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صنایع الکترونیک شیراز بر سکوی سوم رقابت های فوتسال دستگاههای اجرایی کشور ایستاد
تیــم فوتســال صنایــع الکترونیــک
شــیراز صنایــع الکترونیک شــیراز پس از
تیــم هــای زاهــدان و بیرجند مقام ســوم
رقابــت هــای دســتگاه هــای اجرایــی

سراسر کشور را کسب کرد.
مرحلــه نهایــی مســابقات قهرمانــی
کارکنــان دســتگاه هــای اجرایــی کشــور
ویــژه آقایــان بــه میزبانــی شهرســتان

چالوس برگزار شد.
در رشــته فوتســال ،تیــم صنایــع
الکترونیک شیراز نماینده استان فارس
به مقام سوم دست یافت.

تیــم هــای زاهــدان و بیرجنــد نیــز مقــام
هــای اول و دوم ایــن مســابقات را
کســب کردنــد .گفتنــی اســت؛ مرحلــه
نهایی مســابقات کارکنان دستگاه های

اجرایی کشور ویژه آقایان در چهار رشته
والیبــال ،فوتســال ،تنیــس روی میــز و
آمادگی جســمانی به مــدت یک هفته به
میزبانی شهرستان چالوس برگزار شد.

قرارداد ســرمربی جدید تیم فوتبال استقالل در حاشیه
مراســم معارفــه او ب هصــورت رســمی بــه امضــا رســید.
ریکاردو ســاپینتو ســرمربی پرتغالی که پــس از توافق با
باشگاه استقالل به ایران آمده بود ،مراسم معارفهاش
بــا حضــور اصحــاب رســانه و مصطفــی آجورلــو در هتــل
اسپیناس برگزار شد.
ســاپینتو ب هصــورت رســمی قــرارداد خــود را بــا باشــگاه
اســتقالل امضــا کــرد .در ایــن مراســم تعــدادی از
پیشکســوتان اســتقالل از جمله پرویز مظلومی ،بیژن
طاهــری ،ســیاوش اکبرپــور ،امیــن منوچهــری و  ...هــم

حضور داشتند.
* کارنامه سرمربی جدید استقالل
ریکاردو ســاپینتو ســرمربی جدید تیم فوتبال استقالل
یگــریاش بــا فراز و نشــیب زیــادی مواجه
در دوران مرب 
بوده است.
پــس از کــش و قوسهای فــراوان ،ریکاردو ســاپینتو با
عقــد قــراردادی بــه عنــوان ســرمربی جدیــد آبیپوشــان
پایتخــت معرفــی شــد تــا ایــن مربــی در فصــل آینــده
تهــای لیــگ برتــر هدایــت اســتقاللیها را بر عهده
رقاب 
داشته باشد.

 .۶واتورو اندو (اشتوتگارت و ژاپن)
مــردم همیشــه در مــورد ســون هیونــگ میــن صحبت
میکننــد و او را بهتریــن بازیکــن آســیا میداننــد و کمتر
کســی دربــاره هافبک دفاعی ژاپنی شــنیده اســت .او در
بوندســلیگا برای اشــتوتگارت عالی بــود و کاپیتان دوم
ایــن تیــم شــد و همچنیــن چشــم باشــگاههای بزرگتر
هــم در آلمان و هم در ســایر نقاط اروپــا را به خود جلب
کرد .اندو با توپ و بدون توپ عالی اســت و هر کاری که
بــرای باشــگاهش انجــام میدهد ،بــرای ژاپن نیــز انجام
میدهد.
 .۵اکرم عفیف (السد و قطر )
بهتریــن بازیکــن ســال آســیا در ســال  ۲۰۱۹نیز در ســال
گذشــته در جام طالیــی کونکافاف درخشــید .او در خط
حمله در کنار المعز علی بازی میکند .رکورد  ۱۰پاس گل
در جام ملتهای آســیا  ۲۰۱۹از او به ثبت رســیده اســت
و بــه میــزان قابــل توجهی نیز بــرای تیم ملــی قطر گلزنی
میکنــد .البتــه نکته منفی اینکه او تجربــه کمی در اروپا
دارد .جام جهانی فرصت بزرگی برای عفیف و قطر است.
 .۴سلمان الدوسری (الهالل و عربستان)
از نظــر فــرم فعلــی ،الدوســری شــاید بهتریــن بازیکــن
آسیایی باشد که در حال حاضر در آسیا بازی میکند .او

