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و  جهــان بــا ســرمایه گــذاری و صــرف هزینــه هــای گــزاف در 

و  هســتند  فوتبــال  هــای  زمینــه  تمامــی  در  فعالیــت  حــال 

فوتبــال ایــران  نیــز بــا تمــام محدویــت هــا،  فشــارها و تحریــم 

ــان در  ــال جه ــای فوتب ــه پ ــا ب ــان پ ــه، همچن ــای ناجوانمردان ه

پیــش اســت تــا بــه اهــداف خــود برســد. حضــور تیــم ملــی 

فوتبــال بزرگســاالن در رقابتهــای انتخابــی جــام جهانی،حضــور 

ــیا،  ــی آس ــای قهرمان ــان در رقابته ــان و جوان ــای نوجوان ــم ه تی

فوتســال  قهرمانــی  در  آقایــان  فوتســال  ملــی  تیــم  شــرکت 

آســیا از برنامــه هایــی اســت کــه فدراســیون فوتبــال در تقویــم 

بــه  هــا  محدودیــت  علیرغــم  و  داده  قــرار  خــود  فعالیتهــای 

حرکــت رو بــه جلــو ادامــه داده و بــه منظــور اجــرای برنامــه 

هــای توســعه ای و زیــر ســاختی از هیــچ تالشــی بــرای رســیدن 

ــد. ــی کن ــغ نم ــت دری ــدف و موفقی ــه ه ب

ســرمایه  بــا  ایــران  اســالمی  جمهــوری  فوتبــال  فدراســیون 

گــذاری در تیــم هــای ملــی در شــرایطی کــه دنیــا بــا ویــروس 

پروتــکل  اجــرای  بــا  کنــد،  نــرم مــی  پنجــه  کویــد 19 دســت و 

هــای بهداشــتی و دقیــق، اقــدام بــه برگــزاری اردوی تیــم ملــی 

ــا پشــبرد برنامــه هــای  ــا بتوانــد ب فوتســال بزرگســاالن نمــود ت

خــود، شــاهد حضــوری موفــق از تیــم هــای ملــی در رشــته 

هــای مختلــف باشــد.

در  فوتبــال  لیــگ  رقابتهــای  برگــزاری  بــا  همزمــان  واقــع  در 

سراســر کشــور، اســتارت برگــزاری اردوهــای آمــاده ســازی تیــم 

هــای ملــی فوتســال و فوتبــال نوجوانــان زده شــد تــا تیــم هــا 

بــا توجــه بــه برنامــه مســابقات قهرمانــی آســیا، تمرینــات خــود 

را بــا درایــت ، حمایــت و پیشــتکار فدراســیون و کمیتــه پزشــکی 

برگــزار کنند.همــه کشــورهای پیشــرو و فعــال در فوتبــال آســیا

حیــدر بهارونــد

ســر پرســت فدراسیون

داشته باشد.

مثــال  دلســوزی  و  تعامــل  بــا  ایــران  فوتبــال  اجرایــی  امــور 

در  بــزرگ فوتبــال، ســهم بســزایی  در میــان خانــواده  زدنــی 

جــذب ورزشــکاران در فوتبــال، فوتســال و فوتبــال ســاحلی و 

همچنیــن تیــم هــا ی ملــی داشــته کــه بــا تدبیــر ویــژه فرهنگــی 

بــه منظــور حضــور تماشــاگران در اســتادیوم هــای کشــور و پــر 

کــردن اوقــات فراغــت آنــان بــا حداقــل هزینــه، بــر عهــده دارد. 

ــه اوج  ــیدن ب ــرای رس ــالش ب ــت و ت ــه فعالی ــت ک ــح اس ــر واض پ

بــه  بــرای  المللــی  بیــن  مســابقات  در  قهرمانــی  هایــی  قلــه 

اهتــزار در آوردن پرچــم پــر افتخــار کشــورمان بهانــه ایســت 

بــرای ســیر در حیطــه هــای اخالقــی و انســانی کــه نمــود معنــوی 

ایــن ورزش فــرح بخــش را نویــد مــی دهــد و در دورن خویــش 

پیــام صلــح، مهربانــی، دوســتی، همدلــی و کمــک بــه همنــوع 

ــی آورد. ــان م ــه ارمغ را ب

فوتبــال ورزش محبــوب قــرن حاضــر اســت . ایــن بــازی گروهــی 

ضمــن اینکــه اهــداف ورزشــی و غیرورزشــی  بســیاری رابــرآورده 

نگاهــی  و  گروهــی  فعالیــت  بــه  توجــه  اهمیــت  کنــد،  مــی 

ســاختار گــرا و برنامــه محــور را بــرای فدراســیون فوتبــال ج.ا.ا 

دوچنــدان کــرده اســت.

هــدف مــا در فدراســیون فوتبــال از انجــام همــه برنامــه هــای 

فوتبــال کشــور از میزبانــی هــا تــا کلیــه همایــش هــا و دوره 

هــای آموزشــی، نشســت هــای مختلــف و تخصصــی، برگــزاری 

ایــن  لیــگ فوتبــال، فوتســال و فوتبــال ســاحلی  رقابتهــای 

اســت کــه فوتبــال کشــور بتوانــد مســیر خــود را بــه درســتی 

ایــران  فوتبــال  روی  پیــش  روشــن  ای  آینــده  و   کــرده  پیــدا 

تصویــر شــود و در ایــن راســتا قطعــا همــکاری همــه بخــش 

هــای مرتبــط بــا فوتبــال مــی توانــد نقــش اساســی و انــکار 

ناپذیــر در مســیر رو بــه جلــوی مــا در یافتــن راهــی بــرای توســعه 

هــر چــه بیشــتر ایــن ورزش پرطرفــدار در آینــده و بــرای آینــدگان

مهــدی محمــد نبــی
دبیــر کل فدراســیون
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یوسف اکبری

مدیر اداره اخبار ورزشی ایسنا

کرونــا  مخــرب  اثــرات  مهلک تریــن  از  یکــی  بتــوان  شــاید 
ورزشــی  کــرد.  جســتجو  فوتبــال  در  را  انســانی  جامعــه  بــر 
ــا  ــود و صده ــرار داده ب ــود ق ــر خ ــت تاثی ــا را تح ــه روزی دنی ک
میلیــون نفــر در جهــان را مســتقیم و غیرمســتقیم درگیــر 
خــودش داشــت و چرخــه اقتصــادی بزرگــی را می چرخانــد، 
بــه یک بــاره از حرکــت ایســتاد. تبعــات هولنــاک کوویــد 19 بــر 
اقتصــاد و روح هیجانــی فوتبــال بــه گونــه ای کشــنده بــود 
کــه نگرانی هــا و خســارات فراوانــی را بــه لیگ هــای معتبــر 
نامــدار  باشــگاه های  فوتبــال،  فدراســیون های  آماتــور،  و 
و بی نــام و نشــان، بازیکنــان و حتــی ســایر افــراد مرتبــط و 
غیرمرتبــط وابســته بــه فوتبــال در سراســر جهــان وارد کــرد.   
میلیارد هــا دالر خســارت شــاید بخــش کوچکــی از اتفاقــی 
ــا  ــال در دنی ــر فوتب ــر س ــر ب ــای اخی ــه در ماه ه ــد ک ــی باش بزرگ
آوار شــده اســت. همــه ایــن اتفاقــات تنهــا و تنهــا درپــی 
اوج گیــری شــیوع انتشــار کووویــد 19 اســت. ذره ای کــه بــه 
ــس   ــی نف ــف و حت ــال را متوق ــه ی فوتب ــته هم ــی توانس تنهای
سیاســتمداران و اقتصــاد کشــورها را  نیــز را در ســینه ها 

ــد. ــس کن حب
شــیوع کروناویــروس توانســته بزرگتریــن لیگ هــای فوتبــال 

در دنیــا و اروپــا را بــا ضررهــای اساســی روبــرو کنــد.

وجــود  بــا  بریتانیــا،  برتــر  لیــگ  شــده  پیش بینــی  نمونــه  بــرای   
ــی را  ــل توجه ــی قاب ــرر مال ــی، ض ــارد یوروی ــوه 1.28 میلی ــرر بالق ض
ــی  ــش بین ــن پی ــود. هم چنی ــل ش ــا متحم ــای اروپ ــن لیگ ه در بی
شــده اللیــگای اســپانیا دومیــن لیگــی باشــد کــه در اثــر شــیوع 
کروناویــروس بیشــترین ضــرر مالــی را بــه میــزان 970 میلیــون 
یــورو، متحمــل می شــود. ســری آ ایتالیــا و لیــگ یــک فرانســه، بــه 
ترتیــب790 میلیــون یــورو، 700 میلیــون یــورو و 400 میلیــون یــورو 
ضــرر کــرده و خواهنــد کــرد. ضــرری کــه بــا توجــه بــه شــیوه و شــکل 
ــتر  ــی بیش ــان خیل ــد در پای ــا، می توان ــن لیگ ه ــی از ای ــزاری برخ برگ
از ایــن ارقــام باشــد.مانند آنچــه در لیگ هــای مطــرح اروپایــی روی 
داده، انتظــار مــی رود کــه حــق پخــش نیــز بیشــترین ضربــه مالــی 
را در ایــن لیگ هــا داشــته باشــد. عــاوه بــر ایجــاد خســارت مالــی 
شــدید بــه لیگ هــای فوتبــال اروپــا، شــیوع کروناویــروس، باعــث 

ــت. ــده اس ــز ش ــی نی ــرح اروپای ــگاه های مط ــد باش ــش درآم کاه
تهدیــد اصلــی بــرای باشــگاه های فوتبــال بــه اعتقــاد کارشناســان 
اکثــر  اســت.  بــازار  در  بازیکنــان  قیمــت   افــت  اقتصــادی 
نقــل  میلیــاردی  بــازار  در  قیمت هــا  کاهــش  از  پیش بینی هــا 
ــت می کنــد.  ــا حکای ــد از بحــران کرون ــا، بع  وانتقــاالت فوتبــال اروپ
 ، LearnBondsبــر اســاس داده هــای جمــع آوری شــده توســط
انتظــار مــی رود کــه تعلیــق موقــت مســابقات فوتبــال در بســیاری 
از کشــورهای قــاره ســبز بــه دلیــل بیمــاری کروناویــروس، یــک 
ضربــه اقتصــادی پرهزینــه بــه لیگ هــای فوتبــال اروپــا وارد کنــد و 

ضررهــای مشــترک آن بــه بیــش از 4.1 میلیــارد یــورو برســاند.
ــاری  ــیوع بیم ــی از ش ــی ناش ــران مال ــه بح ــر داد ک ــل خب ــی می دیل
بــا چالــش هــای جــدی  بارســلونا  باشــگاه  باعــث شــده  کرونــا 
روبــرو شــود و ایــن باشــگاه بــا کســر بودجــه ۲۰۰ میلیــون یورویــی 
مواجــه شــده اســت. بــه گــزارش ایــن نشــریه اســپانیایی ، در همه 
ســطوح فوتبــال ایــن کشــور خبرهایــی از تــاش بــرای کاســتن 

شــدید و ناگهانــی از هزینه هــا دیــده می شــود.
بــا  تقابــل  در  نیــز  برتــری  لیــگ  باشــگاه های  مســیر  ایــن  در 
پخش کننده هــای تلویزیونــی قــرار دارنــد و مدیــران باشــگاه ها 
اخیــرا در جلســات اضطــراری اعــام کرده انــد کــه در بحــران کرونــا 
 750 انباشــته  ضــرر  بــا  نهایــت  در  باشــگاه  هــر  اســت  ممکــن 

شــود.  مواجــه  پونــدی  میلیــون 

در  اســپورتس  اســکای  مثــل  بزرگــی  پخش کننده هــای 
ایــن بحــران میلیون هــا پونــد از دســت داده انــد، چــون 
مشــترکین  آبونمــان  پــول  از  بخشــی  شــده اند  مجبــور 
خــود را بازپــس دهنــد و از ایــن گذشــته، درآمدشــان از 

ــت. ــرده اس ــت ک ــدت اف ــه ش ــز ب ــات نی ــل تبلیغ مح
تحقیقاتــی  گــروه  کــه  جدیــدی  پژوهــش  اســاس  بــر 
مطالعــات  بین المللــی  مرکــز  فوتبــال«،   »رصدخانــه 
اســت،   داده  انجــام  ســوییس  در    )CIES( ورزشــی 
تعطیلــی لیگ هــای داخلــی کشــورها و همچنیــن لیــگ 
تیم هــای  ارزش   بــه  تاکنــون  اروپــا  لیــگ  و  قهرمانــان 
زده  ســنگینی  لطمــه  اروپــا  برتــر  لیگ هــای  در  حاضــر 
ــا  ــد ارزش آنه ــا ۳۵ درص ــد ت ــه می توان ــن لطم ــت و ای اس

را در بــر گیــرد. 
بــر اســاس بررســی های ایــن مرکــز معتبــر کــه مقــر آن 
در نوشــاتل ســوئیس اســت، ارزش بازیکنــان شــاغل 
در پنــچ لیــگ بــزرگ اروپــا، یعنــی اســپانیا، انگلســتان، 
درصــد   ۲۸ مجمــوع  در  نیــز  فرانســه  و  ایتالیــا  آلمــان، 
کاهــش پیــدا کــرده و از ۳۲ میلیــارد و ۷۰۰ میلیــون یــورو 
بــه ۲۳ میلیــارد و ۴۰۰ میلیــون یــورو می رســد. بــه عنــوان 
ــازار  ــد در ب ــال مادری ــان رئ ــوع ارزش بازیکن ــه، مجم نمون
 ۳۲( کاهــش  یــورو  میلیــون   ۲۶۰ بــا  نقل وانتقــاالت 
درصــد( از ۱ میلیــارد و ۱۰۰ میلیــون یــورو بــه ۷۵۰ میلیــون 
ــارد و  ــم از ۱ میلی ــلونا ه ــم بارس ــد. ارزش تی ــورو می رس ی
۱۷۰ میلیــون یــورو بــه ۸۰۴ میلیــون یــورو کاهــش یافتــه، 
باشــگاه  پردرآمدتریــن  دارایــی  ارزش  دیگــر  عبــارت  بــه 
ــد  ــم خواه ــورو ک ــون ی ــش از ۳۰۰ میلی ــان بی ــال جه فوتب

ــد. ش
کــه  شــد  مدعــی  گزارشــی  در  نیــز  عربــی  روزنامــه  یــک 
از  دالر  میلیــارد   ۳ بــه  نزدیــک  رقمــی  آســیا  فوتبــال 
کــرده  ضــرر  اجبــاری  و  مــدت  طوالنــی  تعطیــات  ایــن 
ــوط  ــی مرب ــان مال ــن زی ــادی از ای ــش زی ــه بخ ــت، البت اس
بــه فوتبــال شــرق آسیاســت. زیــرا آنهــا از حــق پخــش 
ــابقات  ــی مس ــد و تعطیل ــادی می برن ــره زی ــی به تلویزیون

بــه آنهــا زده اســت. لطمــه بیشــتری 

ســایر  کنــار  در  نیــز  ایــران  فوتبــال  میــان،  ایــن  در 
روز هــا،  ایــن  در  پریشــانش  اوضــاع  و  اتفاقــات 
شــوم  تبعــات  گرفتــار  کشــورها  همــه  هماننــد 
کوویــد 19 شــده اســت. توقــف طوالنی مــدت لیــگ 
و ضررهــای ســنگین اقتصــادی ناشــی از ایــن اتفــاق، 
یقینــا تبعــات و لطمــات ســنگینی را بــر پیکــره فوتبــال 

