیر
وتعللــش در ارســال مدارک،باعــث شــد تا در تیم مشــکی پوشــان
ماندگار شود.
نکتــه جالب توجــه ،دعــوت نشــدن خانــزاده به تیــم ملــی در زمان
حضورش در جمع مشــکی پوشــان (باوجود بازی هــای موثرش به
عنوان دفاع وسط در ترکیب تیم مشهدی)بود.

•مهاجرت به"پدیده"
و دعوت دوباره به تیم ملی

این بازیکــن تهرانی،ســرانجام در فصــل گذشــته(لیگ هفدهم)از
تیم"مشکی پوشان"جدا و راهی تیم"پدیده خراسان"شد.در فصلی
کهتیم"پدیده"باجذببازیکنانخوبیمثل:خلعتبری،قاضی،گردان
و...نمایشی تحسین برانگیز در نیم فصل نخست داشت،رشد بازی
های"خانزاده"(بیشتر درپست مدافع متمایل به راست وگاه نیز دفاع
وســط) به چشــم آمد.با این حال تنها ملی پوش دعوت شده از جمع
باشــگاه های خراســانی،همچنان"اکبر ایمانی"از تیم پدیــده بود تا
این که "کارلــوس کی روش"پــس از آزمودن بســیاری از مدافعان،با
توجه بــه بــازی هــای خوب"خانــزاده"در پدیده و آشــنایی و ســابقه
قبلی،برای اولین بار دو بازیکن از تیم"پدیده" را به تیم ملی دعوت کرد
(خانــزاده وایمانــی) .باجداشــدن ایمانــی از پدیــده در نیــم فصــل
وحضورشدرتیمذوبآهن"،خانزاده"تکملیپوشپدیدهشدوالبته
پس از یک حضور کوتاه مدت در اردوی تیم ملی با یک مصدومیت بی
موقع(از ناحیه دست)مواجه شد .اما بازی های خوبش در بازگشت
چنان بود که " کی روش" را مجاب کرد در فاصله کمتر از سه ماه تا جام
جهانی ،در دو بازی مهم تدارکاتی(با سیرالئون و تونس) به وی بازی
بدهد تا"خانزاده" یکی از گزینه های حضــور در جام جهانی 2018
لقبگیرد.اینهادرحالیبودکهحتیبازیدرپرسپولیس،نیزهرگز
این مدافع پرتالش را به چنین رویایی نزدیک نکرده بود".محمدرضا
خانزاده "مدافع تیــم پدیده کــه 4گل برای تیمــش در لیگ هفدهم
به ثمر رســاند ،به خوبی از فرصت پیش آمده اســتفاده کرد و در بازی
با"سیرالئون"،اولین گل خود در عرصه ملی را نیز ثبت کرد تا اکنون
درجمع 35بازیکنی قرار گیرد که اسامی آن ها توسط سرمربی تیم

ملی اعالم شــده اســت .ذکر این نکته نیز ضروری اســت که درمیان
بازیکنــان خط دفاع دعوت شــده به تیم ملــی ،تنها چهــار بازیکن در
لیســت کیروش برای جام جهانی روســیه ،جام جهانی  2014در
برزیل را هم تجربه کردهاند که عبارت اند از :ســیدجالل حســینی،
محمدرضا خانزاده ،پژمان منتظری و مهرداد بیت آشور و بقیه نفرات
از جملــه محمدانصــاری ،ووریا غفــوری ،رامین رضاییــان ،مرتضی
پورعلیگنجی و  ...اولین حضور جهانی خود را تجربه میکنند.

•رمز گشایی از ماجرای جایزه میلیاردی فیفا

اما ماجرای جایزه فیفا چیســت؟واقعیت این اســت که فدراســیون
جهانی فوتبــال ،عالوه بــر پرداخت پــاداش به فدراســیون هایی که
تیمهایشانبهجامجهانیصعودکردهاند،پاداشیهمبرایباشگاهها
در نظر میگیرد(این جایزه به طور مســتقیم برای باشــگاه ها در نظر
گرفته شــده و ربطی به پاداش انفرادی بازیکنان ندارد ).آن دسته از
باشــگاههایی که در جام جهانی بازیکن داشــته باشند ،بابت حضور
بازیکنانشان در جام جهانی پاداش دریافت میکنند که مجموع این
پاداش هــا  ۲۰۹میلیون دالر (حــدود  ۹۰۰میلیارد تومان) اســت.
بررسی های دقیق تر"خراســان رضوی" نشان می دهد،فیفا پاداش
 ۲۰۹میلیون دالری خود را بین باشگاههای تمام بازیکنان  ۳۲تیم
حاضر در جام جهانی تقســیم میکند .به ایــن ترتیب که عضویت هر
بازیکن در باشگاههای دوســال آخر منجر به حضور در جام جهانی،
بررسی شده و براساس مدت زمان حضور بازیکن در هر باشگاه ،این
پاداش به باشــگاهها تعلق میگیرد .هر کدام از  ۳۲تیم جام جهانی
میتوانند  ۲۳بازیکن نهایی داشــته باشند و در مجموع باشگاههای
 ۷۳۶بازیکن از پاداش ۲۰۹میلیون دالری فیفا منتفع خواهند شد.