بهترین بازیکن و ارزشمندترین بازیکن لیگ قهرمانان
شــد و تیــم باشــگاهی او الهــال چهارمیــن قهرمانــی
لیــگ قهرمانــان آســیا را در ســال  ۲۰۲۱به دســت آورد .او
بازیکن هیجان انگیزی برای تیم ملی عربستان و الهالل
است.
 .۳سردار آزمون (بایرلورکوزن و ایران)
آزمون مدت زیادی را در روسیه گذراند ،اگرچه برای زنیت
سن پترزبورگ درخشید و در ژانویه به بایرلورکوزن رفت.
تقریبا در هر  ۱.۵بازی برای ایران
این بازیکن  ۲۷ساله که
ً
بــه طــور میانگین یــک گل به ثمــر میرســاند ،در آلمان
توانست اولین گل خود را در بوندسلیگا به ثمر برساند
و قطعا فصل بعد بیشتر خواهد درخشید .آزمون یک
مهاجــم ذاتــی اســت و به اوج خــود نزدیک م یشــود و از
شانس رویارویی با انگلیس ،ایاالت متحده و ولز لذت
خواهد برد.
 .۲مهدی طارمی (پورتو و ایران)
زمانی که این مهاجم در سال  ۲۰۱۴به بزرگترین باشگاه

ایــران پرســپولیس پیوســت ،خــود را بــه عنــوان یــک
مهاجم ســخت کوش معرفی کرده بود ،اما نشــانههای
کمی وجود داشــت که او به یکی از مهاجمان برتر آســیا
تبدیل شــود .پس از پیوســتن به ریو آوه در ســال ،۲۰۱۹
او  ۱۸گل به ثمر رساند تا به باشگاه پورتو برود ،جایی که
بــه طور منظم بــه گلزنی ادامه داده اســت .طارمی آماده
هدایت ایران در جام جهانی و افزایش اعتبار رو به رشد
خود است.
 .۱سون هیونگ مین (تاتنهام و کره جنوبی)
ســتاره تاتنهــام کارهایــی انجــام داده اســت کــه هیــچ
نهــا را انجــام
آســیایی دیگــر موفــق نشــده اســت آ 
دهــد .او بــه یکــی از بهتریــن بازیکنــان در بهترین لیگ
جهــان تبدیــل شــده اســت .بــردن کفــش طــا بــدون
گلزنــی از روی نقطــه پنالتــی ،چیزی اســت کــه هیچ کس
بــه آن نزدیــک نشــده اســت .عملکــرد ســون در لیــگ
برتــر و لیــگ قهرمانــان اروپــا بــرای ســالها عالــی بــوده
است.