ایــران بــار کــرده اســت.
توقــف یک بــاره هیجــان  هوادارانــی کــه  بــه عشــق 
و  مربیــان  اســترس  تــا  می کردنــد  زندگــی  فوتبــال 
بازیکنانــی کــه بــه شــوق هواداران شــان تمریــن و 
ــض  ــی نب ــی طوالن ــرای مدت ــا ب ــد عم ــت می کردن رقاب
فوتبــال ایــران را متوقــف کــرده بــود. علیرغــم ناقــص 
فوتبــال  درآمدهــای  حرفه ایــی  سیســتم  بــودن 
ــرات  ــوان تاثی ــات، نمی ت ــش و تبلیغ ــق پخ ــران از ح ای
زیان بــار کوویــد 19 بــر فوتبــال ایــران را منکــر شــد. 
شــاید آمــار و رقــام دقیقــی از زیــان مالــی فوتبــال 
ــد  ــده باش ــام نش ــا اع ــیوع کرون ــه ی ش ــران در نتیج ای
امــا قطعــا ایــن ویــروس و تبعــات آن دامــن بخــش 
بزرگــی از قراردادهــای اقتصــادی لیــگ فوتبــال ایــران 
را گرفتــه و مشــکات مالــی هنگفتــی برای باشــگاه ها 
ــات  ــد تبع ــه بای ــت ک ــرده اس ــاد ک ــران ایج ــال ای و فوتب

ــرد. ــی ک ــنجید و بررس ــده س آن را در آین
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قهرمانــی  مســابقات  پیشــنهادی  جدیــد  تاریــخ  اعــام 
AFC ســوی  از  آســیا  فوتســال 

کنفدراســیون فوتبــال آســیا بــا ارســال نامــه ای از تیم هــای حاضــر 
در مســابقات قهرمانــی آســیا درخواســت کــرده اســت تــا نظــر 
خــود را درخصــوص تاریــخ جدیــد و پیشــنهادی برگزاری مســابقات 

قهرمانــی فوتســال آســیا ۲۰۲۰ اعــام کننــد.
بــر ایــن اســاس، AFC کــه در تــاش بــود تــا مســابقات را بــا دومیــن 
تغییــر زمانــی در مــرداد مــاه امســال برگــزار کنــد، در ایــن نامــه از 
ــاره  ــود را درب ــر خ ــا نظ ــرده ت ــت ک ــو درخواس ــیون های عض فدراس
تاریــخ پیشــنهادی جدیــد یعنــی از ۴ تــا ۱۵ نوامبــر ۲۰۲۰ )آبانمــاه( 

اعــام کننــد.

ایــرج دانایی فــرد در جمــع بهتریــن گل هــای  گل مرحــوم 
آســیایی تاریــخ جــام جهانــی

گل مهاجــم پیشــین تیــم ملــی فوتبــال ایــران بــه اســکاتلند در 
جمــع برتریــن گل هــای تاریــخ قــاره آســیا در جــام جهانــی فوتبــال 

ــت. ــرار گرف ق
تارنمــای  فوتبــال،  فدراســیون  رســمی  ســایت  گــزارش  بــه 
کنفدراســیون فوتبــال آســیا بــا معرفــی ده گل برتــر تیم هــای قــاره 
ــرده  ــنجی ک ــه نظرس ــدام ب ــان اق ــی از مخاطب ــام جهان ــخ ج در تاری

اســت.
)کــره  زیــن  ســئونگ  پــارک  توســط  رســیده  ثمــر  بــه  هــای  گل 
ــگ  ــو، هون ــون ه ــوی س ــران(، چ ــرد )ای ــی ف ــرج دانای ــمالی(، ای ش
میونــگ بــو و پــارک جــی ســونگ )کــره جنوبــی(، احمــد راضــی 
و  هونــدا  کیســوکه  )عربســتان(،  العویــران  ســعید  )عــراق(، 
تاکاشــی اینــوی )ژاپــن( و تیــم کهیــل )اســترالیا( در این نظرســنجی 

قــرار گرفتــه  اســت.
ــران در  ــال ای ــخ فوتب ــتین گل تاری ــده نخس ــرد زنن ــوم دانایی ف مرح

جــام جهانــی ۱۹۷۸ آرژانتیــن بــوده اســت.
حذف داوران پشت دروازه

علیرضــا ســهرابی، رئیــس دپارتمــان داوران اعــام کــرد: از تمــام 
داوران و ناظــران فعــال در لیــگ کشــور بــا همــکاری فدراســیون 
پزشــکی ورزشــی و هیــات هــای اســتانی تســت هــای کرونــا گرفتــه 
شــود. در همیــن راســتا هماهنگــی هــا و پیگیــری هــای الزم در ایــن 
زمینــه بــا همــکاری کمیتــه پزشــکی فدراســیون و ایفمــارک صــورت 

خواهــد گرفــت.
تیــم هــا مــی تواننــد در ســه فرصــت  کــرد:  بیــان  وی در ادامــه 
هــای  اطاعیــه  طبــق  را  تعویــض   5 مجموعــا  بــازی  از  تعویضــی 
آموزشــی فیفــا انجــام دهنــد. همچنیــن بــا توجــه بــه شــرایط حــال 
حاضــر و بــرای جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا داوران پشــت 

دروازه در مســابقات لیــگ برتــر را حــذف کردیــم. 

امضــای تفاهم نامــه ســازمان لیــگ فوتبــال ایــران بــا مرکــز 
آموزشــی درمانــی شــفا یحیائیــان

ــازمان  ــس س ــال و رئی ــیون فوتب ــت فدراس ــد سرپرس ــدر بهارون  حی
لیــگ امــروز بــا دکتــر ابوالفضــل باقــری فــرد رئیــس مرکــز آموزشــی 
ــگ  ــازمان لی ــه س ــن جلس ــرد. در ای ــدار ک ــفایحیائیان دی ــی  ش درمان
تخصصــی  مرکــز  ایــن  بــا  همــکاری  نامــه  تفاهــم  ایــران  فوتبــال 
آموزشــی درمانــی کشــور امضــا کــرد کــه بــر ایــن اســاس بازیکنــان 
باشــگاهی و ملــی  و خانــواده فوتبــال در همــه رده هــا و لیــگ 
از خدمــات مرکــز آموزشــی درمانــی  هــای مختلــف مــی تواننــد 

ــوند. ــد ش ــره من ــژه به ــور وی ــه ط ــفایحیائیان ب ش

خبرنامه
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هت تریک قهرمانی مس سونگون

تیــم مــس ســونگون ورزقــان بــا پیــروزی مقابــل تیــم گیتی پســند 
در دیــدار برگشــت فینــال لیــگ برتــر فوتســال، جــام را در تبریــز نگــه 

داشت.
دیــدار تیم هــای فوتســال مــس ســونگون و گیتــی پســند اصفهــان 
امــروز )جمعــه( در وقــت هــای قانونــی بــا نتیجــه تســاوی ۳ بــر ۳ 
بــه پایــان رســید و در ضربــات پنالتــی تیــم مــس ســونگون موفــق 

شــد ۶ بــر ۵ )در مجمــوع ۹ بــر ۶( بــه برتــری برســد. 
بــازی رفــت دو تیــم در اصفهــان بــا نتیجــه ۴ بــر ۳ بــه ســود مــس 
تمــام شــده بــود. بــا نتیجــه بدســت آمــده تیــم مــس ســونگون در 
مســابقات باشــگاهی قهرمانــی آســیا در امــارات شــرکت خواهــد 

کــرد.

 ۲۰۲۷ ملت هــای  جــام  میزبانــی  کاندیــدای  رســما  ایــران 
آســیا شــد 2020

کنفدراســیون فوتبــال آســیا نامزدهــای میزبانــی جــام ملــت هــای 
2027 آســیا را اعــام کــرد.

وینــدزور جــان بــا ارســال نامــه ای بــه دبیــران کل فدراســیون 
عضــو اعــام کــرد:

پیــرو دعوتنامــه بــرای درخواســت میزبانــی کــه در تاریــخ ســوم 
فوریــه بــه کشــورها فرســتاد شــده بــود روز گذشــته )ســه شــنبه 
10 تیــر( مهلــت درخواســت اعــام میزبانــی بــرای مســابقات جــام 
ملتهــای 2027 آســیا بــه پایــان رســید و بــه ترتیــب حــروف الفبــا 
کشــورهای هنــد، ایــران، قطــر، عربســتان و ازبکســتان کاندیــدای 

ــدند. ــا ش ــت ه ــن رقاب ــان ای میزب

 اولین اردوی  تیم ملی فوتسال در سال جدید

تیــم ملــی فوتســال کشــورمان کــه بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا 
بــه مــدت چهــار مــاه امــکان برگــزاری اردوی تدارکاتــی را نداشــت، 
بــا صــدور مجوزهــای الزم بــرای برگــزاری تمرینــات از ســوی ســتاد 
ملــی مبــارزه بــا کرونــا و هماهنگــی  کمیتــه فوتســال و کمیتــه 
در  بهداشــتی  پروتکل هــای  رعایــت  جهــت  فدراســیون  پزشــکی 
مرکــز ملــی فوتبــال، اردوی خــود را از روز سه شــنبه ســوم تیــر آغــاز 
کــرد. بــر همیــن اســاس از ســوی ناظــم الشــریعه 16 بازیکــن بــه 

ــدند. ــوت ش ــال دع ــی فوتس ــم مل اردوی تی

برگــزاری نشســت دبیــرکل و رییــس دپارتمــان تیــم هــای 
ملــی بــا اســکوچیچ

در  حضــور  بــا  ملــی  تیــم  اسکوچیچ،ســرمربی  دراگان 
ــرکل  ــد نبی،دبی ــدی محم ــا مه ــال ب ــیون فوتب ــل فدراس مح
ــای  ــم ه ــان تی ــس دپارتم ــی ریی ــدی خراط ــیون و مه فدراس

ملــی نشســتی را بــه مــدت 90 دقیقــه برگــزار کــرد.
در ایــن نشســت برنامــه ریــزی هــای آتــی تیــم ملــی در حــوزه 
کمــپ هــا و اردوهــا، بــازی هــای تدارکاتــی و همچنیــن رونــد 
مربــوط بــه بــازی هــای تیــم ملــی در مقدماتــی جــام جهانــی 

مــورد تبــادل نظــر قــرار گرفــت.
دراگان اســکوچیچ در ایــن نشســت همچنیــن گزارشــی از 
رونــد فعالیــت خــود در ماههــای اخیــر ارائــه کــرد. بــر اســاس 
ــای  ــازی ه ــه ب ــد کلی ــرر گردی ــورت گرفته،مق ــزی ص ــه ری برنام
لیــگ برتــر در هفتــه هــای باقیمانــده بــه صــورت کامــل رصــد 

شــود.
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رنجبر و مهاجرانی کاندیدای بزرگترین مربیان تاریخ جام ملت های آسیا(

ســایت کنفدراســیون فوتبــال آســیا امــروز بــا انتشــار گزارشــی بــه معرفــی بزرگتریــن مربیــان تاریــخ جــام ملــت هــای آســیا 
پرداختــه اســت.

در فهرســت 10 نفــره نامزدهــای بهتریــن مربــی تاریــخ جــام ملــت هــای آســیا نــام زنــده یــاد محمــد رنجبــر، ســرمربی اســبق 
تیــم ملــی کشــورمان کــه در ســال 1972 هدایــت تیــم ملــی را برعهــده داشــت و دومیــن قهرمانــی ایــران در جــام ملــت هــا 
را بــرای ایــران بــه ارمغــان آورد و همچنیــن حشــمت مهاجرانــی کــه ایــران را در ســال 1976 قهرمــان آســیا کــرد دیــده مــی 

شــود

محمدنبی: با استفاده از ظرفیت فوتبال می توان برخی از ناهنجاری های رفتاری را به هنجار تبدیل کرد

نشســت دبیــرکل و جمعــی از مدیــران فدراســیون فوتبــال بــا دبیــر شــورای ارتقــای آگاهــی هــای عمومــی اطــاع رســانی و 
ــت  ــه وضعی ــس کمیت ــی، ریی ــه انضباط ــس کمیت ــرکل، ریی ــور دبی ــا حض ــت ب ــن نشس ــد. ای ــزار ش ــه برگ ــوه قضایی ــنجی ق افکارس
بازیکنــان، رییــس کمیتــه حقوقــی و تدویــن مقــررات، رییــس دپارتمــان امــور حقوقــی، رییــس دپارتمــان تیــم هــای ملــی، 
سرپرســت کمیتــه مســابقات ســازمان لیــگ فوتبــال، رییــس کمیتــه فرهنگــی، روســای روابــط عمومــی ســازمان لیــگ فوتبــال 
ــنجی  ــانی و افکارس ــاع رس ــی اط ــای عموم ــای آگاهی ه ــورای ارتق ــر ش ــاری ،دبی ــدی افتخ ــور مه ــا حض ــال و ب ــیون فوتب و فدراس
قــوه قضاییــه در ســالن روابــط عمومــی فدراســیون فوتبــال برگــزار شــد.در ایــن نشســت مهــدی محمدنبــی ،دبیــرکل فدراســیون 
گفــت: اگــر عملکــرد بخش هــای مختلــف ورزش کشــور در شــرایط کنونــی شــیوع ویــروس کرونــا را بــا دقــت بررســی کنیــم، متوجــه 

ــه  ــدن برنام ــی ش ــی در اجرای ــت خوب ــه موفقی ــویم ک می ش
های رشته فوتبال وجود دارد. در واقع با وجود شرایط
 سخت،مسابقات لیگ و اردوهای تیم ملی را با عزمی
 oخوب درچارچوب پروتکل های بهداشتی ستاد مبارز 

با کرونا به اجرا گذاشتیم.وی ادامه داد: نشست امروز 
با هدف ارتقای آگاهی های عمومی و حقوقی از طریق

 ورزش فوتبال با هدف کاهش جرم و آسیب های اجتماعی 
برگزار شده است. در فدراسیون فوتبال و بطور ویژه 

در بخش های ارکان قضایی، سازمان لیگ فوتبال،
 کمیته فرهنگی و ... یک سری وظایف ذاتی داریم تا

شرایطی را ایجاد کنیم که از ظرفیت تاثیرگذاری زیادی که
شــود.دبیرکل  اســتفاده  نحــو  بهتریــن  بــه  و  درســتی  بــه  دارد،  وجــود  آن  در  فعــال  مربیــان  و  ورزشــکاران  فوتبــال،  در   
بــا  بایــد  دلیــل  همیــن  بــه  اســت.  ملمــوس  و  زیــاد  فوق العــاده  جامعــه  در  فوتبــال  اثربخشــی  افــزود:  فدراســیون 
هــای  آگاهــی  ارتقــای  شــورای  و  فوتبــال  فدراســیون  مابیــن  فــی  نویــس  پیــش  یــک  قالــب  در  مناســب  همــکاری  ایجــاد 
ایــن  ســازی  هدفمنــد  راســتای  در  راهــی  نقشــه  و  نامــه  شــیوه  قضاییــه،  قــوه  افکارســنجی  و  رســانی  اطــاع  عمومــی 
باشــیم. رســانه ای  ناهنجاری هــای  بعضــا  و  رفتــاری  ناهنجاری هــای  کاهــش  شــاهد  تــا  شــود  تالیــف  اثربخشــی  از   میــزان 