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ ،ورزش ذﻫﻦ
ﻣﻌﻤﺎ ﻫﻮش
دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

»ﻧﺎوﺎب« از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺣﺮﻓﻪ ا
آن دراﺮان ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ »روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن« ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ و اﭘﻠﻴﻴﺸﻦ اﻧﺪروﺪ
آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮﻧﺎوﺎب،اﻗﻴﺎﻧﻮسﻓﺮﺿﻣﺮﺑﻌاﺳﺖﻪﻓﺮوﻧﺪ»رزمﻧﺎو«،دو»ﻧﺎوﺷﻦ«،
ﺳﻪ »اژدراﻓﻦ«و ﭼﻬﺎر »زﺮدرﺎ« در آن ﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﺪ ﺟﺎ ادوات ﭘﻨﻬﺎن را
ﺸ Ëﻨﻴﻢ.ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻌﻀ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ از اﺑﺘﺪا »راﻫﻨﻤﺎ« ﺷﻤﺎﺳﺖ.

• ﻗﺎﻧﻮن:

ﻣﺴﻦﺗﺮﻦﭘﻴﺮﻣﺮددﻧﻴﺎﺷﺨﺼاﺳﺖﻪﻧﻮه
ﻫﺎﺶﻫﻢﺧﻮدﺷﺎنﻧﻮهدارﻧﺪ.درواﻗﻊﻫﻤﻪ
اﻦﺑﭽﻪﻫﺎﺑﻪﻧﻮﻋﻓﺮزﻧﺪاناﻦﭘﻴﺮﻣﺮد
ﺑﻪﺣﺴﺎبﻣآﻨﺪ.ﻓﺮضﻨﻴﺪﻪﺗﻌﺪاد
ﻓﺮزﻧﺪاندراﻦﺧﺎﻧﻮادهﺛﺎﺑﺖاﺳﺖ.ﻌﻨ
ﻫﺮﺗﻌﺪادﻪﭘﻴﺮﻣﺮدﻓﺮزﻧﺪدارد،ﻫﺮاز
ﻓﺮزﻧﺪاناوﻫﻢﺑﻪﻫﻤﺎنﺗﻌﺪادﻓﺮزﻧﺪداﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪوﻫﺮﺪامازﻓﺮزﻧﺪانآنﻫﺎﻫﻢﺑﻪ
ﻫﻤﺎنﺗﻌﺪادﻓﺮزﻧﺪداﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪو...
روزﺗﻤﺎمﻓﺮزﻧﺪانوﻧﻮهﻫﺎوﻓﺮزﻧﺪانﻧﻮهﻫﺎ
وﻧﻮهﻫﺎﻧﻮهﻫﺎﺑﻪﻣﻨﺰلﭘﺪرﺑﺰرگﻣآﻨﺪ.
ﺟﻤﻌﻴﺖاﻦﭘﻨﺞﻧﺴﻞﺑﺎﻫﻢ٢٨٠١ﻧﻔﺮﻣ
ﺷﻮد.ﺑﻪﻧﻈﺮﺷﻤﺎاﻦﭘﻴﺮﻣﺮدﻬﻦﺳﺎلﭼﻨﺪ
ﻓﺮزﻧﺪاﺻﻠداﺷﺘﻪاﺳﺖ؟!