امضای رسمی قرارداد سرمربی پرتغالی استقالل؛

لشکر آبی با ساپینتو به دنبال دومین قهرمانی متوالی

هجدهمین دوره رقابتهای جام ملتهای آســیا برای
دومین بار با حضور  ۲۴تیم قرار است برگزار شود.
تهــای آســیا از
تهــای جــام مل 
هجدهمیــن دوره رقاب 
 ۲۶خــرداد تــا  ۲۵تیرمــاه ســال  ۱۴۰۲برگــزار خواهــد شــد.
مســابقاتی که پس از کنارهگیــری چین از میزبانی ،هنوز
مشــخص نیســت در چه کشــور و یا حتی کشــورهایی
بــه قرار اســت برگزار شــود .با ایــن وجود بد نیســت در
فاصلــه  ۳۶۲روز تــا آغــاز ایــن مســابقات بــه چنــد نکته
اشاره داشته باشیم.
تهــا قرار اســت
*بــرای دومیــن دوره متوالــی ایــن رقاب 
بــا حضور  ۲۴تیم به انجام برســد .در ســال  ۲۰۱۹شــاهد
اولین جام  ۲۴تیمه بودیم که نهایتا قطر قهرمان شــد.
مهــا از  ۱۶بــه  ،۲۴شــاهد حضــور
بــا افزایــش تعــداد تی 
تیمهایی هستیم که پیش از این کمتر شانس حضور
تهــا را بــه دســت میآوردنــد .ایــن مســاله
در جــام مل 
یهــا حداقــل در دور
ممکــن اســت کمــی از کیفیــت باز 
نخســت بکاهــد امــا میتواند برای توســعه فوتبــال در
قــاره کهــن و همچنیــن درآمدزایــی  AFCمفیــد و مثمــر
ثمر باشد.
* تیــم ملــی فوتبــال قطــر در دوره قبلــی موفــق شــد بــا
عملکردی درخشان عنوان قهرمانی را به دست بیاورد.
شــاگردان فلیکس سانچز در خاک امارات کار خود را با
قــدرت آغــاز کردنــد و تا پایان به این مســیر عالــی ادامه
بتــان چقــدر هــوادار
شــما فکــر میکنیــد تیــم محبو 
دارد؟ اگــر شــما هــم ماننــد برخــی مســئوالن ،بازیکنان و
هواداران اســتقالل ،پرســپولیس و تراکتور فکر میکنید
بتــان  ۴۰تــا  ۵۰میلیــون هــوادار دارد بایــد
کــه تیــم محبو 
ایــن مقالــه را با دقت بخوانید چون در اشــتباه هســتید.
نتایــج یــک نظرســنجی نشــان میدهــد کــه تنهــا حــدود
 ۳۱میلیــون نفــر از جمعیــت ایــران عالقهمند بــه فوتبال
هستند.
اطالعــات و آمــار و ارقــام دقیقــی درباره جمعیــت فوتبالی
در ایــران وجــود نــدارد و هــر کــس مطابــق بــا خواســته و
هــدف خــود اظهارنظر میکنــد .البته اگر معیــار ،اظهارات
مســئوالن ،مربیان ،بازیکنان و برخی هواداران دو آتشــه
تیمها باشــد ،ایران باید بیش از دو برابر جمعیت فعلی،
جمعیت داشته باشد!
مهــای پرســپولیس ،اســتقالل و
دســت انــدرکاران تی 

ســاپینتو که چند فصل پیش هم شــایعه حضورش در
فوتبــال ایــران به گــوش خورده بــود ،این بار پیشــنهاد
باشگاه استقالل را پذیرفت تا تجرب ه جدیدی در کارنامه
مربیگریاش ثبت کند.
این مربی پرتغالی در دوران مربیگریاش روزهای پرفراز
و نشــیبی را پشــت ســر گذاشــته و طی  ۱۰ســال اخیر۱۳ ،
بــار تیــم عوض کــرده که این مســئله در نوع خــود قابل
یگــریاش،
توجــه است.ســاپینتو در طــی دوران مرب 
نتوانســته ثباتــی در تیمهایــش داشــته باشــد تــا جایی
که این مربی یک ســال هم نتوانســته در یک تیم دوام
بیاورد.
بیشــترین حضور این مربــی پرتغالی در تیم اســتاندارد
لیــژ بلژیــک بوده که  ۳۶۴روز در این تیم حضور داشــت
و یک قهرمانی جام حذفی در ســال  ۲۰۱۷-۲۰۱۸برای این
تیــم بــه ارمغــان آورد و به نوعــی میتوان گفــت بهترین
عملکرد این مربی و تنها جام کســب شده توسط او ،در
استاندارد لیژ بلژیک رقم خورده است.
کمتریــن حضــور ایــن مربــی پرتغالــی در تیــم الفاتــح