ــد،  ــل مان ــان غاف ــکاران و مربی ــذاری ورزش ــار و تاثیرگ ــی رفت ــوع و چگونگ ــن موض ــت ای ــد از اهمی ــرد: نبای ــح ک ــان تصری وی در پای
ــی از  ــع بخش ــه و در واق ــه از دل جامع ــات گرفت ــال، نش ــد فوتب ــداری مانن ــته پرطرف ــوص در رش ــه خص ــکاران ب ــار ورزش ــه رفت چراک
ــوی  ــن از س ــی مابی ــرح ف ــن ط ــس ای ــش نوی ــد پی ــرر ش ــت مق ــن نشس ــان ای ــت، در پای ــی اس ــت. گفتن ــا اس ــی م ــاری مل ــت رفت هوی
ــرا  ــورد اج ــن و م ــال تدوی ــیون فوتب ــه و فدراس ــوه قضایی ــنجی ق ــانی و افکارس ــاع رس ــی اط ــای عموم ــی ه ــای آگاه ــورای ارتق ش

ــود. ــته ش گذاش
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در نامه ارسالی وی به دبیران کل فدراسیون ها آمده است

همانطــور کــه کامــا آگاه هســتید، بیمــاری همــه گیــر کرونــا زندگــی مــردم جهــان را تغییــر داده اســت، جایــی کــه ده هــا هــزار نفــر 
در سراســر قــاره جــان خــود را از دســت داده انــد و چالــش هــای منحصــر بــه فــردی را بــرای ورزش و فوتبــال بــه وجــود آورده انــد. 
ایــن امــر باعــث شــده تــا کنفدراســیون فوتبــال آســیا اقتضــای یــک شــب درخشــان بــرای جشــن در ایــن جــو دشــواری کــه بازیکنــان 
بــا آن رو بــه رو هســتند و مشــکاتی کــه فدراســیون هــا بــرای مدیریــت فعالیــت هــا و برنامــه هایشــان دارنــد، را مناســب نمــی 

دانــد.
رئیــس و کمیتــه اجرایــی کنفدراســیون فوتبــال آســیا نــه تنهــا بــرای نشــان دادن احتــرام و همــدردی بــه همــه کســانی کــه 
ــز  ــم جوای ــد مراس ــم گرفتن ــان، تصمی ــن زم ــخت تری ــن س ــان در ای ــه دارش ــان غص ــا و دوستانش ــواده ه ــه خان ــتند - بلک درگذش

ســاالنه کنفدراســیون فوتبــال آســیا 2020 کــه قــرار بــود اواخــر امســال در دوحــه، قطــر برگــزار شــود را لغــو کننــد.
ــیون  ــه کنفدراس ــه ب ــی ک ــکاری و درک ــت، هم ــر حمای ــر بخاط ــال قط ــیون فوتب ــد از فدراس ــی خواه ــیا م ــال آس ــیون فوتب کنفدراس

فوتبــال آســیا بــرای ایــن تصمیــم گیــری کمــک کــرد تشــکر کنــد.

بیرانوند کاندیدای برترین دروازه بانان لیگ قهرمانان آسیا 2018

 دروازه بان تیم ملی فوتبال کشورمان کاندیدای برترین دروازه بان لیگ قهرمانان آسیا 2018 شد.
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا با معرفی چهار دروازه بان برتر در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 2018 از مخاطبان 

اقدام به نظرسنجی کرده است.

 در این گزارش آمده است:
علیرضا بیرانوند در 14 بازی با 7 کلین شیت و 69 درصد دفع توپ عملکرد مناسبی در سال 2018 از خود 
بجا گذاشته است. وی در مسابقات جام جهانی 2018 روسیه با مهار پنالتی کریستین رونالدو توانست 

یک ستاره فوق العاده جهانی را متوقف کند.

لغــو مراســم جوایــز ســاالنه کنفدراســیون فوتبــال آســیا 
2020

محمدنبــی،  مهــدی  بــه  ای  نامــه  ارســال  بــا  جــان  وینــدزور 
ــاالنه  ــز س ــم جوای ــرد مراس ــام ک ــال اع ــیون فوتب ــرکل فدراس دبی

گردیــد. لغــو   2020 آســیا  فوتبــال  کنفدراســیون 
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 اتاق گفتگو

ناظم الشــریعه: هدفمــان ســطح مالکیــت تیــم 
بــه اســتاندارد جهانی اســت

اســت  معتقــد  ایــران  فوتســال  ملــی  تیــم  ســرمربی 
میشــود  باعــث  دوســتانه  تورنمنــت  دو  در  حضــور 
شــود. مشــخص  کامــا  تیــم  آمادگــی  شــرایط   تــا 

محمــد ناظــم الشــریعه، ســر مربــی تیــم ملــی فوتســال 
از  پــس  جدیــد  ســال  در  مــا  اردوی  دومیــن  گفــت: 
شــد.  آغــاز  فوتبــال  ملــی  مرکــز  در   PCR تســت   انجــام 

وی بــه خبرنــگار فدراســیون فوتبــال گفــت:از چنــد بازیکــن جــوان 
ــه  ــه ب ــت ک ــار اس ــتین ب ــرای نخس ــا ب ــی از آنه ــم و برخ ــوت کردی دع
تیــم ملــی بزرگســاالن دعــوت شــدند. بازیکنانــی کــه در فصــل 
توانایــی  تیــم هــای باشــگاهی خــود درخشــیدند و  گذشــته در 
ــد  ــفی، حمی ــعود یوس ــه مس ــد. از جمل ــن رده را دارن ــور در ای حض
کدخدایــی، رضــا قنبــری، محمــد بیضایــی و دیگــر بازیکنانــی کــه در 

ــد. ــت بودن ــه فعالی ــغول ب ــد مش رده امی

وی ادامــه داد:هــدف اصلــی مــا حفــظ و توســعه مالکیــت 
تــوپ اســت و در همــه اردوهــا تــاش اولیــه مــا رســاندن 

ســطح مالکیــت تیــم بــه اســتاندارد جهانــی اســت.
ناظم الشــریعه درخصــوص شــرایط فعلــی بازیکنــان گفت: 
یــک ســری اطاعــات بــه بازیکنــان داده بودیــم تــا تمرینــات 
را خودشــان پیگیــری کننــد. واقعیــت ایــن اســت کــه 3 
الــی 4 مــاه دور بــودن از شــرایط مســابقه، باعــث شــده تــا 
بازیکنــان اکنــون شــرایط خوبــی نداشــته باشــند، البتــه بــد 
هــم نیســتند. تمریــن و ممارســت باعــث افزایــش مجــدد 

ســطح تاکتیکــی و بدنــی بازیکنــان خواهــد شــد.

وی در پایــان گفــت: جلســه ای را هفتــه آینــده بــا کمیتــه 
داشــت.  خواهیــم  فوتســال  لیــگ  ســازمان  و  فوتســال 
ــه  ــز ب ــه چی ــیم. هم ــته باش ــی داش ــزی خوب ــه ری ــد برنام بای
ــا  ــاه ت ــط 3 م ــه فق ــه اینک ــه ب ــا توج ــردد و ب ــی گ ــاز م ــگ ب لی
ــروع  ــه ش ــدی ب ــاز ج ــم، نی ــیا داری ــی آس ــابقات قهرمان مس
قــرار  مســابقه  شــرایط  در  تــا  داریــم  لیــگ  مســابقات 
بــا  دوســتانه  دیدارهــای  برگــزاری  حــال  هــر  بــه  بگیرنــد. 
توجــه بــه شــرایط فعلــی از جملــه ویــروس کرونــا بســیار 
ســخت شــده، پــس بایــد از شــروع و انجــام مســابقات 

لیــگ نهایــت بهــره را ببریــم.
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حــاج صفــي جــز معــدود بازيكنــان چــپ پــاي فوتبــال كشــور اســت كــه 

هــم در رده باشــگاهي و هــم در رده ملــي موفــق عمــل كــرده اســت و 

در بازی هــای جــام جهانــی 2014 توانســت بــه صــورت ثابــت در تركيــب 

را  همــگان  تحســين  خوبــش  بازي هــاي  بــا  و  كنــد  بــازی  ملــي  تيــم 

ــزد. برانگي

ايــن ملــی پــوش كاشــاني كــه در ســن 11ســالگی فوتبــال حرفــه ای 

خــودش را آغــاز كــرد. در ســن 16ســالگی توانســت بــه تيــم بزرگســاالن 

ــود.  وی  ــرح ش ــور مط ــال كش ــي زود در فوتب ــد و خيل ــپاهان راه ياب س

اهــل  كاشــان و متولــد 1368 اســت. 

*فوتبال را از کاشــان شروع کردم

فوتبــال را از هفــت يــا هشــت ســالگی شــروع كــردم و 10 ســاله بــودم كــه بــه اصفهــان آمــدم. در 11 ســالگی در 

نونهــاالن ذوب آهــن بــازی كــردم و بعــد از ســه ســال كــه حــدود 14 ســال داشــتم بايــد در نوجوانــان ذوب آهــن بــازی 

ــان  ــان و جوان می كــردم كــه ســرمربی آن تيــم مــرا نخواســت و ســپس بــه ســپاهان رفتــم. زمانــی كــه در نوجوان

ســپاهان بــازی می كــردم لوكــو بوناچيــچ تــازه بــه ســپاهان آمــد و بســيار زيــاد بــه جوانــان اهميــت مــی داد و 

ــت  ــن موقعي ــه اي ــود ب ــر او نب ــه اگ ــورت ك ــن ص ــه اي ــود ب ــذار ب ــيار تأثيرگ ــن بس ــال م ــوكا در فوتب ــه ل ــم ك ــد بگوي باي

ــد. ــت نمی دهن ــان اهمي ــه جوان ــاد ب ــوال زي ــی اص ــان ايران ــيدم. مربي نمی رس

*از 16 ســالگی در لیگ برتر فوتبال ایران به میدان رفتم

زمانــی كــه از ســوی لــوكا انتخــاب شــد تنهــا هدفــم ايــن بــود كــه خــود را اثبــات كنــم و شايســتگی هايــم را نشــان 

دهــم. بــر هميــن اســاس تــاش هــای شــبانه روزی ام پايــان نداشــت تــا باالخــره بــه هــدف باالتــر خــود كــه حضــور 

در اروپــا بــود رســيدم. 

*حضورم در ســپاهان راه حضور در تیم ملی را هموار تر کرد

عملكــردم در تيــم ســپاهان باعــث شــد تــا در تيــم ملــی حضــور داشــته باشــم و پیراهــن مقــدس تيــم ملــی 

فوتبــال كشــورم را بــر تــن كنــم. فوتبــال بــاال و پايیــن دارد و بــا گذشــت زمــان و تــاش صبــر كــردم تــا بــه اهدافــم 

ــردم. ــازی ك ــال ب ــز فوتب ــان ني ــان و يون ــتم در آلم ــه داش ــردی ك ــی و عملك ــم مل ــش در تي ــا درخش ــه ب ــم. البت برس

ــان ملی پوش

حــاج صفــی: بــا تيــم ملی اوج مــی گيريم
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*بازی مقابل نیجریه، آرژانتین و بوســنی و هرزگوین کم اســترس بود

بــازی مقابــل نيجريــه بســيار ســخت تر از بــازی مقابــل آرژانتيــن بــود و دوندگــی مــن در بــازی بــا نيجريــه بیشــتر از 

آرژانتيــن بــود. اوايــل بــازی بــا آرژانتيــن كمــی اســترس داشــتیم، امــا مــن بــه شــخصه اســترس نداشــتم و بیشــتر 

بازيكنــان تيــم ملــی نيــز اســترس زيــادی نداشــتند. البتــه جلــوی مســی كمــی اســترس داشــتم و ايــن اســترس 

هــم بــه ايــن علــت اســت كــه مســی بازيكنــی اســت كــه بــه راحتــی می توانــد بازيكــن مســتقيم خــود را از پیــش رو 

بــردارد و دريبــل كنــد.

*آنطور که می خواســتیم در جام ملتها نتیجه نگرفتیم

ــک  ــش ي ــای خوب ــر بازی ه ــه خاط ــران ب ــی اي ــم مل ــان، روی تي ــات قدرتم ــی و اثب ــام جهان ــس از درخشــش در ج پ

حســاب ويــژه ای بــاز شــده اســت و كشــورهای عربــی از ايــران هــراس دارنــد.در جــام ملتهــا آنطــور كــه مــی 

از  باعــث شــد  اتفاقــات رخ داد و متاســفانه  بــه هدفمــان نرســيديم. يكســری  خواســتیم موفــق نشــديم و 

شــويم. دور  قهرمانــی 

*  تیــم ملــی فوتبال به روزهای اوج خود باز می گردد

تيــم ملــی دچــار افــت شــد و اميــدوارم بــا حضــور اســكوچيچ تيــم ملــی بــه روزهــای اوج خــود بــاز گــردد. شــرايط 

ــد  ــم و مانن ــاال بروي ــد ب ــه بع ــروه و مرحل ــود و از گ ــر ش ــان بهت ــدوارم اوضاعم ــت و امي ــخت اس ــی س ــی خيل گروه

دوره هــای بعــدی از گــروه خــود صعــود كــرده و بــه جــام جهانــی راه پیــدا كنيــم. منتظرمــان در جــام جهانــی باشــيد.

*بازی در اســپانیا بسیار سخت است

آرزوی هــر بازيكنــی اســت كــه لژيونــر شــود و چــه كســی اســت كــه دوســت نداشــته باشــد در خــارج از كشــور بــازی 

كنــد. خــودم بیشــتر اســپانيا را دوســت دارم، امــا بــازی در اســپانيا بســيار ســخت اســت. البتــه باشــگاه هاي 

ــم. ــح می ده ــان ترجي ــه آلم ــپانيا را ب ــازي در اس ــی ب ــت دارم ول ــم دوس ــان را ه آلم

*آرزو دارم روزی در رئــال بازی کنم

هــدف و آرزويــم ايــن هســت كــه وقتــی حرفــه ای فوتبــال را شــروع كــردم در بهتريــن تيــم هــای اروپايــی بــازی كنــم. 

تيــم رئــال را خيلــی دوســت دارم و يكــی از آرزوهايــم ايــن اســت كــه در رئــال بــازی كنــم .

*رائول گونزالز الگوی فوتبال ام  اســت

رائــول گونزالــز الگــوی فوتبــال مــن اســت و ايــن بازيكــن را بســيار دوســت دارم و از ســبک بــازی او خوشــم می آيــد 

در زمانــی كــه در نوجوانــان ســپاهان بــودم هــم بــه عنــوان هافبــک چــپ و هــم فــوروارد بــازی مــی كــردم. حــاال 

فعــا كــه بــه مــن مــی گوينــد فابــرگاس! )بــا خنــده(
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تمرین در منزل بســیار سخت است

باتوجــه بــه شــرايط كرونــا تمريــن كــردن در منــزل بســيار ســخت و دشــوار اســت و از لحــاظ آمادگــی در وضعيــت 

ايــده آلــی نيســتم. امــا تمرينــات را پیگيــری مــی كنــم تــا آمادگــی نســبی را داشــته باشــم.

*با ســپاهان از فوتبال خداحافضی خواهم کرد

حضــور در ســپاهان باعــث شــد مــن پلــه هــای ترقــی را طــی كنــم. زمانــی كــه خواســتم از فوتبــال خداحافظــی كنــم 

باتنهــا تيمــی كــه باعــث رشــدم بــود، ايــن كار را خواهــم كــرد.