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

دﻗﻴﻘﻪ

ﺗــﻤــﺎم ادوات در اــﻦ
ﻣ ــﻌ ــﻤ ــﺎ»اﻓـــــﻘـــــ«ــﺎ
»ﻋـــﻤـــﻮد« ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﺮﮔﺰﻣﻮرب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

• ﻧﺘﻪﻫﺎ:

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

٣٠

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺨﺖ

دﻗﻴﻘﻪ

پیروز-یازدهمیــن دوره رقابتهــای بوچیای کشــور به
میزبانی بابلسر با مقام ســومی تیم خراسان رضوی پایان
یافــت" *.مهــدی جاویــد" بازیکــن خراســانی تیــم ملی
فوتســال و فصل قبل تیم"تاسیســات دریایــی" با حضور
در باشــگاه "گیتی پســند" اصفهان قرارداد خود را برای
یک ســال با این باشــگاه منعقد کرد.وی ســابقه حضور و
قهرمانــی با این تیــم را در لیــگ برتر دارد *.تیم کشــتی
فرنگی "شهرمای مشهد" از ســاعت  22امشب در سالن
"خانه کشتی استاد توکل"مشــهد به مصاف تیم "لبنیات
دوشه هراز" آمل می رود.
سبزوار – کالته /حسین داودیان دارنده عنوان قهرمانی
پیش کسوتان جهان در مســابقات دوچرخهسواری تایم
تریل در بدو ورود به شهرســتان ســبزوار مورد اســتقبال
ورزش دوستان قرار گرفت.
قوچان ،ایشان زاده /تیم تنیس روی میز قوچان  ،قهرمان
مسابقات منطقه ای در بجنورد شد.

• ﻗﺎﻧﻮن:ﻠﻤﺎﺗ از ﻣﺘﻦ زﺮ ،رﻧﮕ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻫﺮازاﻦﻠﻤﺎتﺑﻪﺻﻮرت
 ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺟﺪول ﻣﺨﻔ
ﺷﺪه اﻧﺪ .آنﻫﺎ را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ و ﺧﻂ ﺑﺰﻧﻴﺪ.
ﺧﻮاﻫﻴﺪدﺪ ﻪ ﺑﺮﺧ ﺣﺮوف ﻫﻨﻮز
ﺧﻂ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .آنﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐدرﻨﺎرﻫﻢﻗﺮاردﻫﻴﺪﺗﺎرﻣﺰ اﻦ
ﺳﺮﮔﺮﻣ»واژهﺎﺑ«راﺸﻨﻴﺪ.

•

ﻧﺘﻪ ﻫﺎ :ﻠﻤﺎت ﺷﺎﺪ در ﺟﻬﺎت

ﻣﺨﺘﻠ ﺣﺘ ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ،ﭘﺎﻴﻦ
ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺎ ﻣﻮرب درج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .در
آﻏﺎز ﻠﻤﺎت ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ را ﭘﻴﺪا ﻨﻴﺪ و در
آﺧﺮ ﺳﺮاغ ﻠﻤﺎت ﻮﭼ ٤ﺣﺮﻓ،
٣ﺣﺮﻓو٢ﺣﺮﻓﺑﺮوﺪ.
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺣﺎوﻫﻴﭻازادواتﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺎﺿﺮﺑﺪرﺎﻋﻼﻣﺖآب) (ﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺑﺎﺪ ُﭘﺮﺑﺎﺷﻨﺪوﻟﺷﻞ ُﭘﺮﺷﺪﮔآنﻫﺎﻣﺸﺨﺺﻧﻴﺴﺖ،ﻣﻮﻗﺘﺎﺑﺎﺧﺎلﺳﻴﺎهﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮشﻧﻨﻴﺪﻪﻧﺎوﺎبﻓﻘﻂوﻓﻘﻂﭘﺎﺳﺦدارد!اﻃﻼﻋﺎتﺑﻴﺸﺘﺮدرﺑﺎره»ﻧﺎوﺎب«وﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺗﻤﺮﻨﻣﺘﻨﻮعﺗﺮرادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﺟﺴﺖوﺟﻮﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﻣﺘﻮﺳﻂ

کوتاه

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

ادوات در اــﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ وﺟﻪ در ﻫﻤﺴﺎﮕ
ﻫــﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ )ﺣــﺘــ از
ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ(.

دﻗﺖﻨﻴﺪﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎ»راﻫﻨﻤﺎ«ﺑﻪﭼﻪﺷﻠﻫﺴﺘﻨﺪُ .ﭘﺮﺑﻮدناﻦﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺑﺎ»داﺮه«»،ﻧﻴﻢداﺮه«»،ﻣﺮﺑﻊ«ﺎ»آب«درﭘﺎﺳﺨﻪﺑﻪ
دﺳﺖﻣآﺪﺎﻣﻼﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ.
ﻧﺎوﺎب»ﻣﻨﻄﻘ«اﺳﺖ،ﭘﺲﭼﺎرهﺣﻞآن»ﺣﺪسزدن«ﻧﻴﺴﺖ!ﺑﺎﺸËرواﺑﻂﻣﻨﻄﻘ،ﻣﺎﻫﻴﺖﻗﻄﻌﺑﻌﻀﺧﺎﻧﻪﻫﺎرا ﺗﻌﻴﻴﻦﻨﻴﺪ
وﺑﺎاﺳﺘﻨﺎدﺑﻪﻫﻤﺎنﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖﺧﺎﻧﻪﻫﺎدﮕﺮﺑﺮﺳﻴﺪ.

اخبار

واژه ﺎﺑ

دﻗﻴﻘﻪ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

ارﻗـــﺎم ﺑــﻴــﺮون ﺟــﺪول،
ﻣــ ﮔــﻮــﻨــﺪ ــﻪ در ﻫﺮ
ﺳﻄﺮ ﺎ ﺳﺘﻮن ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ
دراﺷﻐﺎلادواتاﺳﺖ.

•"پدیده"و"مشکی پوشان"در یک قدمی جایزه

برهمین اســاس،با فرض محتمل این که"محمدرضا خانزاده"جزو
فهرســت نهایی تیم ملی در جام جهانی باشد،باشگاه های دو سال
آخر حضور"خانزاده"(پدیده و مشکی پوشــان) از جایزه221هزار
و  780دالری-رقمی معــادل 931میلیون و476هــزار تومان با
محاسبه دالر 4هزار و200تومان-برخوردار خواهند شدکه البته
به نظر می رســد ســهم باشــگاه "پدیده"به دلیل بازی های بیشــتر
"خانزاده" در مدت زمــان مذکور برای این تیم ،بیشــتر خواهد بود.
به ایــن ترتیب ،هــم اکنون ایــن جایزه نقــدی در یک قدمــی این دو
باشگاه خراســانی قرار گرفته و اکنون اهمیت جذب بازیکنان ملی
پوش(حتی از نوع غیرخراســانی) بیشــتر معلوم می شــود .در این
میان،سود اساســی به دو باشگاه پرسپولیس و اســتقالل (به دلیل
داشتن تعداد بیشــتر ملیپوش در جام جهانی) می رسد که مبلغی
حدود یک میلیون دالر بابت حضور بازیکنان ملی پوش پرتعدادشان
از فیفا پاداش خواهند گرفت .به این مسئله ،افزایش سود حاصل از
ترانسفر بازیکن داخلی به خارج از کشورپس از جام جهانی 2018
در نقــل و انتقاالت تابســتان را که احتمــال لژیونر شــدن بازیکنان
داخلی (به خصوص ملی پوشــان) افزایش می یابــد ،اضافه کنید تا
بدانید فوتبال با چنین مالحظاتی ،می تواند ســود باالیــی را نیز با
تحویل ارز به باشگاه ها تزریق کند.

][١٣٩٧/٢/٢٧
ﻧﺎوﺎب

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

فیفا این مبلغ را بین تعداد بازیکنان و تعداد روزهایی که تیمها درگیر
مســابقات جام جهانی هســتند (شــامل روزهای فیفا پیــش از جام
جهانی و زمان برگزاری مسابقات) تقســیم کرده که به این ترتیب،
باشگاهها به ازای هر بازیکنی که در جام جهانی داشته باشند ،برای
هر روز :هشــت هزار و  ۵۳۰دالر دریافت میکنند .زمان محاســبه
شــده نیز از دو هفته پیش از جام جهانی تا یک روز پس از حضور هر
بازیکن در جام جهانی اســت.برهمین اســاس ،اگر تیم ایران فقط
در مرحلــه گروهی حضور داشــته باشــد و حتــی به مرحلــه حذفی
جام جهانی هم راه پیدا نکنــد ۲۶ ،روز درگیر جــام جهانی خواهد
بود .با این حســاب ،فیفا بابت هر بازیکن  ۲۲۱هزار و  ۷۸۰دالر به
باشگاههایی که آن ها را در اختیار داشته ،پاداش پرداخت میکند.
هر تیمی کــه زمان بیشــتری در جام جهانی حضور داشــته باشــد،
پاداش بیشتری نصیب باشگاههای بازیکنان میکند .یعنی اگر تیم
ملی موفق به صعود از گروه خود شــود ،هر باشگاه بابت هر بازیکن،
بیش از  ۲۲۱هزار و  ۷۸۰دالر میگیرد و سود بیشتری هم از صعود
تیم ملی ،نصیب باشگاهها میشــود .در غیر این صورت(حذف تیم
ملی ایــران در مرحله گروهی جــام جهانی )نیز ،مبلغــی حدود پنج
میلیون و  ۱۰۰هزار دالر (حدود  ۲۲میلیارد تومان) به باشگاههایی
تعلق میگیرد که در جام جهانی بازیکن دارند.