عربســتان بــوده کــه در  ۸۴روز ،تنهــا در  ۵بــازی روی
نیمکت این تیم عربستانی حضور داشته است که یک
برد ،یک تســاوی و  ۳باخت نتیجه حضور او در این تیم
بوده است.
مهــای پایــه
یگــری در تی 
ســاپیتنو کار خــود را در مرب 
اســپورتینگ آغــاز کــرده و آخریــن عملکــرد او ،فصــل
گذشته در موریرنسه پرتغال رقم خورده که این تیم در
پایــان فصل لیــگ پرتغال با  ۲۹امتیاز در رده شــانزدهم
جــدول ایــن مســابقات قرار گرفــت و به پلیآف ســقوط
کنندگان راه پیدا کرد.
عملکــرد ریــکاردو ســاپینتو در تیمهایــی کــه مربیگری
کرده به شرح زیر است:
اسپورتینگ پرتغال ( ۲۳۳روز )
 ۳۰بازی ۱۵ :پیروزی ۷ ،تساوی و  ۸باخت
رداستار بلگراد ( ۲۳۳روز )
 ۱۱بازی ۸ :پیروزی و  ۳باخت
او.اف.آی کرته یونان ( ۲۵۷روز )
 ۳۴بازی ۱۵ :پیروزی ۷ ،تساوی و  ۱۲باخت

جزییات خواندنی از جام ملتهای ۲۰۲۳؛

صدرنشینی ایران در حضور یک میهمان ناخوانده
دادنــد .آنهــا در بــازی نهایی با نتیجه ســه بر یک از ســد
ژاپــن گذشــتند و برای اولین بار عنــوان قهرمانی را مال
خــود کردنــد .معز علی نیز عنوان آقای گلی را به دســت
آورد.
* همچنــان منتظــر هســتیم تــا میزبــان ایــن دوره از
مســابقات مشخص شود .چند کشــور شانس خوبی
برای میزبانی دارند و احتماال کنفدراسیون فوتبال آسیا
بــه کشــوری اعتمــاد میکنــد که ســابقه برگــزاری چنین
رقابتهایی را داشته باشد .تا به اینجا پنج کشور قطر،
امارات ،ژاپن ،استرالیا و کره جنوبی آمادگی خود را برای
میزبانی اعالم کردهاند.
* بــا برگزاری مســابقات انتخابی در همیــن ماه ،ترکیب
 ۲۴تیمــه کامــل شــد ۲۰ .تیــم از  ۲۴تیــم حاضــر در دوره
قبلــی هــم حاضــر بودنــد و تنهــا جای چهــار تیــم تغییر
کــرده اســت .کشــورهای فیلیپیــن ،یمــن ،کره شــمالی
و ترکمنســتان نتوانســتند مجــوز حضــور در ایــن دوره
را بــه دســت بیاورنــد و بــه جــای آنهــا شــاهد حضــور
تاجیکستان ،اندونزی ،مالزی و هنگکنگ هستیم.

* تاجیکســتان ،تنهــا تیمــی اســت کــه پیــش از ایــن
ســابقه حضــور در جام ملتها را نداشــته و قرار اســت
برای اولین بار در این مســابقات حاضر شود .تیمی که
بازیکنــان شناخت هشــدهای در آن برای فوتبالدوســتان
ایرانــی حضــور دارنــد .تاجیک یهــا در چنــد ســال اخیــر

بــا ســرمایهگذاری مناســب موفــق شــدند در عرصــه
باشگاهی و ملی پیشرفت قابل لمسی داشته باشند.
نهــای جام
*  ۲کشــور اندونــزی و مالــزی کــه جــزو میزبا 
تهــای  ۲۰۰۷بودنــد یــک مرتبــه دیگــر موفق شــدند
مل 
تهــا را بــه دســت بیاورنــد.
جــواز حضــور در جــام مل 