*در پایــان اگر صحبتي دارید بگویید

تشــكر ويــژه ای از خانــواده ام می كنــم كــه واقعــا در ايــن چنــد ســال بــرای مــن بســيار زحمــت كشــيدند و ســختی 

زيــادی را تحمــل كردنــد، زيــرا زمانــی كــه بــه ســپاهان رفتــم هفتــه ای ســه الــی چهــار بــار بــه اصفهــان می آمــدم و 

تمريــن می كــردم كــه در آن زمــان بــه درســم لطمــه زيــادي وارد شــد. در حــال حاضــر هــم بــه خاطــر دعــای پــدر و 

مــادرم اســت كــه بــه ايــن جــا رســيده ام و نمی دانــم چگونــه می توانــم زحماتشــان را جبــران كنــم.

سوابق درخشان:

حاج صفــی در تركيــب تيــم ملــی فوتبــال جوانــان 

قهرمانــی  در  ايــران  بــرای  كامــل  به طــور  ايــران 

كــرد. بــازی   ۲۰۰۶ آســيا  جوانــان 

اوليــن   ۱۳۸۷ خــرداد   ۵ در  حاج صفــی  احســان 

زامبيــا  ملــی  تيــم  مقابــل  در  را  خــود  ملــی  بــازی 

در ورزشــگاه آزادی انجــام داد. او بــا دو پــاس گل 

ايــران  ملــی  تيــم   ۲ بــر   ۳ پیــروزی  در  درخشــانش 

درخشــيد. خانــه  در  زامبيــا  مقابــل 

او هشــت روز بعــد در ۱۳ خــرداد ۱۳۸۷ در مســابقات 

ــل  ــدا در مقاب ــال از ابت ــی فوتب ــام جهان ــی ج مقدمات

تيــم ملــی امــارات متحــده عربــی در خانــه بــازی كــرد. 

در بــازی برگشــت در ميانــه بــازی وارد ميــدان شــد و 

بــه بــرد ايــران در بــازی بیــرون از خانــه كمــک كــرد.

اوليــن گل ملــی او هــم در مقابــل تيــم ملــی فوتبــال 

قطــر در مســابقات فوتبــال غــرب آســيا ۲۰۰۸ بــه 

ثمــر رســيد كــه ايــران ايــن بــازی را بــا نتيجــه شــش بــر 

يــک برنــده شــد.

در   ۱۳۹۲ اســفند   ۱۲ تاريــخ  در  حاج صفــی  احســان 

بــازی مرحلــه مقدماتــی جــام ملت هــای آســيا ۲۰۱۵ 

تيــم ملــی فوتبــال كويــت و در ورزشــگاه  مقابــل 

انقــاب كــرج، بــرای اوليــن بــار بازوبنــد كاپیتانــی تيــم 

ــت. ــازو بس ــه ب ــران را ب ــاالن اي ــال بزرگس ــی فوتب مل
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ــام داد. ــه ای انج ــات حرف ــد تمرين ــد، باي ــه ای ش ــن حرف ــوان بازيك ــه بت ــرای اينك ــت: ب ــوان گف ــال بان ــی فوتس ــم مل ــن تي  بازيك

فرشــته كريمــی، بازيكــن تيــم ملــی فوتســال گفــت: برای يک ورزشــكار حرفــه ای تمرينات  بدنســازی و كار بدون تــوپ در منزل 

 كافی نيست و بايد فكر بهتری در اين خصوص شود. اميدوارم ويروس كرونا كمتر شود و بتوان از لحاظ حرفه ای ورزش كرد.

وی گفــت: بــرای اوليــن بــار اســت كــه همــه مــردم دنيــا بــا ايــن شــرايط ســخت روبــرو شــده اند و ايــن ويــروس كرونــا باعــث دل 

نگرانــی همــه مــا شــده اســت. بــر هميــن اســاس طبــق برنامــه هايــی كــه در اختيــار داريــم، در مــدت قرنطينــه، بــه طــور دائــم 

تمرينــات بدنســازی را بــه جهــت حفــظ آمادگــی جســمانی  انجــام داده و اميــدوارم بــه زودی بــا بازگشــايی ســالن هــای تمريــن، 

بتوانيــم تمرينــات حرفــه ای را دنبــال كنيــم.

كاپیتــان تيــم ملــی فوتســال بانــوان گفــت: تمرينــات خــود را زيــر نظــر بدنســاز تيــم ملــی پیگيــری كــرده و در مدتــی كــه تمــام 

دنيــا درگيــر ويــروس كرونــا هســتند، ســعيم بــر ايــن بــود تــا بتوانــم آمادگــی خــود را حفــظ كنــم.

نســيمه غامــی، كاپیتــان تيــم ملــی فوتســال بانــوان دربــاره شــرايط و وضعيــت تمرين هايــش پــس از توقــف اردوهــای ملــی 

گفــت: طبــق برنامــه هفتگــی كــه مربــی بدنســاز تيــم ملــی در اختيــار ملــی پوشــان قــرار می دهــد در منــزل تمرينــات قدرتــی را 

ــا توجــه بــه اتفاقــات رخ داده كارمــان در مســابقات قهرمانــی آســيا ســخت تر شــده اســت خوشــبختانه  پیگيــری می كنيــم. ب

رقابت هــای قهرمانــی آســيا بــه تعويــق افتــاده و از ايــن بابــت نگرانــی وجــود نــدارد. مــا هدفمان كســب ســومين جــام قهرمانی 

در آســيا اســت كــه اميــدوارم بــا حمايــت مســئولين فدراســيون، برنامــه ريــزی واردوهــای پیاپــی بــه ايــن مهــم دســت يابیــم.

وی در پايــان گفــت: كرونــا واقعــا ويــروس خطرناکــی اســت. مــردم بايــد در خانه هايشــان بماننــد تــا هــر چــه زودتــر ايــن 

بیمــاری ريشــه كــن شــود. آرزوی قلبــی ام ايــن اســت تــا بــا ريشــه كــن شــدن ايــن بیمــاری مــردم ايــران و جهــان يــک بــار ديگــر 

ــد. ــه زندگــی عــادی بازگردن در ســامت ب

کریمــی: ورزش حرفــه ای در مــدت قرنطینــه انجــام نداده امغالمــی: هدفمــان بــاال بــردن جــام قهرمانی برای ســومین بار در آسیاســت
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حرفه مربیگری

آموزش

 فراینــدی اســت کــه در آن هماهنگــی یــک ســری زمینــه ســازی هــای کاربــردی نتایــج، برنامــه هــای سیســتماتیک و طراحــی برنامه 
ــئولیت  ــه مس ــت ک ــی اس ــی کس ــد مرب ــی بخش ــود م ــی را بهب ــت ورزش ــم در رقاب ــا تی ــرد ی ــرد ف ــازی، عملک ــاده س ــم آم ــای منظ ه

هدایــت ایــن فرآینــد را بــر عهــده دارد.
ــبب  ــا س ــت ه ــاوت در رقاب ــن تف ــه ای ــد دارد ک ــان تاکی ــی بازیکن ــرایط بدن ــعه ش ــود و توس ــر بهب ــد ب ــش از ح ــب بی ــد اغل ــن فراین  ای

ــازد. ــی س ــز م ــم متمای ــی را از معل ــود و مرب ــم می ش ــروزی تی پی

مربیگری

دکتر میرشاد ماجدی 
 رییس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال

مربــی فراینــد مربیگــری و آمــوزش بــه منظــور اصــاح حــرکات بایــد معایــب را بــه طــور مســتمر بررســی و ارزیابــی 
کند

داده های صحیح
فهم و شــناخت از زمینه هایی که در فرایند فعالیت ها نقش دارند

یــک معلــم - که مهارت ها و دانش جدید را انتقال میدهد
یک تمرین دهنده - که موجب بهبود آمادگی فیزیکی می شــود

یــک برانگیزنــده - با ایجاد رویکرد مثبت و تعیین کننده 
یک انضباط دهند - یک سیســتم مشــخص از تشویق و تنبیه 

یک مدیر - با یک ســازماندهی صحیح
نماینــده مردم - یک عامل روابط عمومی

مددکار اجتماعی - ارائه دهنده مشــاوره
یک دوســت - حمایت کننده و پایدار

یک دانشــمند - با تجزیه و تحلیل ارزشــیابی و ارائه راه حل های مناســب 
یک شــاگرد - مشتاق به شنیدن و یادگیری

انجــام فراینــد مربیگــری بســتگی بــه دانــش و مهــارت هــای مربــی دارد بــرای مثــال ویژگــی هــای مربــی بــه منظــور ســازگاری 
اهــداف تعییــن شــده بــا ویژگیهــای بازیکــن مربــی بایــد در طــول ایــن فرآینــد بــه طــور ماهرانــه تــوان انتقــال دانــش و اطاعــات 

خــود را داشــته باشــد.

آگاهی اســاس تصمیم گیری است:

تصمیم گیری در موارد زیر مبتنی اســت:

 مربی کیست؟

یک مربی باید چه مهارتها و دانشــی را داشــته باشد؟

مهارتهای ورزش تخصصی.

آناتومــی پایه و فیزیولوژی .

روانشناسی ورزشی.

ایمنی و کمکهای اولیه.

مهارت ارتباط .

اصول یادگیری حرکات .

اصــول و روش های تمرین.

تجزیــه و تحلیل آماری و پایش آن.
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مربی به عنوان یک رابط توانایی ســازماندهی اندیشــه و آنچه می خواهد بگوید را داشــته باشــد.
مربــی بــه عنــوان یــک کاردان توانایــی شــناخت ورزشــکاران خــود بــه گونــه ای کــه بتواننــد اســتعداد آنهــا را بیشــتر 
شــکوفا کنــد را داشــته باشــد توانایــی تحلیــل و ایجــاد جنبــه هــای متفــاوت کــه تاثیــر روی عملکــرد شــان بگــذارد 

را داشــته باشــد.
مربــی بــه عنــوان یــک معلــم توانایــی تاثیرگــذاری و تغییــر تکنیــک هــا بــرای تحریــک یادگیــری در امــوزش را داشــته 

باشد.
مربــی بــه عنــوان یــک سیاســتمدار توانایــی ایجــاد و حفــظ رابطــه خــوب بــا ورزشــکاران رقبــا باشــگاه هــای ورزشــی 

و جامعــه داشــته باشــد.
مربی به عنوان یک تمرین دهنده توانایی برنامه ریزی برای بهبود مهارت فردی را داشــته باشــد

مربی به عنوان یک پژوهشــگر توانایی تجزیه و تحلیل شــیوه های منطقی را داشــته باشــد
مربــی بــه عنــوان یــک هنرمنــد توانایــی ایجــاد رابطــه و هنــر زندگــی بــا دیگــران مبــارزه بــا بــی عدالتــی و احتــرام و 

توجــه بــه نیازهــای دیگــران را داشــته باشــد

چه چیز یک مربی را می ســازد؟

خودمحــور مربــی خودمحور  تمام تصمیمات را می گیرد
بــی تفــاوت مربــی بی تفاوت کمتر تصمیم می گیرد و تاش کمی برای آموزش دارد

دموکــرات مربــی دموکــرات در تصمیم گیری هــا تشــریک مســاعی دارد و بازیکنــان را بــرای دســتیابی بــه اهــداف خــود 
کمــک مــی کنــد

در ایــن کتــاب »روانشناســی مربیگــری ورزشــی« بیشــتر ویژگــی هــای مثبــت و مطلــوب مربــی گــری اســت کــه بــه طــور 
مختصــر بــه مــواردی از آنهــا بــه شــرح زیــر اشــاره می شــود:

سبک مربیگری
شــرایط فیزیکی: فعالیت های مربی گری با تکیه بر توســعه کیفیت های ســرعت قدرت و اســتقامت مناسب

آمادگی روانی: فعالیت های مربیگری با تکیه توســعه شــرایط روانی مناســب تمرین و مسابقه
توســعه تکنیک: فعالیت های مربی گری با تکیه بر توســعه و بهبود تکنیک مناســب فوتبال

توســعه تاکتیکی: فعالیت های مربی گری با تکیه بر توســعه تاکتیک های فردی گروه و تیمی
مدیریت برنامه تمرین: ســازماندهی و هدایت جلســات تمرین

مدیریت مســابقه: مهارت در هدایت یک مسابقه
برنامــه ریــزی و تعییــن اهداف: برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت مربیگری

روابــط اجتماعــی: مدیریت روابط درون تیمی و رفتار برون تیمی بازیکنان
مراقبت های پزشــکی و بهداشــتی: پیشگیری تشخیص و درمان آسیب ها

زمینــه های کاربردی یا فعالیت های مربی
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مورد اعتماد

 خوش بینی

 کوشا

 ثبات عاطفی 

آگاهی و شناخت

دوستی و صداقت 

بلند پرواز

 انسجام

 متعهد و معتقد

رهبری

 وفاداری 

همکاری 

خوش خلقی 

انضباط شخصی 

اعتماد

پشتکار

جسارت

ویژگی های خوب

ویژگــی هــای بــد بــه هیــچ وجــه فراگیــر نیســت امــا بــه عنــوان نمونــه بــه برخــی 
از آنهــا اشــاره مــی شــود کــه در مقایســه بــا الگوهــای رفتــاری مربیــان موفــق 
یــا  پــاره ای از صفــات منفــی و  بــه  بــرای ارزیابــی باشــد کــه می تــوان  مبنــا 

ویژگیهــای بعــد بــه شــرح زیــر اشــاره کــرد.

حساس در مقابل انتقاد

 وفادار نبودن

نداشــتن ثبات فکری و عاطفی

تنبل                            

بی نظم

افراط و زیاده روی

خودخواه و بد اخاق

بی توجه و بی ســلیقه

اهل اســتفاده از کلمات رکیک

سرد و بی روح

پست و فرومایه

 ویژگی های بد
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نوتــاش:  تمــام تالشــمان را بــرای حفــظ 

ســالمت فوتبــال آمــوزان بــکار مــی گیریــم

استان من

رئیــس هیــات فوتبــال اردبیــل در خصــوص فعالیتهــای ایــن هیــات گفــت: طبــق برنامــه هــای جــاری تدویــن شــده فعالیــت خــود را 
پیگیــری کــرده و بــه دلیــل شــیوع بیمــاری کرونــا، ســعی کردیــم در حــد امــکان بــه گونــه ای پیــش برویــم کــه باعــث ایجــاد خطــر بــرای 

جامعــه ورزشــی نباشــیم.
صمــد نوتــاش، رئیــس هیــات فوتبــال اردبیــل در ادامــه گفــت: بــه خاطــر شــیوع ویــروس کرونــا، جلســه ای را بــا حضــور مدیــرکل 
وزارت ورزش وجوانــان، نماینــده ســتاد کرونــا در اســتان ، نماینــده هــال احمــر، هیــات پزشــکی ورزشــی اســتان برگــزار کــرده و در 

خصــوص نحــوه آغــاز فعالیــت ورزشــی پیشــنهاداتی را ارائــه کردیــم.