با اعــام موافقت نیــروی انتظامــی برخی ســینماداران
خراســانی آمادگی خــود را بــرای پخش بــازی های جام
جهانی فوتبال در برخی ســینماهای مشهد اعالم کرده
اند.مدیر ســینما "گلشن" مشــهد در این باره به خبرنگار
ما گفت:برای بازی های جــام جهانی فوتبال برنامه ویژه
داریم که شــش بازی مهم این مســابقات را بــرای عالقه
مندان پخش می کنیم".جیرانی" افزود:درخواست خود
را برای اداره ارشاد استان ارســال کردیم و منتظر اعالم
نتیجه هستیم" .بهبهانی" مدیر اجرایی سینما هویزه هم
در این بــاره گفت:تاکنون تصمیمی بــرای انجام این کار
نگرفته ایم و روابط عمومی سینما "اطلس" هم اعالم کرد
برای پخش بازی های جام جهانــی فوتبال برنامه داریم،
اما هنوز جزئیات آن مشــخص نیســت.اما معــاون هنری
و ســینمایی ارشاد خراســان رضوی به خبرنگار ما گفت:
تاکنون برای پخش بازی های جام جهانی در سینماهای
مشهد هیچ درخواستی از سوی ســینماداران نداشتیم.
از طرفی انجام این کار با آیین نامه ســینماداری مغایرت
داشته و برای این کار محدودیت داریم".افشین تحفه گر"
درباره این که اگر ســینمایی درخواست بدهد،استقبال
می کنید یا نــه؟ افزود:در این زمینه هیچ دســتورالعملی
نداریم و سینماها به پخش فیلم های سینمایی اختصاص
دارند و به نظرم کسی متقاضی این کار نباشد.چون االن
استقبال مردم از سینماها خوب اســت و مشکلی در این
باره نداریم.وی درباره این که برخی از سینماهای تهران
اعالم کردند،ممکن است بعضی از بازی های جام جهانی
را پخش کنند،خاطرنشان کرد:همیشه در زمان برگزاری
رویــداد های مهــم بین المللــی فوتبال،چنیــن مباحثی
مطرح می شــود،اما بعید مــی دانم که در مشــهد چنین
کاری انجام شود.

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

ﺳﺎده

روش،ﺳﺮﻣﺮﺑ ٦٣ﺳﺎﻟﻪﭘﺮﺗﻐﺎﻟﺑﺎوﺟﻮداﻦﻪ
ﺑﺮاﺧﻮدشﻧﻮعاﻣﭙﺮاﺗﻮردراﺮاندرﺳﺖﺮده،
اﻣﺎﻧﺘﺎﺠﻪاﻦﭼﻨﺪﺳﺎلﮔﺬﺷﺘﻪﮔﺮﻓﺘﻪ،ﺑﺎﻋﺚﺷﺪه
ﻪﻣﻨﺘﻘﺪاﻧﺶﺳﻮتﻨﻨﺪ.ﺗﻴﻢﻣﻠاﺮانﺑﻪﻋﻨﻮان
دوﻣﻴﻦ ﺗﻴﻢ دﻧﻴﺎ ﺑﺎ اﻗﺘﺪار ﺑﻪ ﺟﺎمﺟﻬﺎﻧ ﺻﻌﻮد ﺮد ﺗﺎ
رﻮردﺑﺳﺎﺑﻘﻪﺑﺮااﺮانوروشﺛﺒﺖﺷﻮد.
ﻮزﻫﺎاﺮاندرﻣﻘﺪﻣﺎﺗﺟﺎمﺟﻬﺎﻧ ٢٠١٨ﺑﺪون
ﻫﻴﭻ ﺷﺴﺘ ﺑﻪ ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧ راه ﭘﻴﺪا ﺮدﻧﺪ و ﺣﺘ
ﺗﺎ آﺧﺮﻦ ﻫﻔﺘﻪ از اﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﻠ ﻧﻴﺰ درﺎﻓﺖ
ﻧﺮدﻧﺪواﻦرﻮردﻫﺎﺑﻧﻈﻴﺮﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهﻗﺪرت
دﻓﺎﻋﺑﺎﻻﺗﻴﻢروشاﺳﺖﻪﻣﻠﺖاﺮانراﺑﻴﺶ
ازﭘﻴﺶاﻣﻴﺪوارﻣﻨﺪ.
ﺑﺪونﺷﺳﺘﺎرهدرﺧﺸﺎناﻦروزﻫﺎﻓﻮﺗﺒﺎلاﺮان
وآﺳﻴﺎﻋﻠﻴﺮﺿﺎﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶاﺳﺖ.وﻨﮕﺮﻃﺮاحآﻟﻤﺎردر
اﻦﻓﺼﻞازﻟﻴﮓﺑﺮﺗﺮﻫﻠﻨﺪآﻗﺎﺮدوﻧﺎمﻓﻮﺗﺒﺎلاﺮان
رادرﻗﺎرهﻬﻦواروﭘﺎﺑﻪﻗﻠﻪاﻓﺘﺨﺎررﺳﺎﻧﺪ.ﻋﻠﻴﺮﺿﺎدر
اﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺮا ﺗﻴﻤﺶ٢١ﮔﻞ زد و١٢ﭘﺎس ﮔﻞ داد