آترومیتوس آتن ( ۲۷۷روز )
 ۳۲بازی ۱۰ :پیروزی ۱۱ ،تساوی و  ۱۱باخت
بلننزس پرتغال ( ۱۶۷روز )
 ۲۸بازی ۸ :پیروزی ۸ ،تساوی و  ۱۰باخت
الفاتح عربستان ( ۸۴روز )
 ۵بازی ۱ :پیروزی ۱ ،تساوی و  ۳باخت
استاندارد لیژ بلژیک ( ۳۶۴روز )
 ۴۲بازی ۲۰ :پیروزی ۱۳ ،تساوی و  ۹باخت
لگیا ورشو لهستان ( ۲۳۱روز )
 ۲۸بازی ۱۶ :پیروزی ۶ ،تساوی و  ۶باخت
براگا پرتغال ( ۱۷۳روز )
 ۳۰بازی ۱۸ :پیروزی ۵ ،تساوی و  ۷باخت
واسکودوگاما برزیل ( ۷۶روز )
 ۱۵بازی ۳ :پیروزی ۶ ،تساوی و  ۶باخت
ی عینتاب ترکیه ( ۱۱۶روز )
غاز 
 ۱۷بازی ۵ :پیروزی ۵ ،تساوی و  ۷باخت
موریرنسه پرتغال ( ۱۷۵روز )
 ۱۷بازی ۵ :پیروزی ،یک تساوی و  ۱۱باخت.
هنگکنــگ ولــی به انتظاری  ۵۵ســاله پایــان دهد .آنها
آخریــن بار در ســال  ۱۹۶۸موفق شــدند به جام ملتها
صعــود کنند .این تیــم در دور دوم انتخابی جام جهانی
مگــروه بــود و بــا نتایــج  ۰-۲و  ۱-۳مغلــوب
بــا ایــران ه 
شاگردان ویلموتس و اسکوچیچ شد.
* تیــم ملــی فوتبال ایران قرار اســت پانزدهمین حضور
خود در جام ملتهای آســیا را تجربه کند .ملیپوشــان
با صدرنشــینی در دور دوم انتخابــی جام جهانی موفق
شــدند ســهمیه این دوره را به دســت بیاورند .ایران تا
بــه اینجا ســه بار عنــوان قهرمانی را در ســالهای ،۱۹۶۸
 ۱۹۷۲و  ۱۹۷۶بــه ارمغــان بیاورد ولی پس از آن دیگر این
عنوان به ما نرسید.
* تیــم ملــی فوتبــال ژاپــن بــا کســب چهــار عنــوان
تهــا
قهرمانــی پرافتخارتریــن تیــم تاریــخ جــام مل 
اســت .آنهــا در ســالهای  ۲۰۰۴ ،۲۰۰۰ ،۱۹۹۲و  ۲۰۱۱بــه
مقــام قهرمانــی رســیدند .کــره جنوبــی هــم بــا  ۱۰حضور
در بیــن چهــار تیــم نهایــی از این حیــث بهترین آمــار را
دارد.
* فعال سیدبندی تیمها به طور دقیق و کامل مشخص
نشده است اما با توجه به رنکنیگ کنونی تیمها ایران
با قرار گرفتن در رده  ،۲۱بهترین تیم مسابقات است و
اندونــزی با جــای گرفتن در رتبــه  ،۱۵۹ضعیفترین تیم
مسابقات جام ملتهای  ۲۰۲۳به شمار میرود.

فوتبال برای  ۵۵میلیون ایرانی اهمیت ندارد!
مهــای خــود
تراکتــور در ایــن ســالها بارهــا هــواداران تی 
را حــدود  ۴۰تــا  ۵۰میلیــون نفــر بیــان کردهانــد کــه جمــع
ایــن مــوارد بــه اضافــه جمعیتــی که طبیعتــا عالق ـهای به
فوتبــال ندارنــد ،جمعیتی ایــران را حــدود  ۲۰۰میلیون نفر
میکند.
*  ۵۵میلیون نفر از جمعیت ایران فوتبالی نیستند!
اگرچه نمیتوان برای این مقوله یک ترازوی دقیق در نظر
گرفــت ولــی یــک نظرســنج ی در ایران  -که توســط ایســپا
انجام شــده اســت  -حکایــت از عالقهمندی حــدودا ۳۷
درصدی مردم ایران به فوتبال دارد؛ یعنی فقط یک سوم
جمعیــت ایران فوتبال را دوســت دارند و دنبال میکنند

ورزشی

* سال چهاردهم * شماره 2680

خبرنگار اماراتی مدعی شد که مهدی قایدی در آستانه
انتقــال قرضی به تیم اتحاد کلباء اســت .مهدی قائدی
در نخســتین فصــل حضــورش در االهلــی نتوانســت
انتظارات را برآورده کند.
بــه نظــر میرســد کــه باشــگاه االهلی بــا هدایــت ژاردیم
پرتغالی به دنبال خریدهای بزرگ در تابســتان اســت و
نام قائدی در فهرســت فروش این باشگاه اماراتی قرار
دارد .محمــد المندوس خبرنگار اماراتی مدعی شــد که
قایدی به اتحاد کلباء نزدیک شــده اســت و این انتقال
به صورت قرضی خواهد بود.
هدایت اتحاد کلباء را فرهاد مجیدی برعهده دارد.