وی ادامــه داد: اعضــای حاضــر در ایــن نشســت نقطــه نظــرات خــود را بیــان کــرده و مقــرر شــد نمایندگانــی کــه از ســوی 
ــا در جلســه حضــور داشــتند نظــرات نهایــی را بــه جهــت آغــاز فعالیــت هــای ورزشــی و راه انــدازی مــدارس  ســتاد کرون
ــان  ــال و وزارت ورزش و جوان ــیون فوتب ــوی فدراس ــنامه ای از س ــوز بخش ــه هن ــن اینک ــام کنند.ضم ــا اع ــه م ــال ب فوتب
نیــز در خصــوص آغــاز فعالیــت ورزشــی و مــدارس فوتبــال بــه دســتمان نرســیده اســت. تمــام تاشــمان را بــرای حفــظ 
ســامت فوتبــال آمــوزان بــکار مــی گیریــم تــا ایــن فوتبــال آمــوزان کــه آینــده فوتبــال اســتان و ایــران هســتند، در بهتریــن 

شــرایط ممکــن بتواننــد فعالیــت ورزشــی خــود را از ســر بگیرنــد.
ــد  ــرای تمدی ــت: ب ــر داد و گف ــال خب ــدارس فوتب ــئولین م ــرای مس ــی ب ــای آموزش ــزاری دوره ه ــه از برگ ــاش در ادام نوت
مجــوز مــدارس فوتبــال، آمــوزش هایــی در رابطــه بــا نحــوه اجــرای پروتــکل بهداشــتی و آموزشــی ارائــه کردیــم تــا 
ــد، پــس از کســب مجــوز، فعالیــت  مدارســی کــه شــرایط و وضعیــت اجــرای برنامــه هــای بهداشــتی و آموزشــی را دارن

ــد. ــاز کنن ــود را آغ خ
وی بــه خبرنــگار فدراســیون فوتبــال گفــت: در نقــاط مختلــف اســتان اردبیــل،  فوتبــال از جایــگاه مســتحکمی برخــوردار 
بــوده و حضــور عاقه منــدان خــاص و پرشــور در میادیــن ورزشــی و میــزان گرایــش نوجوانــان و جوانــان نســبت بــه ایــن 

رشــته تاییــد کننــده آن خواهــد بــود.
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ــای  ــال و دوره ه ــف فوتب ــای مختل ــزاری رقابته ــرای برگ ــات ب ــن هی ــل ای ــی کام ــام  از آمادگ ــتان ای ــال اس ــات فوتب ــس هی رئی
آموزشــی خبــر داد.

آبختــی ســنجابی، رئیــس هایــت فوتبــال اســتان ایــام گفــت: هیــات فوتبــال ایــام بــا توجــه بــه امکانــات و شــرایط و تجهیزاتــی 
کــه دارد، مــی توانــد در بهتریــن شــرایط دوره هــای آموزشــی وحتــی مســابقات فوتبــال خــود را آغــاز کنــد.

وی گفــت: بــرای آغــاز فعایــت مــدارس فوتبــال ، کلیــه مــدارس فوتبــال مجوزهــای الزم بهداشــتی را کســب کــرده و منتظرنــد تــا 
مــا بــرای شــروع فعالیتشــان رســما اجــازه دهیــم. بــر همیــن اســاس  منتظــر دســتورالعمل فدراســیون فوتبــال بــرای برگــزاری 

شــروع فعالیــت مــدارس فوتبــال هســتیم.
وی در ادامــه بیــان کــرد: آمادگــی کامــل بــرای برگــزاری کاســهای آموزشــی داریــم و شــرایطمان بســیار مســاعد اســت تــا رونــد 
برنامــه هــای آموزشــی خــود را از ســر بگیریــم. همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه  نیــم فصــل دوم مســابقات اســتانی باقیمانــده 
ــا مدیــرکل وزارت ورزش و جوانــان نشســت هــای مختلفــی را برگــزار و بررســی کــرده ایــم و فقــط  و بایــد آن را برگــزار کنیــم، ب
منتظــر اعــام فدراســیون مبنــی بــر برگــزاری رقابتهــا هســتیم.ما تابــع دســتور فدراســیون فوتبــال هســتیم تــا بــا اعــام برگــزاری 

مســابقات، فعالیتهــای خــود را از ســر بگیریــم.

 آبختی ســنجابی: تابع دســتورات فدراسیون فوتبال هستیم

وی افــزود: توجــه کیفــی بــه ســطح دانــش مربیــان فوتبــال یکــی از سیاســت های مهــم اجرایــی ایــن هیئــت ورزشــی بــوده 
و بــا پرداخــت هزینه هــای مربــوط بــه شــرکت در کاس هــای مربیگــری می تــوان در ارتقــای جایــگاه علمــی ورزش و ایجــاد 

انگیــزه در مربیــان نقش آفریــن شــد.
رئیــس هیئــت فوتبــال اســتان اردبیــل تصریــح کــرد: تــداوم رویکــرد برگــزاری رقابت هــای مختلــف فوتبــال در قالــب 
لیگ هــای اســتانی و انجــام اســتعدادیابی صحیــح در تمامــی رشــته های ورزشــی بایــد مدنظــر ایــن هیئــت ورزشــی قــرار 

گرفتــه و فعالیت هــای مدنظــر بــا بهره گیــری از نیروهــای انســانی متخصــص و کارآزمــوده عملیاتــی گــردد.
نوتــاش اضافــه کــرد: شهرســتان خلخــال بــه عنــوان یکــی از شــهرهای مســتعد اســتان در رشــته فوتبــال معرفــی شــده و 
در صــورت رفــع مشــکات مالــی و حمایــت از حضــور تیم هــای ایــن منطقــه از اســتان بــرای حضــور در مســابقات کشــوری 

مــی تــوان بــر روی اســتعدادهای جوانــان منطقــه حســاب بــاز کــرده و بــه موفقیت هــای ارزشــمندی دســت یافــت.
وی در پایــان گفــت: در رابطــه بــا مســابقات اســتانی نیــز فعــا در حــال برگــزاری جلســه هســتیم و تصمیــم نهایــی در 

خصــوص آغــاز برگــزاری رقابتهــا بــا اعــام فدراســیون فوتبــال و ارائــه آییــن نامــه و دســتورالعمل هســتیم.
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پزشکی

کرونا ویروس و تظاهرات قلبی

دکتر بهار حسن میرزایی
متخصص پزشکی ورزشی

افسر پزشکی و کنترل دوپینگ کنفدراسیون فوتبال 
آسیا

مقدمه
ــاد COVID-19در  ــا ایج ــد ب ــا ی جدی ــروس کرون ــه وی از زمانیک
افــراد در سرتاســر جهــان شناســایی شــد، بــه مــرور زمــان 
تظاهــرات جدیــدی از ابتــا بــا ایــن ویــروس در افــراد گــزارش 
شــد. نتایــج مطالعــات گســترده ای کــه روی بیمــاران مبتــا 
بــه COVID-19 از سرتاســر جهــان انجــام شــده اســت نشــان 
ــاران  ــن بیم ــی در ای ــی عروق ــم قلب ــری و عای ــده ی درگی دهن
ــادی در  ــای زی ــی ه ــاد نگران ــه ایج ــر ب ــر منج ــن م ــه ای ــت ک اس
ارتبــاط بــا ابتــا بــه ایــن ویــروس و اثــرات آن بــر روی بــدن 

ــت.  ــده اس ــکاران ش ــا ورزش خصوص

 یکــی از فــرم هــای درگیــری قلبــی بــا ایــن ویــروس میتوانــد بــه 
شــکل التهــاب عضــات قلــب یــا میوکاردیــت باشــد کــه ایــن امــر 
در ورزشــکاران میتوانــد در صــورت ورزش کــردن، منجــر بــه مــرگ 
از اهمیــت ویــژه  اینــرو شناســایی آن در ورزشــکاران  از  شــود، 
ای برخــوردار اســت.بیماری هــای ویروســی، میتواننــد از طــرق 
مختلفــی قبــل را بیمــار کننــد. بــا وجودیکــه عایــم تنفســی در 
ــا  ــت. ام ــده اس ــزارش ش ــا گ ــه کرون ــا ب ــاران مبت ــم بیم ــدر عای ص
گروهــی از بیمــاران نیــز عایــم قلبــی مثــل درد قفســه و تپــش 
ــر  ــان ذک ــاری در خودش ــن بیم ــه ای ــم اولی ــوان عای ــه عن ــب را ب قل
کردنــد ک در ارزیابــی هــا افزایــش آنزیــم هــای قلبــی نیــز داشــتند. 
ــه  ــن لحظ ــه ت ای ــد ک ــان میده ــا نش ــاران مبت ــم در بیم ــار عای آم
حــدود 32.5% از بیمــاران، دچــار عایــم قلبــی نیــز شــده انــد.

همــان طــور کــه گفتیــم ویــروس هــا ، توانایــی اســیب زدن بــه 
قلــب را دارنــد و بــرای مثــال کامــا ثابــت شــده اســت کــه ویــروس 
هــای آنفوالنــزا و شــبه آنفوالنــزا میتواننــد منجــر بــه ایجــاد ســکته 

ــوند.  ــراد ش ــی در اف قلب

COVID-19 عایم، نشانه ها و عوارض قلبی ابتا به

بــا بررســی مقــاالت چــاپ شــده در ارتبــاط بــا عایــم، نشــانه هــا و 
ــن  ــه ای ــا، مجموع ــروس کرون ــه وی ــا ب ــی از ابت ــی ناش ــوارض قلب ع
مــوارد را میتوانــم بــه شــکل لیســت زیــر بــرای شــما خاصــه کنــم. 
در صــورت درگیــری قلبــی توســط ویــروس در ابتــدا، شــایع تریــن 
عامتــی کــه افــراد دچــار آن میشــوند، درد قفســه ســینه اســت کــه 
بــا ارزیابــی نــوار قلــب شــان، تغییــرات در نــوار قلــب نیــز مشــاهده 
میشــود. هــم چنیــن در تســت هــای آزمایشــگاهی بــا افزایــش 
میــزان آنزیــم هــای قلبــی کــه ناشــی از تخریــب بافــت قلــب اســت 

نیــز مواجــه میشــویم.

•عایــم آســیب حــاد قلبــی هماننــد ســکته ی قلبــی : شــایعترین 
تظاهــری اســت کــه در مقــاالت گــزارش شــده

•نارســایی قلبــی و شــوک : جــز مــوارد ناشــایع اســت. در 
صــورت ایجــاد نارســایی قلبــی، احتمــال مــرگ و میــر بســیار 
بــاال میــرود و نارســایی قلبــی در 50% افــرادی کــه فــوت 

ــت. ــده اس ــاهده ش ــدند مش ش
مــوارد  در  هــم  قلــب:  ضربــان  نظمــی  بــی  یــا  •آریتمــی 
ــت  ــن عام ــاری ای ــدید بیم ــر ش ــوارد غی ــم در م ــدید و ه ش

دیــده شــده اســت.
•التهــاب عضــات و دیــواره ی قلبــی: جــز مــوارد ناشــایع 
میتوانــد  ورزشــکاران  در  بــروز  صــورت  در  ولــی  اســت 
ــابقه  ــا س ــکاران ب ــی ورزش ــت تمام ــد. الزم اس ــنده باش کش
ی ابتــا بــه کرونــا قبــل از شــروع ورزش از ایــن نظــر بررســی 

شــوند.

علل آسیب و درگیری قلب در این بیماری چیست؟
آسیب مستقیم ه بافت قلب توسط ویروس

ایــن ویــروس بــا اســتفاده از یــک آنزیــم وارد ســلول هــا 
میشــود کــه ایــن آنزیــم بــه میــزان بســیار زیــادی در ســلول 
از  ویــروس  ایــن  ورود  دارد.  وجــود  ریــوی  و  قلبــی  هــای 
ــث  ــوی، باع ــی و ری ــای قلب ــلول ه ــه س ــل ب ــن ناق ــق ای طری
ــود  ــط خ ــتقیم توس ــیب مس ــا و آس ــلول ه ــن س ــب ای تخری

میشــود. ویــروس 

التهاب کلی بدن
در مــوارد شــدید ابتــا بــه COVID-19بــدن بیمــار وارد یــک 
فــاز التهابــی شــدید میشــود کــه منجــر بــه اختــال عملکــرد 
و نارســایی ارگان هــای متعــددی داخــل بــدن میشــود کــه 
ــان  ــات نش ــد. مطالع ــی باش ــب م ــا قل ــن ارگان ه ــی از ای یک
آبشــار  و  التهــاب  ســطح  کــه  بیمارانــی  در  کــه  انــد  داده 
ســیتوکین هــای التهابــی بســیار افزایــش مــی یابــد، اســیب 

قلبــی و مــرگ و میــر نیــز افزایــش مــی یابــد. 

تغییر نسبت نیاز قلبی به تامین قلبی
اکســیژن  ه  قلــب  نیــاز  میــزان  بــدن،  هــای  عفونــت  در 
همیــن  علــت  بــه  دیگــر  ســوی  از  و  یابــد  مــی  افزایــش 
عفونــت و عــوارض آن ، اکســیژن کمتــری در اختیــار ســلول

هــای قلبــی قــرار میگــرد. همیــن عــدم تــوازن در نســبت 
نیــاز بــه تامیــن اکســیژن قلبــی مــی توانــد منجــر بــه آســیب 
ــود  ــای موج ــاک ه ــی پ ــود. پارگ ــی ش ــای قلب ــلول ه ــه س ب
التهــاب و اســترس  در رگ هــای قلــب و انســداد عــروق 
ناشــی از بیمــاری میتوانــد منجــر بــه ایجــاد پارگــی در پــاک 
هــای موجــود در رگ هــای قلــب افــراد شــود ) افرادیکــه 
خودشــان بــه علــت بیمــاری زمینــه ای دچــار پــاک در رگ 
هــای قلبــی هســتند و نــه افــراد ســالم( و ایــن امــر میتوانــد 
منجــر بــه انســداد رگ تغذیــه کننــده ی قلــب و ایجــاد ســکته 

ــود. ــی ش ی قلب

عــوارض ناشــی از دارو هــای مــورد اســتفاده بــرای درمــان 
بــرای مثــال، داروی هیدروکســی کلروکیــن کــه در درمــان 
ایــن بیمــاری قبــا بســیار توصیــه میشــد ولــی االن دیگــر 
ــذار  ــر گ ــب تاثی ــام در قل ــت پی ــود، روی هدای ــه نمیش توصی

ــت. اس

اختاالت الکترولیتی
ــرفته  ــدید و پیش ــای ش ــا در فازه ــا خصوص ــاری ه ــی بیم ط
هــای  الکترولیــت  ســطح  در  اختــال  دچــار  بیمــار  آن،  ی 
خــون خــود میشــود کــه خــود میتوانــد اثــرات قلبــی داشــته 
باشــد. بــرای مثــال افــت میــزان پتاســیم خــون میتوانــد 

ــود. ــی ش ــان قلب ــم و ضرب ــال در ریت ــه اخت ــر ب منج

شناسایی مشکات قلبی در این بیماران
الزم اســت بــرای ارزیابــی بیمــاران از نظــر قلبــی، معاینــه ی 
ــای  ــم ه ــک آنزی ــود. چ ــه ش ــب تهی ــوار قل ــل، و ن ــی کام قلب

ــود. ــه میش ــا توصی ــم حتم ــکوک ه ــوارد مش ــی در م قلب

سخن آخر
ــی  ــه گروه ــت ک ــن اس ــم ای ــه میدانی ــن لحظ ــا ای ــه ت ــه ک آنچ
نشــانه  و  عایــم  دچــار   COVID-19بــه مبتــا  بیمــاران  از 
هــای قلبــی میشــوند. ایــن امــر در ورزشــکاران کــه طــی 
ــد از  ــود وارد میکنن ــب خ ــه قل ــادی ب ــیار زی ــار بس ورزش فش
اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. از ایــن رو الزم اســت 
کلیــه ی ورزشــکاران یــا افرادیکــه تمایــل دارنــد ورزش کننــد 
ــروع  ــل از ش ــد، قب ــاری را دارن ــن بیم ــه ای ــا ب ــابقه ی ابت و س

تمرینــات خــود توســط پزشــک ارزیابــی شــوند.