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻗﺎ ﮔﻠ ﻓﺼﻞ  ٢٠١٧-٢٠١٨ﻫﻠﻨﺪ
ﺑﺮﺳﺪ .دﮕﺮ ﺳﺘﺎره اﺮان ﺳﺮدار آزﻣﻮن اﺳﺖ .ﺳﺘﺎره
ﻢﺳﻦوﺳﺎلﮔﻨﺒﺪﻪﻫﻤﻴﺸﻪﺑﺎﺣﻮاﺷﺧﺎﺻ
ﻫﻤﺮاهاﺳﺖوﻟﻫﻤﭽﻨﺎنﻣﻬﺎﺟﻢاولﺗﻴﻢﻣﻠاﺮان
اﺳﺖوﻫﺮزﻣﺎنﻪروشﺑﻪاواﻋﺘﻤﺎدﺮده،اودﺳﺖ
ﺧﺎﻟ ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺮدار ﭘﺲ از درﺧﺸﺶﻫﺎ
زﺎدﻪدرﻓﺼﻞﮔﺬﺷﺘﻪﺑﻪﻫﻤﺮاهروﺳﺘﻮفداﺷﺖ
و در ﻟﻴﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اروﭘــﺎ ﺑﻪ ﺗﻴﻢﻫﺎ ﺑﺰرﮔ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺎﺮنﻣﻮﻧﻴﺦ و اﺗﻠﺘﻴﻮ ﻣﺎدرﺪ ﮔﻠﺰﻧ ﺮد ،ﺑﻴﺶ از
ﭘﻴﺶ زﺮ ذرهﺑﻴﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺰرگ اروﭘﺎ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ.ﻣﺴاﺮانﺑﺎﮔﻠﺰﻧﻫﺎزﺎدشدرﺗﻴﻢﻣﻠ
اﺮانﺧﻴﻠﻫﺎراوادارﺮدﺗﺎاوراﺟﺎﻧﺸﻴﻦﻋﻠدا،
اﺳﻄﻮرهﺗﻴﻢﻣﻠﺸﻮرﻣﺎنوآﻗﺎﮔﻞﻓﻮﺗﺒﺎلﺟﻬﺎن
ﺑﺪاﻧﻨﺪ.درﺧﻂﺣﻤﻠﻪﺗﻴﻢﻣﻠاﺮانآنﻗﺪرﻣﻬﺮهﻫﺎ
ﻠﻴﺪ وﺟــﻮد دارد و ــروش در اﻦ ﺧﻂ آنﻗﺪر
ﺑﺎزﻨﺎنآﻣﺎدهداردﻪﻧﻤﺗﻮانازﺣﻀﻮراﻧﺼﺎرﻓﺮد،
ﻣﻬﺎﺟﻢاﻟﻤﭙﻴﺎﻮسﭼﺸﻢﭘﻮﺷﺮد.

ﻟﻄﻔﺎ ﻧﻈﺮ،اﻧﺘﻘﺎدوﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺗﺎنرا
درﺑﺎرهﺑﺨﺶﺟﺪولوﺳﺮﮔﺮﻣ
ﺑﻪﺷﻤﺎره  ٢٠٠٠٩٩٩ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