طارمی پایینتر از ستاره تاتنهام در رده دوم
مجله فورفورتو  ۱۰بازیکن برتر فعلی قاره آســیا را معرفی
کرده است که نام دو بازیکن ایرانی در آن دیده میشود.
گهــای برتــر اروپــا
بســیاری از بازیکنــان آســیایی در لی 
بــازی میکننــد و درخشــش خوبــی نیــز دارنــد .بــرای
هــواداران فوتبــال در اروپا ،اغلب مشــخص نیســت که
بهترین بازیکنان آســیایی جهان چه کســانی هســتند.
نکــه جام جهانــی برای اولیــن بار پس
امــا بــا توجه به ای 
از  ۲۰ســال ،امســال در آسیا برگزار م یشــود و پنج کشور
مهــای دیگر رقابــت میکننــد ارزش این را
آســیایی با تی 
دارد که بدانیم چه کســانی بهترین بازیکنان فعلی قاره
آسیا هستند.
 .۱۰علی مبخوت (الجزیره و امارات متحده عربی)
مبخــوت بــا  ۸۰گل تا بــه حال برای امــارات متحده عربی
زده اســت ،چهارمیــن گلــزن فعــال ملــی جهــان اســت.
در ســن  ۳۱ســالگی هنوز زمان برای رســیدن به  ۱۰۰گلی
ملی باقی مانده اســت .او همیشه یکی از مخوفترین
مهاجمان آســیا بوده اســت ،هر چند باید قبول کرد او
در مرحلــه مقدماتــی جــام جهانــی  ۲۰۲۲بهتریــن بازیکن
تیمش نبود.
 .۹الدور شاه مورادوف (رم و ازبکستان)
برتریــن بازیکن منطقه آســیای مرکزی کــه اغلب نادیده

11

قائدی در آستانه حضور در تیم مجیدی

حضور  ۲فوتبالیست ایرانی در جمع  ۱۰بازیکن برتر آسیا؛

گرفته میشود ،یکی از معدود افرادی است که توانسته
فراتــر از فوتبــال ازبکســتان خودش را نشــان دهد .این
بازیکن  ۲۶ساله در آگوست گذشته با قراردادی  ۵ساله
بــه رم ژوزه مورینیــو پیوســت .او مهاجــم اول تیــم ملــی
ازبکستان نیز هست.
 .۸المعز علی (الدحیل و قطر )
بهتریــن گلــزن در دو تورنمنت بینالمللی کار ســادهای
نیســت و مهاجــم ســودانیتبار ایــن کار را در جــام
تهــای آســیا  ۲۰۱۹و جــام طــای کونــکاکاف ( ۲۰۲۱و
مل 
همچنین مســابقات قهرمانی زیر  ۲۳ســال آســیا )۲۰۱۸
انجــام داد .او همچنیــن در کوپــا آمریــکا  ۲۰۱۹گلزنی کرد.
ایــن بازیکن امیدوار اســت کــه در چهارمیــن تورنمنت
بینالمللی در جام جهانی نیز برای کشورش گلزنی کند.
 .۷تاکهیرو تومیاسو (آرسنال و ژاپن)
او میتوانــد در هــر نقطــه از خــط دفاعــی در دفــاع ســه یا
چهــار نفــره بــازی کنــد و بــا وجــود مصدومیــت ،فصــل
بسیار خوبی را در شمال لندن پشت سر گذاشت و به
آرســنال در خط دفاعی آرامش و خونســردی داد .از این
بازیکن  ۲۳ساله در فصل آینده انتظار زیادی میرود .او
در جام جهانی نیز برابر آلمان و اسپانیا وظیفه دشواری
را پیش رو خواهد داشت.
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که بالغ بر  ۳۱میلیون نفر میشود.
* جام جهانی برای  ۴۶میلیون نفر اهمیت دارد
بــه جــز ایــن طیــف  ۳۱میلیــون نفــری ،گروهــی هــم فقــط
یهــای تیمملــی در جــام جهانی بــه علت عرق
هنــگام باز 
ملــی و هیجان حاکم بر جامعه ،بازیها را دنبال میکنند.
طبق نظرسنجی ایســپا ،برای  ۵۴.۵درصد جمعیت ایران
مســابقات جــام جهانــی فوتبــال اهمیــت دارد کــه تقریبا
عــددی معادل  ۴۶میلیون نفر م یشــود که این موضوع
حداقل در ســنوات گذشــته قابل مشاهده بوده که جام
جهانــی و حضــور ایــران در ایــن مســابقات ،جــو غالب در
جامعه است.