مجله شماره یک فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایرانمجله شماره یک فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران



براتی: پیچ اصلی  اصالح اساســنامه را رد کردیم
شــرایط حضور پررنگ تر فوتبالی ها در مجمع تسهیل شد

احمدرضــا براتــی رئیــس کمیتــه تدویــن مقــررات فدراســیون فوتبــال درخصــوص اصــاح اساســنامه ایــن  فدراســیون فوتبــال 
بــه خبرنــگار فدراســیون گفــت: وقتــی فدراســیون فوتبــال در انتهــای ســال گذشــته قصــد برگــزاری انتخابــات را داشــت، 
فدراســیون جهانــی فوتبــال فیفــا بــا ارســال نامــه ای برگــزاری انتخابــات را متوقــف و اشــاره کــرد کــه بــا توجــه بــه اینکــه 
اساســنامه قبلــی فدراســیون فوتبــال مصــوب ســال ٩٠، فاقــد اســتاندارد های مــورد نظــر فیفــا بــوده و اشــکاالت متعــددی 
ــران درخواســت کــرد  ــه همیــن دلیــل از فدراســیون فوتبــال ای ــدارد. ب ــات وجــود ن ــه آن وارد اســت، امــکان برگــزاری انتخاب ب

ــه اصــاح اساســنامه اقــدام کنــد. نســبت ب

وزارت ورزش هیچ اصراری روی حضور وزیر و معاون او در مجمع فدراســیون نداشــت

ــرای حضــور در مجمــع  براتــی گفــت: وزارت ورزش و بــه ویــژه شــخص وزیــر و معاونــش نــه تنهــا هیــچ پافشــاری و اصــراری ب

ــزاری  ــازه برگ ــا اج ــر فیف ــه اگ ــرد ک ــی ک ــام آمادگ ــر ورزش اع ــات، وزی ــو انتخاب ــث لغ ــدن بح ــرح ش ــان مط ــه در زم ــتند بلک نداش

انتخابــات را بدهــد، او و معاونــش در مجمــع حاضــر نخواهنــد شــد و در اصــاح اساســنامه هــم ایــن موضــوع مــد نظــر قــرار 

بگیــرد، امــا فیفــا بــه هــر دلیلــی بــا ایــن پیشــنهاد موافقــت نکــرد و روی اصــاح اساســنامه اصــرار کــرد.

حضور وزیر در مجمع به عنوان عضو افتخاری به موافقت فیفا موکول شــده اســت

رئیــس کمیتــه تدویــن مقــررات فدراســیون فوتبــال افــزود: بعــد از ایــن موضــوع بــرای تامیــن نظــر فیفــا، حضــور وزیــر و 

ــا ایــن حــال بــه پیشــنهاد خــود فدراســیون مقــرر شــد بــه  معاونــش در بیــن اعضــای صاحــب رای در مجمــع، منتفــی شــد. ب

پــاس خدمــات ارزنــده ای ماننــد تامیــن زیرســاخت هــا، تحویــل ورزشــگاه ها و اماکــن ورزشــی و بعضــا کمک هــای مالــی 

باعــوض کــه وزارت ورزش در اختیــار فوتبــال قــرار می دهــد، صرفــا شــخص وزیــر بــه عنــوان عضــو افتخــاری و بــدون حــق رای 

ــه موافقــت فیفــا موکــول شــده اســت. در مجمــع حاضــر باشــد. البتــه همیــن موضــوع هــم ب

پیش نویس اساســنامه در موعد مقرر آماده شــد

براتــی ادامــه داد: بافاصلــه پــس از ایــن موضــوع کمیتــه حقوقــی و تدویــن مقــررات فدراســیون فوتبــال شــروع بــه اصــاح 

اساســنامه کــرد. در جلســات فشــرده و کار شــبانه روزی کــه بــا حمایــت هیئــت رئیســه و دبیــرکل فدراســیون فوتبــال همــراه 

بــود، اساســنامه در موعــد مقــرر آمــاده شــد. فدراســیون بــرای جلــب رضایــت حداکثــری اعضــای مجمــع فدراســیون فراخوانــی 

ــد.  ــاظ ش ــنامه لح ــس اساس ــرات در پیش نوی ــن نظ ــم ای ــش اعظ ــرد. بخ ــت ک ــا را دریاف ــده آن ه ــال ش ــرات ارس ــادر و نظ را ص

ســپس ایــن پیش نویــس در هیئــت رئیســه فدراســیون مطــرح و نظــرات اعضــای هیئــت رئیســه اخــذ شــد. در نهایــت بــا تاییــد 

هیئــت رئیســه در زمــان مقــرر پیش نویــس اساســنامه بــرای فیفــا ارســال شــد.

وی گفــت: فیفــا هــم بررســی مقدماتــی را انجــام داد و در تاریــخ نهــم خــرداد مــاه بــا ارســال نامــه ای اشــاره کــرد کــه حضــور وزیــر 

ورزش در مجمــع فدراســیون فوتبــال مغایــر بــا الزامــات مقــرر در اساســنامه فدراســیون جهانــی فوتبــال اســت و خواســتار 

اصــاح ایــن موضــوع شــد.

حقوقکده
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در اساســنامه فیفا حتی ریاســت افتخاری اشــخاص در مجمع گنجانده شده است

براتــی دربــاره اینکــه آیــا فیفــا نســبت بــه حضــور افتخــاری وزیــر ورزش در مجمــع فدراســیون فوتبــال حساســیت نشــان 

نمی دهــد، گفــت: حضــور افتخــاری یــک شــخص در مجمــع، در اساســنامه اســتاندارد فیفــا کــه در اختیــار کشــور های عضــو 

بــرای تدویــن اساســنامه شــان قــرار گرفتــه، گنجانــده شــده و مجامــع فدراســیون ها اجــازه دارنــد اشــخاصی را بــه دلیــل 

خدمــات ارزنده شــان، بــدون داشــتن حــق رای در مجمــع قــرار بدهنــد. حتــی مجمــع می توانــد عنــوان رئیــس افتخــاری را بــه 

یــک شــخص اعطــا کنــد. درمــورد وزیــر ورزش کــه فقــط عضویــت افتخــاری مطــرح شــده اســت.

وی ادامــه داد: ایــن موضــوع هــم در اساســنامه فدراســیون جهانــی و هــم در اساســنامه فدراســیون فوتبــال وجــود دارد و 

حضــور وزیــر در مجمــع بــه صــورت افتخــاری هــم پشــتوانه قانونــی دارد. بــا ایــن وجــود بــرای محکــم کاری ایــن مســئله را در 

مکاتبــات خــود بــا فیفــا آورده ایــم و قطعــی شــدن حضــور افتخــاری وزیــر در مجمــع را بــه موافقــت فیفــا موکــول کــرده ایــم.

اســتقال ارکان قضایی فدراســیون در پیش نویس اولیه اساسنامه هم بود

براتــی دربــاره اســتقال ارکان قضایــی فدراســیون فوتبــال طبــق اساســنامه جدیــد اظهــار داشــت: در اساســنامه جدیــد 

فدراســیون جهانــی فوتبــال برخــی ارکان روش انتخــاب و انتصــاب شــان بــه شــکلی تغییــر کــرده کــه حداکثــر اســتقال و 

امنیــت پســت بــرای آن هــا فراهــم شــود. مــا هــم طبــق اســتاندارد هایی کــه فیفــا در اختیارمــان قــرار داده بــود، از همــان ابتــدا 

بحــث اســتقال ارکان قضایــی را تامیــن کردیــم. نامــه اخیــر فیفــا بــه ایــن موضــوع ورود نکــرد بــود. در واقــع مــا ایــن بحــث را در 

همــان پیــش نویــس اولیــه هــم آورده بودیــم.

شــرایط حضــور پررنگ تــر فوتبالی هــا در مجمــع و شــرکت کــردن آن هــا در رقابــت انتخاباتــی 
تســهیل شــده اســت

ــان دارای  ــانس بازیکن ــو و ش ــه ۶ عض ــر ب ــنامه از ۱۰ نف ــاح اساس ــرای اص ــدگان ب ــت دهن ــداد درخواس ــش تع ــاره کاه وی  درب

ــع  ــم در مجم ــی ها ه ــا و ورزش ــور فوتبالی ه ــم حض ــاش کردی ــت: ت ــیون گف ــات فدراس ــور در انتخاب ــرای حض ــی ب ــازی مل ۱۰۰ ب

پررنگ تــر شــده و شــرایط شــان بــرای شــرکت در رقابت هــای انتخاباتــی تســهیل شــود. تمهیداتــی بــه ایــن منظــور اندیشــیده 

شــده و تــاش کردیــم در حــد مقــدورات قانونــی، حضــور چهره هــای فوتبالــی در مجمــع و شــرکت در رقابــت انتخاباتــی 

ــد منتظــر بازگشــت پیــش نویــس از فیفــا باشــیم. ــرای ممکــن شــدن ایــن امــر بای ــه ب ــر شــود. البت راحت ت

هــر زمــان پاســخگویی فیفــا بــه تاخیــر بیفتــد، فرصــت مــان بــرای ارائــه کار نهایــی بیشــتر 
د می شــو

براتــی دربــاره زمــان بازگشــت پیــش نویــس اساســنامه از فیفــا اظهــار داشــت: ایــن موضــوع دســت مــا نیســت و فیفــا بایــد بــه 

مــا جــواب بدهــد. پیــش بینــی می کنیــم پیــش نویــس حداکثــر ظــرف یــک هفتــه بــه ایــران بازگــردد. تاکنــون طبــق نقشــه راهــی 

کــه بــه تصویــب فیفــا رســیده اســت، هــر کاری بایــد انجــام می دادیــم، در زمــان مقــرر انجــام دادیــم. طبــق جــدول زمانبنــدی 

هــر زمــان بــه هــر دلیلــی در پاســخگویی از ســمت فیفــا تاخیــر بــه وجــود بیایــد، بــه فرصــت مــا بــرای ارائــه کار نهایــی افــزوده 

می شــود. بــه همیــن دلیــل نمی توانیــم زمــان قطعــی پاســخگویی فیفــا را پیــش بینــی کنیــم. 

مجله شماره یک فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایرانمجله شماره یک فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران



کرونا نبود، بحث اصاح اساســنامه خیلی ســریع تر جمع می شد

براتــی تصریــح کــرد: تصــور می کنــم فرآینــدی کــه فدراســیون فوتبــال ایــران بــا فیفــا طــی می کنــد، نســبت بــه مــوارد مشــابه 

کوتاه تــر اســت و اگــر بتوانیــم بــا ۲ ،۳ بــار رفــت و برگشــت بــه نتیجــه نهایــی برســیم خیلــی هــم خــوب اســت. وضعیــت فعلــی 

جهــان بــه دلیــل شــیوع بیمــاری کرونــا هــم مزیــد بــر علــت شــده اســت. اگــر امــکان برگــزاری یــک جلســه حضــوری داشــتیم تــا 

کارشناســان مــا و AFC بتواننــد نقطــه نظــرات خــود را حضــوری مبادلــه کننــد، بحــث خیلــی ســریع تر جمــع می شــد، امــا اکنــون 

بایــد ایــن مبــادالت بــا مکاتبــه و ویدئــو کنفرانــس انجــام شــود.

 روی قوانیــن و مقــررات داخلی هم تعصب داریم

ــد  ــار دارن ــا انتظ ــه آن ه ــرد و ن ــث بپذی ــدون بح ــد و ب ــد در ص ــا ص ــم فیف ــا می گویی ــه م ــزی ک ــت چی ــرار اس ــه ق ــه داد: ن وی ادام

ــه  ــه هــر حــال برخــی مقــررات و الزام هــای بیــن المللــی ب ــه بحثــی بپذیریــم. ب چیــزی کــه مدنظرشــان اســت، بــدون هیچگون

ویــژه در حیطــه مــواد ۱۵،۱۴ و ۱۹ در اساســنامه فیفــا وجــود دارد کــه موظــف هســتیم آن را بــه عنــوان عضــو فیفــا انجــام 

بدهیــم. در مقابــل مقــررات و قوانیــن داخلــی داریــم کــه بــه عنــوان تعهــدات ســرزمینی بــرای مــا مهــم اســت و روی آن 

ــی  ــار اهال ــدی در اختی ــند واح ــرده و س ــع ک ــم جم ــا ه ــی را ب ــی و داخل ــن الملل ــای بی ــم الزام ه ــاش می کنی ــم. ت ــب داری تعص

ــم. ــرار بدهی ــال ق فوتب

تشــکیل کمیته عادی ســازی در بحث ارجاع به مبادی مربوطه نمی گنجد

براتــی دربــاره مباحثــی کــه نســبت بــه تشــکیل کمیتــه عــادی ســازی در فدراســیون فوتبــال مطــرح شــد، توضیــح داد: در نامــه 

فیفــا مــن واژه کمیتــه عــادی ســازی و واژه هــای اینچنینــی را ندیــدم و نمی دانــم چگونــه بــه جامعــه تزریــق شــد. شــاید در آن 

نامــه بحــث ارجــاع بــه مبــادی مربوطــه آمــده باشــد، امــا کمیتــه عــادی ســازی در ایــن مبحــث نمی گنجــد. اگــر قــرار بــه تشــکیل 

کمیتــه عــادی ســازی در فدراســیون ها مطــرح شــود، در داخــل فدراســیون تشــکیل می شــود و افــراد ایــن کمیتــه هــم از 

همــان کشــور هســتند. اگــر بخواهــم خوشــبینانه صحبــت کنــم احســاس می کنــم برخی هــا در بیــان و انتشــار واقعیــت ســهل 

ــی  ــه انتقال ــکیل کمیت ــا و تش ــداد ایراد ه ــث تع ــا در بح ــتند، ام ــن هس ــتان م ــزء دوس ــانه ج ــی رس ــام اهال ــد. تم ــگاری کردن ان

ســهل انــگاری کردنــد. محتویــات نامــه هــم کــه یــک روز پــس از صــادر شــدن در اختیــار رســانه ها بــود.

پیچ اصلی اصاح اساســنامه را رد کردیم

براتــی دربــاره اینکــه آیــا می تــوان امیــدوار بــود کــه فیفــا ایــن بــار پیــش نویــس اصــاح اساســنامه را تاییــد کنــد یــا خیــر، گفــت: 

ــد  ــر تایی ــا اگ ــت، ام ــوب اس ــی خ ــرد خیل ــرار بگی ــد ق ــورد تایی ــس م ــش نوی ــار پی ــن ب ــر ای ــه اگ ــد چراک ــاق بیفت ــن اتف ــدوارم ای امی

نشــدن پیــش نویــس تکــرار هــم شــود، غیــر طبیعــی نیســت. مهــم ایــن اســت مــا پیــچ مهــم، اصلــی و دشــوار را رد کردیــم. 

حــال اگــر فیفــا تذکــر بدهــد ایــن مــاده در فــان بخــش قــرار بگیــرد یــا ایــن کلمــه بــه ایــن واژه تغییــر کنــد، جــزء مســائل نگارشــی 

و طبیعــی اســت. در بحــث مبادلــه اســناد چنیــن مــواردی رایــج و طبیعــی اســت و جــای نگرانــی وجــود نــدارد.

مجله شماره یک فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایرانمجله شماره یک فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران



گزارش عملکرد ســازمان اقتصادی فوتبال در حوزه تیم های ملی

ســازمان اقتصــادی فوتبــال ایــران پــس از تشــکیل- تیرمــاه 1398- در راســتای توســعه فعالیــت هــای کمیتــه ســابق بازاریابــی 
فدراســیون فوتبــال تمــام تــوان خــود را بــه منظــور ارتقــاء ارزش درآمدهــای ناشــی از بازاریابــی و برنــد تیــم هــای ملــی فعالیــت 

هــای متعــددی را پیــش گرفــت.