از نکات جالب توجه در این نظرسنجی ،تخمین حدودی
عالقهمندان زن و مرد و حتی تفکیک میزان عالقهمندان
در ردههای سنی مختلف است.
*  ۲۳میلیــون مــرد و  ۸میلیــون زن عالقهمند به فوتبال
در ایران
از میــان جمعیــت  ۳۱میلیــون نفــری هــواداران فوتبــال،
 ۷۴درصــد شــامل مــردان و  ۲۴درصــد شــامل زنــان
هســتند؛ در واقع  ۲۳میلیون نفر از عالقهمندان فوتبال
در ایــران را مــردان و  ۸میلیــون نفــر را زنــان تشــکیل
میدهند.
تفــاوت چنــدان معنــاداری در میــزان عالقهمنــدی بــه

پیگیــری مســابقات فوتبــال بــر حســب گروههای ســنی
وجــود نــدارد ۳۷.۴ .درصــد از افــراد  ۱۸تــا  ۲۹ســال۳۷.۸ ،
درصــد از افــراد  ۳۰تا  ۴۹ســال و  ۳۵.۹درصــد از افراد باالی
 ۵۰سال گفتند که مسابقات فوتبال را پیگیری میکنند.
میــزان عالقهمنــدی به مســابقات فوتبــال در بیــن افراد
ســاکن در مراکــز اســتانها  ۳۶.۳درصــد ،افراد ســاکن در
روســتاها  ۳۶.۶درصــد و در ســایر شــهرها  ۳۸.۶درصــد
است .درباره اطالعات تکمیلی این نظرسنجی باید گفت،
مرکــز افکارســنجی دانشــجویان ایــران بــا جامعــه آمــاری
افراد باالی  ۱۸ســال کل کشــور (شــهر و روســتا) و تعداد
نمونه  ۱۵۷۰نفر به شیوه مصاحبه تلفنی در تاریخ  ۲۱تا ۲۵

پرسپولیس امضای قرارداد با عرفان
باقری را تکذیب کرد

باشــگاه پرســپولیس اعالم کرد؛ هیچگونه قــراردادی با
عرفان باقری منعقد نشده است.
باشــگاه پرســپولیس هیچگونــه قــراردادی بــا عرفــان
باقــری امضــا نکــرده اســت و امضــای قــرارداد بــا ایــن
بازیکن را منوط به ارائه فســخ دو طرفه از ســوی ایشان
کرده و خبرهایی که در این خصوص منتشــر میشــود،
صحــت نــدارد .باشــگاه پرســپولیس درحالــی امضــای
قرارداد با عرفان باقری را تکذیب میکند که این بازیکن
دو روز قبل با حضور در باشــگاه پرسپولیس مذاکراتی
با این باشگاه انجام داد و در ادامه در جمع خبرنگاران
از کلمــه «مبــارک» اســتفاده کرد که برخی رســانهها بعد
از ایــن اظهارات خبر از انعقاد قرارداد او با پرســپولیس
دادنــد .باقــری بازیکن تیم امیدهای اســتقالل اســت و
گفت ه میشــود هنوز به طور قانونی قراردادش را فســخ
نکرده است.

مجیدی بهدنبال جذب یک مدافع
ایرانی

فرهــاد مجیدی برای تقویت خــط دفاعی اتحاد کلباء به
دنبال جذب یک مدافع ایرانی است.فرهاد مجیدی به
عنوان ســرمربی تیــم اتحاد کلباء امارات انتخاب شــده
اســت.به نظر میرسد که سرمربی ایرانی اتحاد کلباء به
دنبال بردن بازیکنان ایرانی به این تیم است.
محمــد المنــدوس ،خبرنــگار اماراتــی نوشــت :خبرهــا
از باشــگاه اتحــاد کلبــاء حاکــی از ایــن اســت کــه فرهاد
مجیــدی در حــال مذاکــره با یــک مدافع ایرانی اســت تا
زمینــه حضــور او را در لیــگ امــارات مهیــا کند.پیــش از
ایــن هــم رســانههای اماراتــی از نزدیــک شــدن مهــدی
قایدی به این تیم نوشتند.
اتحــاد کلبــاء در فصلی کــه گذشــت در رده دهم جدول
ردهبنــدی لیــگ امــارات قــرار گرفــت و بایــد دیــد کــه بــا
مجیدی چه نتایجی کسب خواهد کرد.

برگزاری مجمع سازمان لیگ فوتسال در شهریور؛

بازگشت تیمهای سقوطکننده در
صورت انصراف لیگ برتریها

سرپرســت ســازمان لیــگ فوتســال گفــت کــه مجمــع
عمومــی ایــن ســازمان ،شــهریور ســال  ۱۴۰۱برگــزار
میشــود .آرش جابــری دربــاره نشســت اعضــای هیأت
رئیســه ســازمان لیــگ فوتســال اظهــار داشــت :در
خدمت میرشــاد ماجدی و ســایر اعضای هیأت رئیسه
فدراســیون فوتبــال بودیــم .مقرر شــد مجمــع عمومی
ســازمان لیــگ فوتســال پــس از انتخابات فدراســیون
فوتبــال و در شــهریور  1401برگــزار شــود .همچنیــن
دســتورالعمل برگــزاری مســابقات تصویــب شــد که به
هیئتهای استانی ابالغ میشود.
وی در مورد تیمهای انصرافدهنده از شــرکت در لیگ
برتر فوتسال تصریح کرد :تیمها تا  18تیر فرصت دارند
مدارک خود را تحویل بدهند .قانون میگوید اگر تیمی
از حضور در لیگ برتر انصراف بدهد و مدارک خود را به
موقع تحویل ندهد ،یکی از تیمهای سقوط کرده فصل
گذشته در فصل آینده لیگ برتر به میدان میرود.
سرپرســت ســازمان لیــگ فوتســال در تشــریح ایــن
بنــد از آییننامــه ســازمان لیــگ بــه تســنیم گفــت :اگر
یــک تیم چنین شــرایطی داشــته باشــد و از مســابقات
انصــراف بدهد ،تیم ســیزدهم فصل گذشــته لیگ برتر
در مســابقات امســال شــرکت میکنــد .اگــر تیمــی در
یــک بازی از فصل جدید مســابقات شــرکت نکند ،یک
دسته پایینتر سقوط میکند.
فروردین  ،۱۴۰۱نگرش شهروندان پیرامون ورزش فوتبال
و مســابقات جــام جهانــی را مــورد ســنجش قــرار داده
است.
* مشخصات پاسخگویان
 ۵۰.۷درصــد پاســخگویان ایــن نظرســنجی مــرد و ۴۹.۳
درصد زن هستند ۲۷.۷ .درصد پاسخگویان در رده سنی
 ۱۸تــا  ۲۹ســال ۴۷.۱ ،درصــد در رده ســنی  ۳۰تــا  ۴۹ســال
و  ۲۵.۲درصــد در رده ســنی  ۵۰ســال و باالتــر قــرار دارنــد.
 ۶۳.۲درصــد گــروه نمونــه فاقد تحصیالت دانشــگاهی و
 ۳۶.۶درصــد دارای تحصیــات دانشــگاهی هســتند۰.۲ .
درصــد گروه نمونه به این ســوال پاســخی ندادنــد۲۳.۸ .
درصــد مجــرد ۶۹.۹ ،درصــد متأهــل و  ۶.۳درصــد بــدون
همسر بر اثر طالق یا فوت همسر هستند ۷۴.۳ .درصد
پاســخگویان در نقاط شــهری و  ۲۵.۷درصد در روســتاها
سکونت دارند.