طــی مذاکــرات طوالنــی ســازمان اقتصــادی فوتبــال ایــران بــه همــراه همــکاران واحدهــای حقوقــی، مرکــز تیــم هــای ملــی و 
دپارتمــان تیــم هــای ملــی ایــن ســازمان موفــق بــه عقــد قــرارداد تامیــن رایــگان البســه تیــم هــای ملــی فوتبــال بــا شــرکت 
آل اشــپورت گردیــد. بــر اســاس ایــن قــرارداد آلشــپورت متعهــد شــد تــا تامیــن لبــاس کلیــه تیــم هــای ملــی فوتبــال ایــران 
در تمامــی رده هــا را بــر عهــده بگیــرد کــه ایــن اتفــاق بــا توجــه بــه دریافــت مبلــغ حمایــت مالــی و جایــزه تیــم هــای مختلــف 
ملــی در رویدادهــای مختلــف، بــرای نخســتین بــار انجــام مــی گرفــت. شــرکت آل اشــپورت تــا پایــان جــام ملــت هــای 2023 بــر 

اســاس ایــن قــرارداد تامیــن کننــده البســه تیــم هــای ملــی فوتبــال ایــران خواهــد بــود.

ســازمان اقتصــادی فوتبــال ایــران پــس از مذاکــرات الزم در خصــوص عقــد قــرارداد اسپانســری البســه  تیــم هــای ملــی 
فوتبــال، بــه منظــور جلــب مشــارکت مردمــی و توجــه عمــوم مــردم نســبت بــه جلــوه بصــری البســه تیــم هــای ملــی فوتبــال 
ایــران فراخوانــی را بــا موضــوع طراحــی البســه تیــم هــای ملــی طراحــی نمــود. نیتجــه ایــن فراخــوان ارســال 50 طــرح متنــوع 
از ســوی عالقــه منــدان و طراحــان بــود کــه نیتجــه ایــن فراخــوان در اختیــار مرکــز تیــم هــای ملــی جهــت پیشــنهاد بــه تامیــن 

کننــده البســه تیــم هــای ملــی قــرار گرفــت. 

 بــه پیشــنهاد ســازمان اقتصــادی، فدراســیون فوتبــال جمهــوری اســالمی ایــران فراخوانــی را نســبت بــه صــدور کارت هــای 
هــواداری تیــم هــای ملــی فوتبــال، فوتســال و فوتبــال ســاحلی منتشــر نمــود. ایــن فراخــوان بــا هــدف جلــب مجــری ذیصــالح 
ــه وســیله ایــن  ــا ویژگــی هــای:  امــکان خریــد الکترونیکــی و تراکنــش هــای بانکــی ب در حــوزه صــدورکارت هــای هــواداری ب
کارت، درج بارکــد و QR کــد بــر روی کارت بــرای شناســایی هــواداران،  قابلیــت اســتفاده هــواداران از زنجیــره تخفیفــات بانکــی 

و فروشــگاهی و ... طراحــی شــد و اعــالم عمومــی گردیــد.

ــوان  ــا عن ــه ای ب ــران مناقص ــالمی ای ــوری اس ــال جمه ــیون فوتب ــی از فدراس ــه نمایندگ ــران ب ــال ای ــادی فوتب ــازمان اقتص س
»تحلیــل فنــی بــازی هــای تیــم هــای ملــی و فوتبــال باشــگاه هــای لیــگ برتــر« را بــرای مــدت یــک فصــل از لیــگ برتــر)1398-

99( و یــک ســال از تمرینــات و مســابقات تیــم هــای ملــی را وفــق آئین نامــه مالــی و معامالتــی فدراســیون فوتبــال ارایــه 
نمــود. هــدف از ایــن مناقصــه بهــره بــرداری فنــی و ایجــاد ارزش افــزوده از محتــوای تصویــری فوتبــال بــوده اســت کــه بــه 
همــراه آورده هــای فنــی و افزایــش ظرفیــت تحلیلــی تمرینــات و مســابقات فوتبــال، ظرفیــت درآمدزایــی را از ایــن طریــق 

بــرای فدراســیون فوتبــال فراهــم مــی آورد. 

محمد صادق درودگر
رییس سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال

1-عقد قرارداد البســه تیم های ملی)1398/05/15(:

2-فراخوان طراحی البســه تیم های ملی فوتبال، فوتســال و فوتبال ساحلی)1399/05/23(:

3- فراخــوان صدور کارت های هواداری تیم های ملی)1398/06/13(:

4-مناقصــه ارایــه تحلیــل فنــی بــازی هــای تیــم هــای ملــی و باشــگاهى لیــگ برتــر از طریــق نــرم افزارهــای 
هوشــمند تحلیــل داده هــای فوتبــال)1398/06/17(: 

فدراســیون فوتبــال جمهــوری اســالمی ایــران در راســتای بهــره  بــرداری تجــاری از فضاهــای تبلیغاتــی و اسپانســری تمامــی 
رده  هــای ســنی تیــم  هــای ملــی فوتبــال، فوتســال و فوتبــال ســاحلی )آقایــان و بانــوان( و فرصــت  هــای درآمدزایــی مبتنــی 
بــر هــوادارن از جملــه ســامانه خدمــات ارزش افــزوده تلفــن همــراه )ســامانه پیامکــی(، ســامانه حمایــت از تیــم  هــای ملــی 
)Money Collecting( بــر بســترهای تلفــن همــراه و تلفــن ثابــت، کارت  هــای هــواداری و... را بــرای مــدت 3 ســال مزایــده 

واگــذاری فرصــت هــای ممکــن و تعریــف شــده تیــم هــای ملــی فوتبــال را ارایــه نمــود. 

ــی  ــای درآمدزای ــت  ه ــی و فرص ــای مل ــم  ه ــری تی ــی و اسپانس ــای تبلیغات ــه فضاه ــذاری کلی ــوان واگ 5-فراخ
ــوادار)1398/06/30(: ــر ه ــی ب مبتن

مارکتینگ
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در راســتای درآمدزایــی از فرصــت هــای بازاریابــی مســابقات مقدماتــی فوتبــال زیــر 19ســال آســیا را کــه از تاریــخ 1398/08/15 
لغایــت 1398/08/19 بــه میزبانــی ایــران و بــا برگــزاری 3 بــازی ایــران بــا تیم هــای ملــی نپــال، قرقیزســتان و امــارات در تهــران 
برگــزار گردیــد، و بــا توجــه بــه هماهنگــی صــورت گرفتــه بــه منظــور پخــش زنــده تلویزیونــی کلیــه مســابقات تیــم ملــی ایــران، 
ســازمان اقتصــادی فوتبــال ایــران وفــق آئین نامــه مالــی و معامالتــی فدراســیون فوتبــال فرصــت هــای حمایــت مالــی ایــن 

رویــداد را بــه مزایــده گذاشــت. 

بــه منظــور انجــام امــور هماهنگــی تامیــن البســه تیــم هــای ملــی، ســازمان اقتصــادی فوتبــال ایــران در تمامــی جلســات 
ــا نماینــدگان شــرکت آلشــپورت حضــور فعــال داشــته و تمــام تــالش خــود را بــه منظــور توجــه و انجــام صحیــح  مشــترک ب

تعهــدات قــراردادی مرتبــط بــا ایــن واحــد را بــه عمــل آورده اســت. 

ــه منظــور بهــره گیــری از توانایــی شــرکت هــای ذیصــالح، توانمنــد و  ــر اســاس پیشــنهاد ســازمان اقتصــادى فدراســیون ب ب
عالقمنــد بــه همــکاری بــا فدراســیون فوتبــال در راه انــدازی زیرســاخت ســخت افزارى، نرم افــزارى، توســعه اى و پشــتیبانى 
پلتفرم هــاى پخــش آنالیــن محتــوا بــر بســتر IPTV, OTT رویدادهــا و مســابقات تیــم هــای ملــی مزایــده ای بــه منظــور 
ــا و  ــوای رویداده ــال محت ــش دیجیت ــوق پخ ــف ارزش حق ــده کش ــن مزای ــتاوردهای ای ــد. از دس ــزار گردی ــری برگ ــاب مج انتخ

مســابقات تیــم هــای ملــی بــود. 

فدراســیون فوتبــال جمهــوری اســالمی ایــران بــه پیشــنهاد ســازمان اقتصــادی فوتبــال نســبت بــه انتخــاب کارگــزار اقتصــادی 
جهــت بهره بــرداری تجــاری از فضاهــای اسپانســری و فرصت هــای تبلیغاتــی تیم هــای ملــی فوتبــال، فوتســال و فوتبــال 
ســاحلی تمامــی رده هــای ســنی )آقایــان و بانــوان( وفــق آئین نامــه مالــی و معامالتــی فدراســیون فوتبــال و از طریــق 

برگــزاری مزایــده عمومــی اقــدام نمــود.

بــر اســاس ایــن مزایــده ســازمان اقتصــادی فوتبــال ایــران بــا هــدف افزایــش ارزش رویدادهــای ملــی فوتبــال ایــران و نیــز 
شناســایی و انتخــاب صحیــح و قانونــی مجــری تبلیغــات محیطــی، بــر اســاس سیاســت هــای اتخــاذ شــده ایــن ســازمان پــس 
از تشــکیل،تصمیم بــه واگــذاری فضاهــای موجــود تبلیغــات محیطــی ســه مســابقه تیــم ملــی فوتبــال ایــران در مرحلــه دوم 
مســابقات مقدماتــی جــام جهانــی 2022 قطرکــه بــه میزبانــی ایــران مــی باشــد گرفــت. برایــن اســاس بــرای اولیــن ارزش ایــن 

رویدادهــای محــدود بــه درآمــدی بالــغ بــر دو میلیــارد و چهارصــدو شــصت میلیــون تومــان رســید.

در پایــان باســتحضار مــی رســاند؛ از آنجاییکــه کــه تمامــی فراخــوان هــا، مزایــده هــا و مناقصــه هــای برگــزار شــده به پیشــنهاد 
و پیگیــری ســازمان اقتصــادی فوتبــال در چارچــوب مقــررات آییــن نامــه مالــی و معامالتــی فدراســیون فوتبــال و بــا تاییــدات 
ــی و  ــیون مال ــق کمیس ــا را از طری ــک از آنه ــر ی ــج ه ــوان نتای ــی ت ــت، م ــه اس ــورت گرفت ــه داری ص ــی و خزان ــای حقوق ــد ه واح

معامالتــی فدراســیون فوتبــال پیگــری و بررســی نمــود. 

19ســال  زیــر  فوتبــال  مقدماتــی  مســابقات  درآمدزایــی  فضاهــای  و  محیطــی  تبلیغــات  6-واگــذاری 
:)1398 /07 /24 آســیا)

9-نشســت مشــترک دبیرکل و مسئولین فدراسیون با نمایندگان شرکت آلشپورت)1399/02/22(:

7-آگهــی مزایــده انتخــاب مجــری واگــذاری حقــوق پخــش دیجیتــال محتــواى رویدادهــا و مســابقات تیم های 
ملی)1398/07/30(:

10-احصــاء فرصــت هــای درآمدزایــی و بازاریابــی تیــم هــای ملــی فوتبــال ایــران و برگــزاری فراخــوان مزایــده 
عمومــی انتخــاب کارگــزار اقتصــادی فدراســیون فوتبــال)1399/04/28(:

11-عقــد قــرارداد تــوپ رســمی مســابقات لیــگ برتــر فوتبــال ایــران بــا شــرکت  DERBYSTAR  بهتریــن تــوپ 8-آگهی مزایده عمومی واگذاری تبلیغات محیطى فدراســیون فوتبال)1398/11/14(:
پــرو لیــگ فیفــا کــه لیــگ هــای هلنــد ، آلمــان و بلژیــک در لیــگ خــود اســتفاده مینماینــد.
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اولین بازیکنان منتخب ایران

بازیکنــان ایــن تیــم کــه بــه خاطــر نداشــتن مربــی مشــخص بــا نظــر و مشــورت 
بازیکنــان قدیمــی تــر از بیــن بازیکنــان نخبــه تهــران انتخــاب شــدند، عبــارت 
ســردار،  حســین  تیــم(  کاپیتــان  و  بــان  )دروازه  ســردار  خــان  از:  بودنــد 
ــد  حســین صدقیانــی، علــی کنــی، محمدعلــی شــکوه، رضاقلــی کالنتــر، هران
اخویهــا،  حیــدری،  اکبــر  مفتــاح،  حســن  اصالنــی،  امیــر  پــل،  گالوســتیان، 
ناصرانشــاء، کریــم زنــدی و چنــد تــن دیگــر. کادر رهبــری تیــم نیــز مشــترکًا 
ــدی  ــا میرمه ــم ب ــت تی ــت و ریاس ــرار داش ــاح ق ــردار و مفت ــان س ــده خ ــه عه ب

ــود.  ــده ب ورزن

ــورت  ــه ص ــود، ب ــده ب ــیس نش ــمی تاس ــورت رس ــه ص ــال ب ــیون فوتب ــران و فدراس ــی ای ــم مل ــوز تی ــه هن ــی ک ــال 1305 و روزهای ــز س در پایی
رســمی از تیــم منتخــب ایــران بــرای انجــام چنــد مســابقه دوســتانه دعــوت بــه عمــل آورد. پــس از قطعــی شــدن ســفر منتخــب ایــران، ایــن 
تیــم قبــل از ســفر بــه شــوروی در روزهــای 6 و 20 آبــان، دو دیــدار تدارکاتــی و آمــاده ســازی بــا تیــم فوتبــال منتخــب انگلیســی هــای مقیــم 

ایــران در زمیــن لنــج واقــع در بیــرون دروازه یوســف آبــاد انجــام داد کــه بــا نتایــج)5-3( و )3-1( بــه برتــری دســت یافــت. 

سفر 400 تومانی
پــس از آن مقــرر شــد کــه وزارت مالیــه چهارصــد تومــان بابــت هزینــه رفــت و برگشــت ایــن تیــم بــه شــهربادکوبه شــوروی بپــردازد.  متــن 

ســند چنیــن اســت:

نمره عمومی 8852  وزارت جلیله مالیه – تاریخ ثبت: 7  آبان ماه 1305
ــزام  ــرای اع ــی را ب ــکار ایران ــان ورزش ــر از جوان ــزده نف ــران، پان ــکاران ای ــه از ورزش ــکاران قفقازی ــوت ورزش ــب دع ــارف برحس ــون وزارت مع چ
بــه محــل اجتمــاع ورزشــکاران قفقــاز و ســایر ممالــک انتخــاب کــرده و بایــد فــوری روانــه شــوند، هیئــت وزرا در جلســه 30 مهرمــاه 1305 
تصویــب نمودنــد کــه وزارت مالیــه مبلــغ چهارصــد تومــان خــرج ایــاب و ذهــاب ایــن پانــزده نفــر را از محــل اعتبــار دولــت پرداخــت و وزارت 

امــور خارجــه نیــز تذکــره آنهــا را مجانــًا صــادر نماینــد. تصویــب نامــه در کابینــه ریاســت وزرا ضبــط اســت.
سواد تصویب نامه فوق برای استحضار وزارت جلیله معارف/ امور خارجه ارسال می شود.

امضا 5/8/7

سفر با کامیون و کشتی

ــر  ــش از ظه ــان پی ــنبه 24 آب ــه ش ــده:» روز س ــان ورزن ــدی خ ــه میرمه ــه گفت ب
موقــع حرکــت عــده اعزامــی جمعــی از عالقــه منــدان بــه ورزش در حیــاط 
کــه  موقعــی  یافتــه.  حضــور  آقایــان  بدرقــه  بــرای  ورزش  دارالمعلمیــن 
اتومبیــل هــای هیــات اعزامــی حرکــت مــی کردنــد بــا تظاهــرات کامــل از آنهــا 
وداع نمــوده و در میــان کــف زدن هــای حضــار جوانــان فوتبالیســت هــا بــه 
طــرف مقصــد رهســپار گردیدنــد. ایــن تیــم بــا دو دســتگاه کامیــون از تهــران 
عــازم رشــت- بندرانزلــی- شــد تــا از آنجــا بــا کشــتی رهســپار بادکوبــه شــود. 
در بندرانزلــی ســه تــن از بازیکنــان قفقــاز بــه نــام هــای »باقــراف« »مــراداف« 
و »مســیو پارســادانوف« از طــرف اداره فوتبــال قفقــاز بــه اتفــاق حســین 
زاده ارشــدی رئیــس هیــات محصلیــن ایرانــی شــاغل بــه تحصیــل در مــدارس 
ــد  ــران آمدن ــم ای ــان تی ــتقبال بازیکن ــه اس ــای گل ب ــته ه ــا دس ــاز ب ــی قفق عال
و پــس از انجــام مراســم اســتقبال بــه ســمت بادکوبــه عزیمــت کردنــد. 
بــه گــزارش میرمهــدی ورزنــده رئیــس تیــم کــه وظیفــه خبرنــگاری روزنامــه 
ایــران را هــم بــه عهــده داشــت: کشــتی ای کــه بنــا بــود مــا را روز یکشــنبه 26 
آبــان حرکــت داده و روز جمعــه 27 بــه بادکوبــه برســاند بــه واســطه طوفــان 
ــورا حرکــت نکــرده و فــردا  شــدیدی کــه همــان روز در دریــا ظاهــر شــد، مجب
کــه روز جمعــه باشــد راه افتــاد و روز شــنبه 28 ابــان وارد بادکوبــه شــدیم و 

ــد.«  ــروع ش ــابقه ش ــتراحت مس ــد از دو روز اس بع

نوستالژی

مهدی زارعی

داستان سفر سال 1305 منتخب ایران به بادکوبه 

مجله شماره یک فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایرانمجله شماره یک فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران



اولین گلزن ایرانی

اولیــن مســابقه تیــم فوتبــال منتخــب ایــران )تهــران( درروز دوشــنبه 30 آبــا 
نمــاه 1305 در مقابــل تیــم اول »بیــن الملــل« انجــام شــد. گــزارش ایــن بــازی 
کــه بــه قلــم میرمهــدی ورزنــده در روزنامــه ایــران درج شــد، بــا ادبیــات آن 

دوران مــرور مــی کنیــم:
» روز دوم ورود مــا، یکشــنبه 29 آبــان بــا تــرن مخصــوص مــا را بــه اســتادیوم 

بزرگــی در بیــرون شــهر بادکوبــه یعنــی دو فرســخی آنجــا ســاخته انــد، بردنــد.
فــردای آن روز )دوشــنبه 30 آبــان( مســابقه مابیــن هیــات اعزامــی ایرانــی 
بــا تیــم اول بیــن المللــی کــه قــوی تریــن تیــم هــای آنجــا بــود در اســتادیوم 
مخصــوص شــهر بادکوبــه شــروع شــد و موقعــی کــه تیــم اول بیــن المللــی 
ــری  ــده کثی ــدند ع ــی ش ــابقه م ــل مس ــی وارد مح ــم ایران ــا تی ــر آنه ــت س و پش
از تماشــاچی هــا در اطــراف اســتادیوم گــرد آمــده بودنــد و بــا کــف زدن هــای 
ــی  ــی اهال ــودت قلب ــن م ــه از حس ــد ک ــتقبال نمودن ــران اس ــم ای ــی از تی طوالن

ــود. ــی ب ــتند حاک ــور داش ــاچیان حض ــان تماش ــه می ــا ک ــز م ــان عزی ــا هموطن ــل و مخصوص مح
بعــد از آن دســته گلــی از طــرف کاپیتــان تیــم بادکوبــه بــه کاپیتــان تیــم ایرانــی آقــای حســینعلی ســردار تقدیــم شــد. آنــگاه بــازی تحــت 
رفــری )داوری( »پارکادانــف« شــروع شــد. در ایــن بــازی و در نیمــه اول کــه مــدت 45 دقیقــه طــول کشــید... ابتــدا از ســمت راســت 
بــه بازیکــن ســمت چــپ کــه آقــای حســینعلی ســردار کاپیتــان بــازی بودنــد پــاس داده شــد، مشــارالیه بــا یــک دربلیــن خیلــی ماهرانــه 

تــوپ را بــه دروازه داخــل کــرد کــه فــورا موزیــک بــه ترنــم 
ــم  ــه( تی ــوی )روحی ــوه معن ــن گل اول ق ــد از ای ــد. بع آم
ــه گل  ــت ک ــن جه ــده و از ای ــش گردی ــش از پی ــی بی ایران
دوم هــم بــه وســیله پاســی کــه گویــا از طــرف مســیو پل 
)یعنــی آقــای یوســف ســمرقندی( بــود بــه آقــای احمــد 
علــی ســردار داده شــد و ایشــان نیــز مســتقیما بــه طــور 
ماهرانــه تــوپ را داخــل دروازه نمــوده قســمت اول 

)نیمــه اول( بــازی بــه شــکل فــوق خاتمــه یافــت.«
ــتند  ــازی بازگش ــه ب ــه دوم ب ــا در نیم ــه روس ه در ادام
را  ایــران  منتخــب  شــدند)3-4(  موفــق  ســرانجام  و 

دهنــد.  شکســت 

منابع

ایران، شــماره 2265، 1305/9/9، ص 2

ایران، شــماره 2266، 1305/9/10، ص 3

ایران، شــماره 2271، 1305/9/16، ص 3

نخستین تساوی
بــازی دوم تیــم ایــران بــا تیــم دانشــگاه بادکوبــه در هفتــم آذرمــاه انجــام شــد و دو 
تیــم پــس از 90 دقیقــه تــالش، صفــر بــر صفــر مســابقه را بــه پایــان بردنــد. روزنامــه 
دهنــد  مــی  اطــالع  تلگرافــًا  بادکوبــه  از  نوشــت:»   مســابقه  ایــن  دربــاره  ایــران 
مســابقه دوم )تیــم ایــران( بــا قــوی تریــن دســته دارالفنــون روز 7 آذر 1305 )انجــام 
ــا نهایــت خســتگی کــه داشــته در  شــد( و طرفیــن مســاوی )شــدند( و ایرانــی هــا ب
ــا ایرانــی هــا  ــًا موفقیــت ب ــازه نفــس خــوب از عهــده برآمــده و غالب مقابــل افــراد ت

بــوده اســت. )بــازی در دســت تیــم ایــران بــود.(

در حضور 6 هزار تماشــاگر
ســومین و آخریــن بــازی تیــم منتخــب تهــران بــا تیــم باشــگاه نفــت بادکوبــه در 
اســتادیوم معــدن نفــت ایــن شــهر و در حضــور حــدود 6000 تماشــاچی در 8 آذرمــاه 
1305 برگــزار شــده و تیــم ایــران بــازی را 3 بــر 1 بــه حریــف واگــذار کــرد. روزنامــه ایــران در گزارشــی دربــاره ایــن بــازی نوشــت: تلگــراف 
واصلــه از بادکوبــه مشــعر اســت کــه فوتبالیســت هــای ایرانــی بــا قــوی تریــن دســته کلــوب هــای بادکوبــه کــه گــوی ســبقت را از 
کلیــه کلوبهــای فوتبــال کل روســیه بــرده انــد در اســتادیوم »معــدن نفــت« بــا حضــور قریــب بــه 6000 نفــر تماشــاچی و محترمیــن 

شــروع و نتیجــه ســه بــر یــک بــه نفــع فوتبالیســت هــای بادکوبــه ختــم شــد.

ــدر  ــتی وارد بن ــا کش ــب 9 آدر 1305 ب ــوروی ش ــان ش ــابقه در آذربایج ــه مس ــام س ــس از انج ــران پ ــب ته ــال منتخ ــم فوتب ــای تی اعض
ــد. ــت کردن ــران مراجع ــه ته ــردم ب ــتقبال م ــان اس ــده و در 10 آذر 1305 در می ــران ش ــازم ته ــد ع ــح روز بع ــدند. صب ش

پــس از وقفــه ای دو دهــه ای، ســفرهای منتخــب ایران،پــس از شــکل گیــری رســمی تیــم ملــی از ســر گرفتــه شــد و هرگــز متوقــف 
نشــد.

مجله شماره یک فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایرانمجله شماره یک فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران



برنامه های پیش روی تیم های فوتبال بزرگســاالن،  نوجوانان و جوانان ایران

تقویم

نوزدهمیــن دوره مســابقات قهرمانــی زیــر 16 ســال آســیا از 5 آذرمــاه )25 نوامبــر 2020( بــه میزبانــی بحریــن برگــزار مــی شــود و تیــم 
نوجوانــان ایــران در گــروه A بــا تیــم هــای بحریــن، کــره شــمالی و قطــر همگــروه شــد.

*تاریخ برگزاری مســابقات تیم ملی ایران در انتخابی جام جهانی
کنفدراســیون فوتبال آســیا تاریخ برگزاری مســابقات تیم ملی ایران در رقابت های انتخابی جام جهانی را اعالم کرد.

مســابقات فوتبــال انتخابــی جــام جهانــی ۲۰۲۲ قطــر و جــام ملت هــای آســیا ۲۰۲۳ چیــن کــه از چنــد مــاه پیــش بــه دلیــل 
همه گیــری ویــروس کرونــا متوقــف شــده بــود، قــرار اســت از حــدود ســه مــاه دیگــر از ســر گرفتــه شــود.

تیــم ملــی فوتبــال ایــران در گــروه ســوم رقابت هــای انتخابــی جــام جهانــی بــا ۶ امتیــاز از ۴ بــازی در رده ســوم ایســتاده اســت 
و کار دشــواری بــرای رســیدن بــه مرحلــه بعــدی مســابقات دارد.

برنامه مســابقات در گروه ســوم این مسابقات به شرح زیر است:

۱۷ مهر ۹۹
ایران - هنگ کنگ
بحرین - کامبوج

۲۲ مهر ۹۹
هنگ کنگ - عراق

کامبوج - ایران

۲۲ آبان ۹۹
ایران - بحرین

عراق - کامبوج
۲۷ آبان ۹۹

ایران - عراق
بحرین - هنگ کنگ

بحرین، کره شــمالی، ایران و قطر

تاجیکســتان، عمان، یمن و امارات

کره جنوبی، اســترالیا، هند و ازبکستان

ژاپن، اندونزی، عربســتان سعودی و چین

A گروه

B گروه

C گروه

D گروه

اعالم برنامه زمانبندی کامل مســابقات  قهرمانی نوجوانان آســیا 2020

مجله شماره یک فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایرانمجله شماره یک فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران



5 آذر  چهارشــنبه
6 آذر  پنجشــنبه

7 آذر  جمعــه

8 آذر  شــنبه

9 آذر  یکشــنبه

10  آذر  دوشــنبه

بحرین – قطر                  کره شــمالی – ایران
تاجیکســتان – امارات متحده عربی         عمان – یمن

کره جنوبی – ازبکســتان                            اســترالیا – هند

ژاپن – چین                اندونزی – عربســتان ســعودی

  قطر – کره شــمالی                             ایران – بحرین

امارات متحده عربی – عمان         یمن – تاجیکســتان

چین – اندونزی                        عربســتان ســعودی – ژاپن

ازبکســتان – اســترالیا                       هند – کره جنوبی

11 آذر  ســه شــنبه
12 آذر  چهارشــنبه

13 آذر  پنجشنبه

مرحله یک چهارم نهایی 15 آذر  شــنبه

16 آذر  یکشــنبه

بحرین – کره شــمالی                ایران – قطر

تاجیکســتان – عمان               یمن – امارات متحده عربی

کره جنوبی – اســترالیا                                  هند –ازبکســتان

ژاپن – اندونزی                 عربســتان ســعودی – چین

B تیم دوم گروه -  A تیــم اول گــروه

A تیم دوم گروه –B تیــم اول گروه

D تیم دوم گروه – C تیــم اول گــروه

C تیم دوم گروه – D تیــم اول گــروه

مجله شماره یک فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایرانمجله شماره یک فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران



برنامــه مســابقات قهرمانــی زیــر 19 ســال آســیا 2020 اعــالم شــد و تیــم جوانــان ایــران در اولیــن دیــدار خــود بــه مصــاف ازبکســتان 
مــی رود.

رقابتهــای قهرمانــی  زیــر 19 ســال آســیا از 23 مهرمــاه لغایــت 10 آبــان بــا حضــور 16 تیــم بــه میزبانــی ازبکســتان برگــزار مــی شــود  و 
تیــم جوانــان ایــران در اولیــن بــازی خــود بــه مصــاف ازبکســتان )میزبــان( مــی رود.

ازبکســتان، اندونزی، کامبوج و ایران

کــره جنوبی، ژاپن، عراق و بحرین

عربســتان سعودی، استرالیا، ویتنام و الئوس

قطر، تاجیکســتان، مالزی و یمن

A گروه

B گروه

C گروه

D گروه

دیدارهای مرحله نیمه نهایی روز چهارشــنبه 19 آذر و بازی و فینال روز شــنبه 22 آذرماه برگزار خواهد شــد.
الزم بــه توضیــح اســت، ایــن رقابــت هــا بــه میزبانــی منامــه و بــا حضــور 16 تیــم برتــر آســیا برگــزار مــی شــود کــه 4 تیــم نخســت 

مجــوز حضــور در مســابقات جــام جهانــی نوجوانــان را بــه دســت مــی آورنــد.

2020 اعــالم برنامــه مســابقات قهرمانــی جوانــان آســیا 

مجله شماره یک فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایرانمجله شماره یک فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران



23 مهر  چهارشــنبه
24 مهر  پنجشــنبه

25 مهر  جمعه

26 مهر  شــنبه

27 مهر  یکشــنبه

28 مهر  دوشــنبه ازبکســتان – ایران            اندونزی – کامبوج

کــره جنوبــی – بحریــن                                             ژاپــن – عــراق

عربســتان ســعودی – الئوس                     اســترالیا – ویتنام

قطر – یمن                                 تاجیکســتان – مالزی

ایران – اندونزی                       کامبوج – ازبکســتان

بحریــن – ژاپــن                                    عــراق – کــره جنوبــی

یمن – تاجیکســتان                                        مالزی – قطر

الئوس – اســترالیا            ویتنام – عربســتان ســعودی

29 مهر ســه شنبه

30 مهر  چهارشــنبه

ازبکســتان – اندونزی          کامبوج – ایران  

کــره جنوبــی – ژاپــن                                             عــراق – بحریــن

عربســتان ســعودی – اســترالیا                     ویتنام – الئوس

مجله شماره یک فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایرانمجله شماره یک فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران



همچنین دیدارهای مرحله نیمه نهایی روز  چهارشــنبه 7 آبان و بازی و فینال روز شــنبه  10 آبان ماه برگزار خواهد شــد.
3 آبان  شــنبه

A تیم دوم گروه –B تیــم اول گروه

B تیم دوم گروه -  A تیــم اول گــروه

4 آبان  یکشــنبه
D تیم دوم گروه – C تیــم اول گــروه

C تیم دوم گروه – D تیــم اول گــروه

1 آبان  پنجشــنبه
قطر – تاجیکســتان                             مالزی - یمن

مرحله یک چهارم نهایی

مجله شماره یک فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایرانمجله شماره یک فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران


