افشاگری کاپیتا نهای تیمملی
از سوء مدیریت فدراسیون!

وقتی اتفاقات پشتپرده والیبال ایران رخنمایی میکند؛

َک َ
یف اَحوال ِمستر «تاج»؟!

ویلموتسگیت و فاجعهایکه در تاریخ
ثبت شد؛

چــا قو ی مـر مــو ز !

ٔ
نقد چک تاریخ گذشته با کشتن مهره سوخته؟

رسانه
م
ستقل

شماره 1084
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روزنامه
قیمت 3000 :تومان

اقتصــادی ایران
بهار
ِ
در راه است؟!

بررسی اثر توافق برجام بر اقتصادکشور؛

ضرورت توسعه ظرفیتهای
فرهنگی نسل جوان و نوجوان

باب شکوه عزاداری حسینی؛
در ِ

روزنامه
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دنیای هوادار یاد و خاطره شـــهدا بویژه «حســـن بختیـــاریزاده» فرمانده
ِ
عملیات
ادوات و ضد زره لشـــکر ۱۰سیدالشـــهدا علیهالســـام که در
کربـــای ۱به مقام شـــامخ شـــهادت نائـــل گشـــت را گرامی مـــیدارد.

نقدچکتاریخگذشتهباکشتنمهریسوخته؟

چــاقوی مـرمــوز!
رضا تواضعی

پس از آمدن خبر حملۀ مرگبار به «سلمان رشدی»
نویسندۀ کتاب موهن «آیات شیطانی» طبیعی
است بهعنوان یک مسلمان از به درک واصلشدن
احتمالی وی ابدا ناراحت نباشم که هیچ ،حتی
از سقطشدن چنین جانوری که با دست و زبانش
هر آنچه میتوانست برای اهانت به ساحت قدسی
پیامبر اسالم(ص) و آموزههای آسمانی قرآن ،در
گفتار و کتابتش دریغ نکرد ،خوشحال هم باشم و
مرگ یک نفرتپراکن بزرگ علیه اسالم و مسلمین و
به جهنم واصلشدنش را مبارک شمارم .اما شرایطی
که مرگ احتمالی او در آن رقم میخورد مرا بر این
وامیدارد که بر احساساتم لگام زنم و با رصد تصویر
بزرگتر ،عقال بر گفتار نهم و با پرهیز از شور و شعار،
به تحلیل وقایع بپردازم.
ابتدا و در درگاه بحث بگویم غرب در پس صدها
سال سابقۀ استعمار شرق و جنوب جهانی بهخوبی
در بکارگیری قدرت احساسات این مردمان پاکنهاد
علیه خودشان خبره شده و تاریخ پلید غرب
بخصوص از قرن چهاردهم میالدی به این سو که
شروع استعمارگری غرب است نشان میدهد چه
بسیار بزنگاههایی بوده که غرب کمر ما را زیر فشار
قلیان احساسات خودمان شکسته و فاتح میدان
شده است .پس وقتی چنین وقایعی پیش میآید
که بالقوه میتواند در ما و مردمانمان ایجاد قلیان
احساس و سرخوشی و یوفوریا کند باید بزرگان و
زعمای قوم و بخصوص اصحاب رسانه با حواسهای
جمع و چشمهای بازتر و گشاده به فضای ایجاد
شده بنگرند تا خدای نکرده دوباره در مسیری که این
شیاطین پلید میخواهند نیفیتم و نشود آنچه آنها
میخواهند بشود.
و اما اصل داستان!
آنچه در این سوء قصد برای به درک واصلکردن
سلمان رشدی بسیار مشکوک است همزمانی آن با
سلسله اتفاقاتی است که پیش از آن رخ داده و صد
البته شرایط خاص جهانی است که عمال غرب را به
لبۀ پرتگاه رسانده و این زنگ خطر را برای ما به صدا
در میآورد ،چرا که تاریخ شرارتبار غرب نشان داده
در چنین شرایطی تا چه میزان میتواند حیلهگرتر از
همیشه باشد.
بگذارید به اتفاقاتی که بهشکل متوالی در این چند

وقت و قبل از این واقعۀ اخیر افتاده نگاهی عمیقتر
بیندازیم و آن را بیشتر حالجی کنیم تا مسئله
شکافتهتر و شفافتر شود برایتان:
 )1خبر دستگیری یک فرد از سوی  FBIدر نزدیکی
خانۀ «مسیح علینژاد» در نیویورک به ظن احتمال
سوء قصد به جان این شبهخبرنگا ِر کریه که هیاهوی
عجیبوغریبی در رسانههای غربی بپا کرد .گرچه
سناریویی که برای این پروپاگاندا علیه حاکمیت ملی
ایران بر صحنۀ نمایش رسانهای آورده شد از بس گاف
داشت و چرند بود که حتی صدای برخی مخالفین را
هم در آورد ،اما در اذهان مردم غرب که قاطبهشان از
ایران هیچ نمیدانند بهعنوان یک سوء قصد ناکام به
جان یک روزنامهنگار از سوی دولت ایران رسوب کرد.
 )2دعاهای پیاپی دادگستری و نهادهای امنیتی
آمریکا دال بر تالش ایران برای ترور پمپئو و جان
بولتون و حتی جدیدا مایک پنس بخاطر انتقام
خون سردار سلیمانی که هیاهوی بسیار شدیدی
همهی اینها نشان
میدهد که پروژهای خطرناک
گیری است که هدف آن

درحال شکل
ضربهزدن به ایران و برنامههایش برای
پیوند محور مقاومت و محور درحال تشکیل
شرق نوین است .محوری که انتقال قدرت از
غرب به شرق را تسهیل میکند و افول غرب
را تسریع و قطعا در چنین هنگامهای قطعا
انتظار نباید داشت که غرب و اعوان و
انصار داخلی و خارجیاش دست روی
دست بگذارند و غرقشدنشان را
به تماشا بنشینند.

علیه ایران در رسانههای غربی بپا کرده است و
ذهن مخاطب غربی را کامال آماده میکند که ایران
را در قامت یک رژیم تروریست نشان دهد که باید
بمباران شود! طبیعی است قصاص عامالن و آمران
قتل سردار بزرگ ایران زمین نهتنها حق که تکلیف
ملت و حاکمیت ملی ایران است اما این مهم در
زمانی باید اتفاق افتد که ما تعیین میکنیم و نه
زمانی که آنها میتوانند از آن بهرهبرداری سیاسی و
نظامی کنند .در زمانی که غرب بخاطر حملۀ روسیه
به اوکراین و عدم موفقیت ماشین تحریمشان علیه
روسیه و ایران هر روز ضعیفتر میشود و اسرائیل در
بدترین وضعیت ممکن قرار گرفته و صبر استراتژیک

داستان جلد
ایران در کنار بازی زیرکانۀ اقتصادی و نظامی و
دیپلماتیک ایران در شکاف بوجود آمده بین غرب
و شرق برایش ارمغانهای عینی داشته و جای پای
ایران در منطقه درحال تثبیت است و شرایط برای
انتقام سخت واقعی ایران که همانا بیرون انداختن
آمریکا از منطقه است از همیشه درحال مهیاترشدن
است ،قطعا زمانی نیست که بخواهد برای قصاص
این جانوران که قیمت سر همهشان برای ما به اندازۀ
کفش سردار شهیدمان هم نیست گامی اینچنین
بیخردانه بردارد.
 )3بیانیۀ تهوعآور و ضد ایرانی و منافقانه و خائنانه
بهزبان عربی که انگار به قلم مشترک بن سلمان و
مریم قجر عضدانلو(رجوی) و نتانیاهو و افراطیترین
جریانات صهیونیست مسیحی آمریکایی کتابت
شده و تمامی انگارهها و انگاشتهها و آرزوهای
محور عبریعربیغربی را برای نابودی ایران در
آن بازتاب داده و کامال مشخص است که بدنبال
دوگانهسازی خطرناک و خونبار در بین نیروهای
سیاسی داخلی ایران است که میتواند درصورت
عدم بصیرت جریانات سیاسی به یک جریانسازی
بشدت خطرناک در داخل ایران بینجامد که پیامدش
نابودی تمامی عناصر قدرت ایران است .بدیهی
است که استفاده از تهمانده و تتمۀ شخصیتهایی
که سالهاست تمام شدهاند ،آن هم به این شکل
رادیکال نشان از این دارد که دشمن درحال بسیج
همه داشتههایش در داخل و خارج برای زدن یک
ضربۀ نهایی به ایران است که اگر کار ایران را تمام
هم نکند دستکم قدرت ایران را تا مدتها مشغول
آنچه کند که شیاطین جهانی را دیگر تهدید نکند.
 )4و در آخر این چاقوی مرموز که در گلوی سلمان
رشدی فرو رفت ...واپسین حلقه از این پازل تا به
امروز است .چاقویی که راه را برای غرب
باز میکند تا نام خمینی کبیر را
نه در تصویر واقعیاش که معمار
و احیاگر تمدن نوین اسالمی و
ایرانی است که در قامت یک
تکفیری و در ردیف رهبران
داعش و القاعده تصویرسازی
کنند .این درحالی است که امام
خمینی شاید تنها عالم مطرح
در دنیای اسالم در عصر

جامعه

حاضر بود که از ابزار ارتداد بدرستی استفاده کرد و
فرمان به مهدورالدم بودن سلمان رشدی داد .ابزاری
که مانند چاقوی جراحی برای نابودکردن غدههای
بدخیم از بدنۀ اسالم و مسلمانان با شرایط بسیار
ویژه و استثنائی تعریف شده و تاریخ نشان داد که
وقتی این ابزار اگر بجای عالمان اسالمی بدست
عامالن مسلماننمای غرب قرار گیرد چه بر سر
آنچه در این
سوء قصد برای به درک
واصلکردن سلمان رشدی بسیار
مشکوک است همزمانی آن با سلسله
اتفاقاتی است که پیش از آن رخ داده
و صد البته شرایط خاص جهانی است
که عمال غرب را به لبۀ پرتگاه رسانده
و این زنگ خطر را برای ما به صدا در
میآورد ،چرا که تاریخ شرارتبار غرب
نشان داده در چنین شرایطی تا چه
میزان میتواند حیلهگرتر از
همیشه باشد.

دنیای اسالم میآید.
همۀ اینها نشان میدهد که پروژهای خطرناک درحال
گیری است که هدف آن ضربهزدن به ایران و
شکل 
برنامههایش برای پیوند محور مقاومت و محور درحال
تشکیل شرق نوین است .محوری که انتقال قدرت
از غرب به شرق را تسهیل میکند و افول غرب را
تسریع و قطعا در چنین هنگامهای قطعا انتظار نباید
داشت که غرب و اعوان و انصار داخلی و خارجیاش
دست روی دست بگذارند و غرقشدنشان را به تماشا
بنشینند .حتما از اینکه سلمان رشدی به درک واصل
شود و تاوان توهینها و نفرتپراکنیهایش را بدهد
خوشحالیم اما بجد یادمان باشد مصلحت
بزرگتری برای ایران و دنیای اسالم است که
مرگ (احتمالی) مشکوک این حرامی نباید
حواسمان را از آن پرت کند .کشتهشدن
احتمالی این جانور که سالها بخاطر خشم
مقدس مسلمین در ترس چون سگ به خود
میلرزید و عمال دیگر به یک مهرۀ سوخته و
چک تاریخ گذشته تبدیل شده بود نباید برای ما
اسباب سرخوشیای شود که اسباب
غفلت از حیلههای دشمنان
شود؛ بخصوص اینکه امروز
سود جسد سلمان رشدی
برای غرب بسیار بیشتر
از زندۀ آن است و چه
بسا بخواهند این چک
تاریخ گذشته را روی
احساسات پاک و
سادۀ ما و به سود

مکث

خبرنگارانــی که موفق به دریافــت «اینترنت
خبرنگاری» نشــدهاند ،چه کنند؟
فرآیند ثبتنام بسته اینترنت  200گیگ
خبرنگاران در درگاه ملی خدمات هوشمند
از روز چهارشنبه  19مرداد ماه آغاز شده و تا
 25مرداد ماه ادامه دارد .برخی از خبرنگاران
علیرغم ثبت نام در سامانه جامع رسانههای
کشور ،هنگام ثبت کد ملی در درگاه ملی
خدمات هوشمند با پیغام «شما مشمول
اینترنت خبرنگاری نیستید» مواجه میشوند.
این عده از خبرنگاران نیاز به تکمیل یا تصحیح
مدارک در سامانه جامع رسانههای کشور دارند؛

خبــــر

تکمیل مدارک در بیشتر مواردی که با اشکال
در هنگام ثبتنام مواجه شدهاند ،مربوط به
عدم بهروزرسانی  6اثر ثبت شده در سامانه یا
ایراد در قسمت ثبت معرفینامه از روزنامه یا
خبرگزاری است که خبرنگاران در آن اشتغال
دارند .خبرنگاران تا روز  25مهلت دارند تا در
جهت اصالح موارد مذکور اقدام کنند .بر اساس
اعالم وزارت ارتباطات ،بسته اینترنت خبرنگاری
به مدت  10روز از شروع ثبتنام یعنی در تاریخ
 29مرداد ماه فعال خواهد شد.

آســیب «بازماندگان از تحصیل» به جامعه
 ۹برابر جمعیت «جاماندگان از تحصیل» اســت
روز گذشته رئیس سازمان نهضت سوادآموزی از
فعالیتهای این سازمان بهعنوان جزئی از وظایف
و مأموریتهای اولویتدار آموزشوپرورش در گام
دوم انقالب نام برد« .علیرضا عبدی» بابیان اینکه
تمامی اقدامات در دولت انقالبی زمینهسازی برای
مقدمات ظهور و تمدن سازی در راستای جامعه
مهدوی است ،اظهار کرد :نگاه امام خمینی(ره) به
نهضت سواد آموزی یک نگاه متعالی و تمدنی بود.
در موضوع سواد فضای مجازی ،آموزشوپرورش
باید براساس تجربه ،سواد و آموزش و تخصص

معلمان عمل کند ،نهضت سوادآموزی در سال ۹۰
با آموزشوپرورش ادغام شد که ثمره این ادغام،
باعث شد ۸۰ ،درصد نیروها و  ۹۵درصد امکانات
از نهضت به آموزشوپرورش ادغام و درمجموع
 ۴۰هزار نفر از نیروهای نهضت به بدنه آموزش
وپرورش اضافه شدند .امروز آسیبی که از گروه
بازماندگان از تحصیل متحمل میشویم  ۹برابر
جمعیت جامانده از تحصیل است .گروه بازمانده از
تحصیل جمعیت کمی دارد ،اما آسیبهای خیلی
جدی برای جامعه به وجود آوردهاند.

اجتماعی
ی�دداشت

تصادف مرگبار اتوبوس اب خودروهای سواری در خراسان جنویب

سرپرست جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی از برخورد یک دستگاه اتوبوس با دو دستگاه سواری در محور
نهبندان به زاهدان خبر داد« .محمدعلی کاوسی» گفت :در محور نهبندان به زاهدان(روبروی پاسگاه ماسه
کاری) یک دستگاه اتوبوس با دو دستگاه سواری برخورد و دچار حریق شدند .با اعالم حادثه بالفاصله تیمهای
امدادی از نهبندان به محل حادثه اعزام شدند ،طبق بررسیها ،این حادثه  ۱۶مصدوم و  ۴فوتی برجا گذاشته است.

بررسی اثر توافق برجام بر اقتصادکشور؛

ِ
اقتصــادی ایران در راه است؟!
بهار
سارا نصرتی

ما چه بخواهیم و چه نخواهیم ،چند صباحیست
که اقتصاد کشور به برجام و رفع تحریمها
گره خورده است .بسیاری از اقتصاددانان،
سرمایهگذاران و فعاالن اقتصادی بهدنبال این
هستند که تاثیر احیای برجام بر اقتصاد دقیقا
چگونه است و در صورتی که توافقاتی بین ایران و
غرب صورت گیرد ،تاثیر اینتوافقات چطور خود را
در بازارهای مختلف نشان خواهد داد؟ و آیا ما این
آمادگی را داریم از فرصتهای ایجاد شده استفاده
کنیم؟ آیا میتوان انتظار داشت همه مشکالت
کشور یکشبه رفع گردد؟
پاسخ قریب به اتفاق کارشناسان و اقتصاددانان
به اینسواالت ،یک «خیر» بزرگ بوده است ،با
این همه صاحبنظران اتفاق نظر دارند که توافق
هستهای ،میتواند یک گشایش و تکانه مثبت
اقتصادی را به همراه داشته باشد .به هر حال
تجربه دهه  ۹۰و سالهای بعد از توافق برجام
وجود دارد و بسیاری از توقعات و پیشبینیهای
اقتصادی که از بهبود شرایط و گشایشهای
اقتصادی داشتیم محقق نشد .بخشی از دالیل
عدمتحقق این توقعات به رفتار دولتمردان و
بخشی دیگر به عدمآمادگی سازمانها ،نهادها
و بنگاههای اقتصادی ما مربوط است .اگر
سازمانها و نهادهای مختلف از آمادگی الزم
برخوردار باشند ،میتوانیم منافع بسیار خوبی از
اجرای این توافق کسب کرده و انشاءاهلل کشور
را در مسیر رشد باثبات قرار دهیم .در حال حاضر
سطح انتظارات به شکلی است که تصور میشود،
صبح روز بعد از توافق ،کل نابسامانیهای حال
حاضر سامان پیدا میکند و شاخصهای منفی
در زمینههای تولید ،صادرات ،سرمایهگذاری،
اشتغال و … مثبت خواهند شد و تورم از
افزایش افسار گسیخته خود دست کشیده و
عقب نشینی میکند.
یقینا توافق برجام ارتباطی به برخی سوءمدیریتهای
اقتصادی داخلی و ناهماهنگیهای بسیار زیاد در
حوزه تولید ندارد .زیرا ذات بسیاری از مشکالت
اقتصادی ما ریشه در سودجوئیهای افراد داخل
کشور دارد! البته این موضوع را هم باید مد نظر
قرار داد که شرایط تلخ تحریم سایه سیاه خود را
بر اقتصاد کشور افکنده و موتور محرکه فعاالن
اقتصادی وابسته به بخش خصوصی را تحت تاثیر
قرار داده و اگر مذاکرات برجام سرانجام با توافق
همراه شود ،مطمئنا اینتوافق گشایشهایی را به
همراه خواهد داشت ولی این که چقدر در زندگی
مردم و قدرت خرید آن ها اثرگذار باشد ،نمیتوان
نظر قطعی داد .بیشک احیای برجام کامال به

سود اقتصاد ایران خواهد بود زیرا میتواند فرصت
تنفسی برای دولت باشد تا شاید بتواند بخشی
از بحران های فزاینده اقتصادی که از همهسو
اقتصاد کشور را در محاصره گرفته و دائما در حال
تضعیف قدرت خرید طبقات متوسط و پایین
جامعه هستند حل کند و از سوی دیگر باید به
این نکته توجه کرد که اعالم توافق نمیتواند به
معنای باز شدن درهای بهشت به روی اقتصاد
ایران و حل مشکالت ساختاری باشد که اقتصاد
ایران با آنها دستوپنجه نرم میکند که مهمترین
و ملموسترین آنها مسئله تورم است.
توافق هستهای،
میتواند یک گشایش و
تکانه مثبت اقتصادی را به
همراه داشته باشد .به هر حال
تجربه دهه  ۹۰و سالهای بعد از توافق
برجام وجود دارد و بسیاری از توقعات
و پیشبینیهای اقتصادی که از
بهبود شرایط و گشایشهای
اقتصادی داشتیم محقق
نشد.

بیتردید در صورت احیای برجام ایران
باید تالش کند که رویکرد کالن خود را به
سمت توسعه اقتصادی برنامهریزی کند .با
اجراییشدن برجام و اثر عواملی مانند کاهش
هزینههای مالی و تجاری ،افزایش تولید نفت
و دسترسی به دارایی خارجی باعث خواهد
شد رشد اقتصادی در سال آینده افزایش یابد.
البته الزم است اصالحات جامعی صورت گیرد
تا اطمینان حاصل شود که رفع تحریمهای
اقتصادی به ثبات اقتصاد کالن میانجامد و

در میانمدت رشد فراگیر و باالیی را به همراه
دارد .با توجه به گشایشهای احتمالی ناشی
از توافق برجام در میانمدت و بلندمدت
انتظار میرود که یک رویکرد توسعه محور
مبتنی بر برنامه و کار کارشناسی در دستور
کار دولت قرار گیرد .اقتصاد ایران در چند دهه
اخیر بهویژه  ۱۰سال گذشته با تورم بسیار باال،
رکود اقتصاد و اشتغالزایی بسیار پایین و
بیکیفیت و گسترش فقر و نابرابری مواجه
بوده است و معمو ًال سیاستگذار اقتصادی با
اتخاذ سیاستهای مسکن گونه ،عالج ریشهای
مشکالت را به آینده موکول کرده است .حتما
توصیه می شود با آسیبشناسی روزهای طی
شده از تکرار اشتباهات گذشته اجتناب شود.
هر چند کارشناسان ،یک بهار اقتصادی سرزنده،
را به عنوان نتیجه لغو تحریم های پیش رو
به تصویر کشیده اند ،اما بسیاری بر این باور
اذعان دارند که لغو تحریم ،و توافق هسته ای
نمی تواند راهگشای همه مشکالت اقتصادی
کشور باشد .در حال حاضر در اثر سالها سوء
مدیریت ،از  ۱۸صندوق بازنشستگی کشور۱۷ ،
صندوق ورشکسته هستند .سیستم بانکداری
کشور با یک نظام مالی پولی ،استاندارد ،فاصله
معناداری دارد و سوء عملکرد دولت و ناکارآمدی
نظام بروکراتیک دیوانساالری در کشور ،به
مانعی جدی بر سر راه رشد و تعالی تولیدی-
صنعتی تبدیل شده است .کاهش دامنه فساد،
سررسید هنگفت اوراق قرضه ،مشکالت پربازتاب
اجتماعی ،اقتصادی از جمله دیگر میراث های
هستند که برای ابراهیم رئیسی و کابینهاش به
یادگار مانده است و این دولت چارهای ندارد جز
آنکه راه حلی عاجل برای این مشکالت بیابد،
راهکاری که نه از کوی برجام ،بلکه از خیابان
تغییر نظامات مدیریتی کشور با اتکا به منابع و
سرمایه های داخلی میگذرد.

حمیط زیست
جزئیات قتل محیطبان کرمانشاهی با  ۸گلوله اسلحه کالش؛

محیطبان «نجفی» به قتل رســید
دادستان عمومی و انقالب استان کرمانشاه
اظهار داشت :ساعت  11:44پیش از ظهر روز
گذشته به محض خروج «برومند نجفی»

محیطبان متهم از مجتمع دادسرای اطفال
کرمانشاه ،یکی از نزدیکان مقتول با تبر
به سمت سرباز زندان که قاتل را همراهی

میکرد حملهور شده و او را از ناحیه دست
مجروح میکند .در این هنگام ،پدر مقتول
که از قبل در بیرون از محوطه دادگاه کمین
کرده بود ،بیرون آمده و هشت گلوله از
اسلحه کالشینکف به سمت محیطبان
شلیک میکند که سه گلوله آن به وی
اصابت کرده و باعث مرگ او میشود.
متهمان متواری شدند.

روزنامه
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آموزش
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توسط «رئیس سازمان سنجش»؛

اعالم نحوه تاثیر معدل بر اولین
مرحله کنکور ۱۴۰۲

«عبدالرسول پورعباس» -رئیس سازمان سنجش -درباره
جزئیات برگزاری کنکور سال  ۱۴۰۲در دو مرحله دی
و تیر توضیح داد .وی درباره جزئیات برگزاری اولین
مرحله کنکور سراسری  ۱۴۰۲گفت :اولین مرحله کنکور
سراسری سال آینده در دی امسال برگزار می شود و به
معدل داوطلب مربوط نیست .آزمون سراسری برگزار
می شود و نمره آن تا دو سال ذخیره خواهد شد
و معتبر است .دومین مرحله کنکور  ۱۴۰۲تیر ۱۴۰۲
برگزار می شود و نمره آن هم تا دو سال معتبر خواهد
بود .داوطلبی که امسال قصد پذیرش در دانشگاه را
دارد ،باید نمره سابقه تحصیلی او آماده باشد.
عبدالرسول پورعباس ادامه داد :پس از برگزاری کنکور
 ۱۴۰۲در تیر ،داوطلب انتخاب رشته می کند که
سوابق تحصیلی  ۴۰درصد و آزمون  ۶۰درصد موثر
هستند و نتایج شهریور اعالم می شوند .اگر کنکور در
سال  ۱۰بار هم برگزار شود ،هیچ مشکلی برای پذیرش
داوطلب ایجاد نخواهد کرد .معدل پایه دوازدهم
داوطلبان کنکور برای پذیرش آن ها در دانشگاه اعالم
می شود و سازمان سنجش نمره خام داوطلب را
اعالم می کند .آزمون سراسری  ۴۰درصد یا  ۶۰درصد
نمره کل است و فارغ التحصیلی بعدا  ۴۰تا  ۶۰درصد
اضافه می شود.
او افزود :این نمره کل است که باعث تقاضای پذیرش
داوطلبان در دانشگاه می شود .فارغ التحصیلی آموزش
و پرورش ممکن است ترمیم شده یا نشده باشد که
سازمان سنجش رتبه ای که مورد قبول داوطلب در
برگزاری دو کنکور باشد را لحاظ خواهد کرد .احتماال
کنکور از سال های آینده  ۳بار در سال برگزار شود که
به نفع داوطلب است .اگر متقاضیان کنکور نتوانند
تا زمان آزمون دی مطالعه کتب را به پایان برسانند،
می توانند تیر  ۱۴۰۲در مرحله دوم کنکور شرکت کنند
و مرحله اول کنکور که در دی برگزار می شود مانند
کنکور آزمایشی برای آن ها لحاظ می شود.
حوادث و انتظامی
«رئیس سازمان وظیفه»:

مشموالن غایب حق اشتغال ندارند،
کارفرماها دادگاهی میشوند

سردار «تقی مهری» -رئیس سازمان وظیفه عمومی
فراجا -گفت :مشموالن غایبی که وضعیت خدمتی خود
را تعیین تکلیف نکنند ،امکان اشتغال به کار توسط
سازمان ها و کارگاه های دولتی و خصوصی را ندارند.
کسانی که به نحوی مشموالن غایب را در موسسات
دولتی و غیر دولتی از قبیل کارخانه ها ،شرکت ها،
آموزشگاه ها ،بنگاهها ،مغازه ها و تعمیرگاه ها ثبت نام
و به کارگیری کنند به محاکم صالحه قضایی معرفی می
شوند .رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا اظهارداشت:
براساس ماده  ۶۳مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی،
مجازات در نظر گرفته شده برای این دسته از افراد برای
اولین بار پرداخت هزینه ساالنه یک سرباز برابر قانون
بودجه سال  ۱۴۰۰به مبلغ حدود  ۳۰۰میلیون لایر بوده
و برای بار دوم و بیشتر هزینه ساالنه سه سرباز در حدود
 ۹۰۰میلیون لایر جریمه می شوند.

روزنامه
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سید مهدی فاطمی

در میان سهگزینه نهایی انتخابات فدراسیون
فوتبال نام «مهدی تاج» به چشم خورده و
ها،خالق
با توجه به پیشبینی و گمانهزنی
ِ
ِ
ریاست فدراسیون
ویلموتسگیت ،شانس اصلی
به حساب میآید! این در حالی ست که او از
تجربه قبلی ریاست بر فدراسیون فوتبال نقطه
ضعف بزرگی همچون قرارداد مارک ویلموتس را
در کارنامه دارد.
فوتبال ایران البته کم از قراردادهای منعقده با
خارجیها لطمه نخورده است اما ترکمانچای
مارک ویلموتس روی همه آن قراردادهای سیاه
را سفید کرد! ماجرای سرمربیگری کوتاهمدت
بلژیکی در تیمملی ایران آیینه تمامنمایی از
اهمال کاری ،سوء مدیریت و دخالت عوامل
باالیی و بیرونی در ورزش ایران است .یک
مربی درجه چندم که به شکلی کامال بیربط و
نامتعارف و به پیشنهاد موسسه فرهنگی ایران
و هلند و با سفارش و پاراف مسعود سلطانیفر
وزیر پر حاشیه وقت ورزش ایران -با قراردادیسهساله به ارزش تقریبی هشت میلیون یورو به
نیمکت تیم ایران رسید .هر چند بعد از افشای
نقش آن موسسه در انتخاب اینمربی ،بیانیهای
صادر کرده و از دور خوردن و کنار گذاشتهشدن
از پروسه انتخاب ویلموتس خبر داده و گلهمند
هم بودند!
بههرجهت ،ویلموتس آمد و از تیم موفق کارلوس
کیروش با سابقه دوبار صعود متوالی به جام
جهانی و صدرنشین هشتساله فوتبال آسیا در
رنگینگ فیفا مغلوبی تمام عیار ساخت! با این
مربی پرمدعا و نهچندان خوشنام چیزی نمانده
بود تا در همان مرحلهاول مقدماتی حذف شویم؛
دو باخت برابر عراق و بحرین برای ما که فقط یک
شکست مقابل ژاپن را طی همه آن سالها مقابل
نام تیم ملی فوتبال مان دیده بودیم خیلی
عجیب و دور از ذهن بود اما با یک مربی خیلی
معمولی و نسبتا ارزان به نام دراگان اسکوچیچ
که پیشتر در لیگهای دسته اول و برتر ایران
مشغول به کار بود صعودی آسان و با اقتدار به
جام جهانی را تجربه کردیم تا کاله بر سر فوتبال
ایران رفته در قرارداد ویلموتس بیشتر آزارمان
دهد!
قرارداد ویلموتس با احتساب مالیات ،بیمه و
خسارات و ...تا امروز چیزی نزدیک به چند صد
میلیارد تومان از بیتالمال و بودجه ورزش ایران

خرب خوش برای ریکاردو ساپینتو و استقالیلها؛ رسابز برگشت

با اینکه گفته میشد که سربازی محمدحسین مرادمند شهریور ماه به پایان میرسد و این بازیکن
نمیتواند فعال در ترکیب تیمش به میدان برود ،اما با رایزنی های صورت گرفته از سوی مقامات استقالل
و خود این بازیکن مشکل مرادمند حل شده است .ظاهرا مرادمند توانسته چند روز از خدمت سربازی
خود را عفو بگیرد و زودتر از موعد پایان خدمت او از سوی سازمان نظام وظیفه اعالم شده است.

ویلموتسگیت و فاجعهایکه در تاریخ ثبت شد؛

ف اَحوال ِمستر «تاج»؟!
َکی َ

را بلعیده است .اما مسوول به هدر رفتن این
مبلغ هنگفت کیست؟! آیا کسی به جز رئیس
وقت فدراسیون فوتبال باید پاسخگوی چنین
افتضاحی باشد؟! کسی که به بهانه بیماری
قلبی از سمت خود کنارهگیری کرده بود اکنون
معجزه رخ داده است که با گذشت سیماه از آن
استعفا و به رغم دستور اکید پزشکان مبنی بر
دوری و پرهیز از استرس و هیجان دوباره سودای
نشستن روی صندلی پر هیاهو و جنجال ریاست
فدراسیون را دارد؟! انتخابات هشتم شهریور ماه
چنانچه منجر به انتخاب دوباره مهدی تاج شود
باید برای رایدهندگانی که نقش نماینده هشتاد
میلیون ایرانی در پر طرفدارترین رشته ورزشی
ایران را بازی میکنند تاسف خورد! آنها به کسی
رای اعتماد میدهند که آثار افتضاح قبلیاش
هنوز پاک نشده است .آنها اگر به منافع و مصالح
ملی پایبند باشند نباید اشتباه مجمع سال ۱۳۹۵
را تکرار کنند که آزموده را آزمودن خطاست .تاج
وقتی جوانتر  ،سالم و سرحالتر بود چه گلی به

سوژه

سر فوتبال ایران زد که حاال بزند؟! بخصوص آنکه
بیماری قلبی هم به وضعیتش اضافه شده است!
آنها که او را در قیاس با دوگزینه دیگر انتخاب
بد از بدتر میدانند پاسخ دهند ،کسی که خود
مجری افتادن فوتبال ایران در سراشیبی سقوط
بوده چگونه میتواند منجی این کشتی به گل
نشسته باشد؟! کافیست به یک قلم از اقداماتی
که برای بازگشت او به فدراسیون صورت گرفته
توجه کنید تا همه چیز دستگیرتان شود.
در شرایطی که تیمملی فوتبال جام جهانی قطر
را در پیش داشته و بیشتر از هر زمان دیگری به
آرامش ،اتحاد و همدلی نیازمند است جریانی
عجیب بازیکنان را مجبور به بیانیهنویسی و
مداخله در مجادالت پیش آمده کرده و باعث
مقابل هم قرار گرفتن بعضی از ستارههای
تیم میشود .کدام مسوول دلسوز و با صداقت
و سالمتی حاضر است برای رسیدن به هدف
خود از بازیکنان تیم ملی بهرهکشی کرده و در
آستانه مهمترین رویداد ورزشی سال انضباط

ورزشی
در�ه
یچ

و اتحاد تیم ملی را فدای منافع شخصی خود
کند؟! مهدی تاج از فوتبال نردبانی ساخته برای
باال رفتن و پیشرفت تا جایی که امروز نایب
رییس کنفدراسیون آسیاست ،عنوانی دهان پر
کن اما وقتی میزبانیهای مختلف از تیمهای
ملی و باشگاهی ما را می گرفتند یا استقالل
و پرسپولیس را از جام باشگاه ها کنارگذاشتند
کدام واکنش و اقدام مثبت از ایشان را شاهد
بودیم؟ا
حضور او در  AFCاگرچه عایدی و منفعتی
برای فوتبال ایران نداشته اما برای تاجری مثل
تاج که از هیچ فرصتی برای ارتقا بخشیدن به
بیزینس خود نمیگذرد آنقدر دلچسب ،مفید و
سودمند بوده که بیتوجه به توصیه پزشکان و
بیتفاوت نسبت به انتقادات درستی که علیه
عملکرد فاجعه بار او در گذشته وجود دارد باز
هم به دنبال استقرار مجدد در ساختمان سئول
شده است .همانجا که سندش را پشت قباله
ویلموتس انداخته و بر باد داد!
متاسفانه سالهاست فوتبال ایران به دست
جریاناتی خاص افتاده و اهلفن و کارشناسان
مجرب و فوتبالیهای تحصیل کرده و توانمند
منزوی شدهاند .منافع فردی و گروهی بر مصالح
ملی و همگانی ارجحیت یافته و فضایی تاریک
و آیندهای مبهم را پدید آورده اند .برونرفت
از این فضا ممکن نیست مگر با ایجاد اعتماد
و شفاف سازی برای ترغیب چهرههای شاخص
متاسفانه
سالهاست فوتبال ایران
به دست جریاناتی خاص افتاده
و اهلفن و کارشناسان مجرب و
فوتبالیهای تحصیل کرده و توانمند
منزوی شدهاند .منافع فردی و
گروهی بر مصالح ملی و همگانی
ارجحیت یافته و فضایی تاریک
و آیندهای مبهم را پدید
آورده اند.

و مطرح به حضور پر رنگ در عرصه مدیریتی
فوتبال و جایگزینیشان با همه غیرفوتبالیهای
چسبیده و سفارشی! به نظر شما فوتبالیهای
اصیل و رنج برده و خاکخورده ایران راضی
به سپردن سکان فوتبال به نفراتی همچون
مهدی تاج ،میرشاد ماجدی ،عزیز محمدی و ...
میشوند؟!

درحاشیه
طلسم ورود بانوان همین جمعه شکسته می شود؟

زمین هایی که همچنان مایه دردسر هستند؛

آماده باش به دختران برای حضور در ورزشگاه

ملوان  -اســتقالل در زمین بیطرف؟

از راهروهای فدراسیون فوتبال خبر میرسد
مشکل ورود بانوان به ورزشگاه ها در حال
برطرف شدن است و شاید این اتفاق مثبت
خیلی زودتر از انتظار رقم بخورد .این امکان
از هفته دوم لیگ برتر در تعدادی از استادیوم
ها که دارای زیرساخت کافی برای انجام این
کار هستند به وجود خواهد آمد که یکی از این
استادیوم ها (که دارای امکانات الزم برای ورود
و خروج مجزای بانوان است) ورزشگاه آزادی
خواهد بود .محل برگزاری دیدار هفته دوم تیم
پرسپولیس مقابل فوالد خوزستان .مسابقه
ای که قرار است جمعه هفته جاری بیست و
هشتم مرداد و از ساعت  ۲۰و  ۳۰برگزار شود.
قرار است ظرف روزهای آینده و پس از اتخاذ
تصمیمات کافی و ایجاد محل ورود و خروج

برای بانوان ،هواداران پرسپولیس اعم از آقایان
و خانم ها بتوانند برای تماشای این بازی به
استادیوم آزادی بروند.

مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر در خصوص
آماده شدن ورزشگاه تختی انزلی برای دیدار
ملوان و استقالل در چارچوب هفته دوم لیگ

برتر فوتبال توضیح داد :ملوانیها باید درباره
نواقصی که به ورزشگاه تختی گرفته شده بود،
به ما نامه بدهند تا در صورت رفع این نواقص،
نماینده سازمان لیگ برای نظارت به انزلی سفر
کند .اینکه اگر ورزشگاه تختی آماده نباشد ،بر
عهده باشگاه میزبان یعنی ملوان است و آنها
باید ورزشگاهی را که آماده میزبانی باشد،
برای میزبانی معرفی کنند .این کار بهتر است
هر چه زودتر انجام بپذیرد تا تیم مهمان که
این هفته استقالل است ،بتواند برنامهریزی
مناسبی برای سفر و تمریناتش انجام دهد.
این مشکل فقط برای ملوان نیست و ورزشگاه
تختی آبادان نیز هنوز نامه رفع نواقص را به
ما نداده و آلومینیوم که جمعه با صنعت نفت
آبادان بازی دارد ،تکلیف خود را نمیداند.

فرهنگی

روزنامه

پلیس راهور هتران :پالک موتورها را نپوشانید ،توقیف یمکنیم
فرمانده یگان عملیات پلیس راهور تهران بزرگ از طرح تشدید برخورد با تخلفات موتورسیکلت سواران بهویژه مخدوشی پالک در سطح معابر
شهر تهران گفت و از انتقال این موتورسیکلتها با کفی به پارکینگ و معرفی به مراجع قضایی خبر داد .سرهنگ «حمید طریقت» اظهار کرد:
بیشترینتخلفاتیکهموتورسواراندرسطحشهرتهرانمرتکبآنمیشوند،تخلفاتپالکاستکهمخدوشیوپوششپالکراشاملمیشود.

ی�داشت

جستار

باب شکوه عزاداری حسینی؛
در ِ

ضرورت توسعه ظرفیتهای فــرهنگی
نسـل جوان و نوجوان
عباس محمدیان

مسئول بسیج رسانه کشور

محرم و ایام عاشورای حسینی امسال با توجه
به تعطیلی ۲ساله مجالس عزاداری به جهت
فراگیری ویروس منحوس کرونا و علیرغم
افزایش سرسام آور هزینههای جانبی مجالس،
خیمه های حسینی در سطح کشور به شکل
چشمگیری افزایش یافته و این مجالس از
روح حماسه و شور و هیجان و شعور خاصی
برخوردار بود .اما چند نکته حائز اهمیت است:
خیمه های حسینی از کوچکترین و کم
جمعیت ترین روستاها تا کالنشهرها به صورت
گسترده و مجالس متعدد برگزار شد .در کالن
شهرهای بزرگ تجمعات بسیار سنگین و در
فاصله بسیار کم در محالت و مجالس متعدد
در امنیت کامل و با نظم مثال زدنی برگزار
گردید .علیرغم افزایش قیمت ارزاق ،در اکثر
مجالس و تجمعات حسینی با مشارکت خود
مردم پذیرایی (چای ،شربت ،اطعام) صورت
گرفت.
دینداری که عشق و عالقه به خاندان اهل
مردم
ِ
ِ
ً
خصوصا حضرت سیدالشهدا و قمر منیر
بیت
بنی هاشم با پوست و خون و استخوان شان
عجین شده است به یاوهگوییهای دشمنان
بیگانه و عناصر داخلی آنها توجهی نداشته و از
آغاز شب همراه با نماز مغرب و عشا تا پاسی
از شب در خیمه های حسینی برای عزاداری
شرکت میکردند.حضور گسترده مردم در

عزاداریها آنهم با وجود جنگ روانی و رسانه
ای دشمنان نشان از حب و عالقه گسترده آحاد
ملت ایران به اهل بیت (ع) دارد ،در این بین
حضور و صحنه گردانی نسل جوان و نوجوان
در هئیتهای عزاداری نشان از تربیت حسینی
نسل جدید انقالب اسالمی دارد ،که نمود آن
را میتوان در همراهی گسترده نسل جدید
انقالب با سرود سالم فرمانده مشاهده کرد.
در چنین شرایطی مسئوالن فرهنگی و رسانه
ای کشور بایستی نگاه ویژ ه خود را معطوف
به این دستاوردهای فرهنگی و تربیتی انقالب
اسالمی نمایند و با طراحی هوشمندانه و
مستمر رویدادهای فرهنگی اصیل و غنی،
نسل جوان و نوجوان دلبسته انقالب اسالمی
و حرم امروزین اهل بیت(ع) یعنی نظام

آگهيمناقصهعموميیک مرحلهاي

به استناد ماده 63آیین نامه مالی و معامالتی
دانشگاههایعلومپزشکی
شماره فراخوان مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس https://www.setadiran.ir
2001090407000105
نام سازمان :دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز -شبکه بهداشت و درمان فردیس
موضوع :واگذاری حجمی امور نظافت و خدمات پشتیبانی
تاریخ توزیع اسناد  :مهلت خرید اسناد مناقصه توسط مناقصه گزار سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
به آدرس  https://www.setadiran.irاز ساعت  09:00مورخ 1401/05/23لغایت 1401/05/26ساعت 19:00
آخرین مهلت ارسال اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس:
 https://www.setadiran.irساعت  13:00مورخ  1401/06/06می باشد.
زمان و محل بازگشایی پیشنهاد های رسیده :مورخ  1401/06/07راس ساعت  09:00صبح در محل ستاد
دانشگاه علوم پزشکی البرز
میزان سپرده تضمین شركت در مناقصه  732/102/189لایر به صورت فیش واریزی به حساب جاری
( 218126438شبا  IR 930130100000000218126438نزد بانک رفاه شعبه بهار کرج کد  972یا ارایه
ضمانت نامه بانکی بنام دانشگاه علوم پزشكی وخدمات بهداشتی درمانی البرز
( مدت اعتبار ضمانت نامه در زمان بازگشایی پاکات نبایدكمتر از  3ماه باشد)
پرداخت هزینه چاپ آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.
کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.
نشانی سازمان  :بلوار طالقانی شمالی  -باالتر از میدان طالقانی -شهرک اداری -ساختمان مرکزی
شماره تماس026-34197656 :

شناسه آگهی1363859 :

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

شــماره  - 1085یکشــنبه  23مرداد 1401

مقدس جمهوری اسالمی ایران را در میدان
فعالیتهای فرهنگی و انقالبی حفظ کرده
و بیش از پیش آنها را توانمند نمایند تا از
این طریق ظرفیتی مردم پایه و بی بدیل برای
مقابله با جنگ نرم دشمن فراهم گردد.
خوشبختانه سازمان بسیج رسانه کشور در
فصل جدید فعالیت خود نگاه ویژهای را
معطوف به ظرفیتسازی رسانهای در بین نسل
جوان و نوجوان کشور کرده است که محصول
آن تاکنون تربیت دهها دانشآموز و دانشجوی
اهل قلم و رسانه بوده است .امید است که
سایر سازمانها و نهادها نیز با هم افزایی
گامهای مثبت و ارزندهای در جهت توسعه
ظرفیتهای فرهنگی و رسانهای جوانان و
نوجوانان کشورمان بردارند.

5

فقدان علم ،مشاوره و نظارت؛
در
ِ

اندرحکایت «مدیریت» که حلقه
ِ

گمشده نظام اداری ایران است...
حسن صانعیپور

در باب مدیریت اصلح و تاثیر گذار و در کل در خصوص
مدیریت و چگونگی آن مطالب و نوشتههای بسیاری به
رشته تحریر درآمده و اغلب در مرحله حرف باقی مانده
است .در حقیقت معضل بزرگ جامعه که مسائل و
مشکالت اجتماعی ،عقیدتی و حتی سیاسی را بوجود
آورده ،فقدان مدیرانی است که مدیریت را بلد بوده و این
مقوله در ذات آنان نهفته است.
اگر در تعریفی ساده مدیریت کارآمد را در سه مقوله؛
علم ،مشاوره و نظارت بدانیم ،بیگمان باید بسیاری از
مدیران ادارات ،نهادها ،صنایع ،اجتماعات ،مجموعهها
و ورزش را ناکارآمد بدانیم و در شیوه انتخاب آنان
بازنگری کنیم .مدیریت عالمانه آنگاه که با مشاورین
متخصص همراه گردد و توسط نهادی بیطرف نظارت
شود ،مجموعه تحت امر خود را به سمت پویایی ،تحول
و پیشرفت سوق خواهد داد.
با این تفاسیر پرورش مدیر در نظام آموزشی ایران امری
ضروری به نظر رسیده و الزم است در یک برنامه کوتاه
و بلند مدت در شیوه انتخاب و انتصاب مدیران بازنگری
شده تا بتوان ضمن حفظ آرمانهای نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران ،پا به پای جهانیان در اقتصاد،
اجتماع و سیاست پیش رفت .نباید از مدیران ضعیف
و سفارشی و گاه یک سو نگر توقع اعتالی مجموعه
تحت امرش را داشت.

مکث

غیبــت «لیونل مســی» در بین نامزدهای توپ طال پس از  ۱۶ســال!

مجله معتبر فرانس فوتبال اسامی نامزدهای کسب توپ طال در سال  ۲۰۲۲را اعالم کرد .نکته عجیب و جالب اینکه نام لیونل مسی
فوق ستاره آرژانتینی پاری سن ژرمن که با کسب  ۷توپ طال رکورددار کسب این جایزه بزرگ است در این فهرست به چشم نمی
آید .این برای نخستین بار از سال  ۲۰۰۶است که نام این فوق ستاره آرژانتینی در فهرست اولیه کسب توپ طال وجود ندارد .اسامی
نامزدهای کسب توپ طالی  ۲۰۲۲که توسط فرانس فوتبال اعالم شد به شرح زیر است :کریم بنزما ،روبرت لواندوفسکی ،وینیسیوس،
کیلیان ام باپه ،ارلینگ هالند ،تیبو کورتوا ،فودن ،هر ی کین ،سادیو مانه ،مایگان ،نونیز ،ماهرز ،فابینیو ،هیونگ مین ،کاسمیرو ،آرنولد،
سیلوا ،دیاس ،انکونکو ،لیائو ،کیمیش ،صالح ،دیبروینه ،مودریچ ،رودیگر ،آلر ،رونالدو ،کانسلو ،والهوویچ ،فن دایک.

آگهی مناقصه (نوبت دوم)
اداره کل آموزش و پرورش استان البرز در نظر دارد نسبت به خرید  ۱۰۰عدد رایانه مدارس اقدام نماید.
متقاضیان میتوانند از تاریخ  ۱۴۰۱/۰۵/۲۳به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irمراجعه نمایند.
تلفن تماس۳۲۵۱۰۴۰۴ :
اداره کل آموزش و پرورش استان البرز
شناسه۱۳۶۳۰۷۲ :

تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۱/۰۵/۲۲ :

آگهی مناقصه(نوبت دوم)
اداره کل آموزش و پرورش استان البرز در نظر دارد نسبت به برگزاری تجدید مزایده اجاره فضاهای مازاد بر نیاز
به شرح ذیل اقدام نماید .متقاضیان میتوانند از تاریخ  ۱۴۰۱/۰۵/۲۳به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(سامانه ستاد) به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایند.
 -۱فروشگاه امیران :واقع در بلوار بهشتی ،جنب اداره آموزش و پرورش ناحیه  ۴کرج
 -۲اتاق آرایشگاه :واقع در عظیمیه اداره کل آموزش و پرورش استان البرز
تلقن تماس۳۲۵۱۰۴۰۴ :
اداره کل آموزش و پرورش استان البرز
شناسه۱۰۶۳۰۶۳ :
۱۳۶۳۰۶۳

اول۱۴۰۱/۰۵/۲۲ :
نوبت اول:
انتشار نوبت
تاریخ انتشار
تاریخ
۱۴۰۱/۰۵/۲۲
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عزت اللهی در تمرینات تیم وایله دانمارک حضور یافت .باتوجه به سقوط وایله به لیگ یک دانمارک ،او اعالم کرده بود که قصد
دارد از این تیم جدا شود و باشگاه وایله و مدیرورزشی این تیم نیز موافقت وی را برای مذاکره با تیمهای خواهان اعالم کرده بود تا با
پرداخت رضایت نامه ،این بازیکن به تیم دیگری برود .پیش از این شایعاتی پیرامون حضور این بازیکن در تراکتور وجود داشت.

وقتیاتفاقاتپشتپردهوالیبالایرانرخنماییمیکند؛

ورزشی
توپ و تور

افشاگری کاپیتا نهای تیمملی از سوء مدیریت فدراسیون!
اصغر قلندری

درست در روزی که «سید محمد موسوی» بهعنوان
کاپیتان اول تیمملی معرفی شد ،وی با کنارهگیری
از تیمملی شوک عجیبی به تیم وارد کرد و با بیان
برخی از انتقادات نسبت به مدیریت در فدراسیون
والیبال در مصاحبه با خبرنگاران ،به پارهای از
اتفاقات عجیبوغریبی که در تیمملی رویداده و
پنهان مانده بود اشاره کرد و اینپرسش را پیش
آورد که چرا ستاره شماره  ۶نیامده از تیمملی
رفت!؟ موسوی که در اقدامی غیر مترقبه از همراهی
تیمملی والیبال ایران کنارهگیری کرد ،اظهار داشت:
«فکر نمیکنم که بتوانم در اینشرایط برای تیمملی
مؤثر واقع شوم».
همچنین برخی از رسانهها نیز از شکوه و گالیه
سید در مورد امکانات موجود در فدراسیون و نبود
صداقت حکایت کردهاند و رسانههای لهستانی
هم به غیبت ستاره والیبال ایران واکنش نشان
دادند .در مطلب رسانه سیاتکا لهستان آمده است
که تیمملی والیبال ایران بدون حضور سید محمد
موسوی و میثم صالحی به رقابتهای جهانی اعزام
خواهد شد .ملیپوش والیبال ایران روز پنج شنبه
 ۲۰مرداد ماه با انتقادی تند از فدراسیون والیبال
ایران از حضور در ترکیب تیمملی والیبال ایران
برای شرکت در جام واگنر و رقابتهای قهرمانی
جهان انصراف داد .همچنین میثم صالحی بهدلیل
نرسیدن به شرایط ایدهآل بهخاطر مصدومیت،
موفق نشد تیمملی را همراهی کند تا ایران با دو
غایب بزرگ ،پا به این رقابتها بگذارد.
رسانه والیبال سیاتکا لهستان به عدم حضور
دو ملی پوش والیبال ایران واکنش نشان
داد و نوشت« :ایران بدون سید محمد
موسوی و میثم صالحی در رقابتهای
جهانی ظاهر خواهد شد .قرار بود در
رقابتهای قهرمانی جهان ،تیم ایران
با ترکیبی قوی ظاهر شود چرا که سید
محمد موسوی به تیم بازگشت .این
بازیکن باتجربه بهعنوان کاپیتان جدید
این تیم انتخاب شد ،اما ساعاتی بعد،
تمرین را ترک کرد؛ بنابراین او در
بازی واگنر نیز غایب خواهد بود.
سید محمد موسوی  ۳۵ساله یکی
از بهترین والیبالیستهای ایران
در سالهای اخیر است .بعد از
المپیک توکیو ،موسوی بازی را
در تیم ملی به پایان رساند و در
لیگ ملتهای امسال نیز شرکت
نکرد».

اما متعاقب کنارهگیری سید محمد موسوی ،تقوی
دبیرکل فدراسیون -با حمله به موسوی واکنشنشان داد و گفت« :موسوی در آخرین تمرین
تیمملی و در حالی که هیچ مطلبی را به کادر
فنی منتقل نکرده بود ،تیم را متشنج کرد .تمام
عکسها و پوسترهای تیمملی با کاپیتانی موسوی
تهیه شده بود .موافقت فدراسیون جهانی را برای
تغییر کاپیتانی از ميالد عبادیپور به موسوی گرفته
بودیم ولی حاال در همه این موارد دچار مشکل
شدیم .تمام تالش ما این است که در فاصله باقی
مانده ،مشکالت را برطرف کنیم که البته ،کاری
دشوار خواهد بود!» همچنین میالد عبادی پور در
مورد انتقادات تند موسوی نسبت به امکانات و
اینکه او شرایط را خوب ارزیابی کرده است گفت:
«ما هیچ موقع تا اینجای کار از امکانات فدراسیون
صحبت نکردیم .چون امکانات فدراسیون هیچ
وقت کامل نبوده است .من صحبتهای سید
را نشنیدم ولی همه چیز را درست گفته است.
من شرایط بازیکنان را اعالم کردم و با امکانات
فدراسیون کاری ندارم .سید بزرگ و پیشکسوت
والیبال است ،کاپیتانی حق او بود و من هم به
آقای موسوی حق میدهم».
کاپیتان با اخالق ،متین و بردبار آذری تیمملی در

مصاحبه با خبرنگاران به پارهای اتفاقات
عجیبوغریبی اشاره کرد که تا بحال پشتپرده
پنهان مانده بود! میالد عبادیپور ،اظهار داشت:
«ما برای شرکت در لیگ ملتها دو ماه خارج از
کشور و دور از خانواده بودیم و با فشار زیادی
بازی کردیم ،اما آخرش به ما  ۱۸میلیون پاداش
دادند که اگر این را نمیدادند خیلی سنگینتر
بود .ما از  ۲۰۱۳در لیگ جهانی و در ادامه در
لیگ ملتها بازی میکنیم اما بازیکنان یکقران
هم از پاداش فدراسیون جهانی که به تیمها برای
این مسابقات داده میشود ،دریافت نکردهاند.
در جلسه با مسئوالن فدراسیون جهانی مطرح
کردیم و آنها فاکتور آوردند که ما این پول را به
فدراسیون والیبال ایران پرداخت کردیم و اینکه
دست فدراسیون رسیده یا نه کاری نداریم اما این
پول حق بازیکنان بوده است ».در واقع عبادی
پور از یکجریان مهم مالی پرده برداشت! چرا که
فدراسیون جهانی گفته؛ ما تمام پولهای اهدایی
را در طول اینسالها طبق ایناسناد به فدراسیون
والیبال ایران پرداخت کردهایم ،اما چگونه در طول
اینسالها باوجود تحریمهای بانکی پول به حساب
فدراسیون والیبال ایران پرداخت شده!؟ خدا عالم
است ! حال اینپرسش مطرح میشود که اینمبالغ
به چه حسابی واریز شده است!؟ بهرحال باید روشن
شود این پولها کجا رفته است!؟
جناب تقوی دبیرکل محترم
همچنین سرعت عمل
ِ
فدراسیون والیبال ایران قابلتمجید است که در
فاصله کمتر از یکی دو ساعت هم با فدراسیون
جهانی تماس گرفتهاند و سید محمد موسوی را
بهعنوان کاپیتان جدید تیمملی والیبال ایران
معرفی کرده اند و موافقت فدراسیون جهانی را
مبنی بر تغییر کاپیتان تیمملی جلب کردهاند و
هم عکسها و پوسترهای تیمملی را با عنوان
کاپیتانی سید تهیه نمودهاند! در اینکه این اتفاقات
و مصاحبهها در تیمملی ایجاد تشنج کرده و روی
کادر مربیگری و روحیه بازیکنان جوانتر تأثیر
منفی داشته شکی نیست ،اما مسبب این وقایع
کیست؟ یقین بدانید کارد به استخوان سید و
میالد عبادیپور رسیده که لب به انتقاد گشوده
اند! چرا نمیخواهید قبول کنید که هیچ
پدیدهای در جامعه ورزش بویژه فدراسیون
پرحاشیه والیبال از انتقاد در امان نیست
و طبیعی است که در هر مقطعی قشری
منتقد را متوجه اعمال و کردار خود ببینید
حتی اگر برخی از رسانهها رفتار و گفتار شما
را تأیید کنند .نمونه حیوحاضر تصمیمات
و تغییرات خلقالساعه فدراسیون در مورد
سرپرست تیمملی است .چرا بعد از  ۱۲سال
امیر خوشخبر را کنار گذاشتید؟ و چرا بعد

از مدتی بار دیگر بعنوان سرپرست تیمملی منصوب
کردید؟ و بنا به گفته بهروز عطایی سرمربی تیم
بخاطر نزدیکی با بازیکنان فرد دیگری را جایگزین
خوشخبر کردید؟
ً
قانونا
یا همین رفتوبرگشتهای آقای داورزنی که
پس از  ۳۶سال خدمت بازنشسته محسوب میشود
ولی با حمایت از سوی وزیر ورزش بطور غیر قانونی
مجوز ادامه کار داده می شودو به فدراسیون والیبال
باز می گردد و در پست ریاست فدراسیون منصوب
می شود! طبیعی است که در چنین شرایطی
ً
بعضا قابل ُتامل
باید با نقدهایی مواجه شود که
ً
واقعا پای دلسوزی و وجدان گرائی
است .چرا که
در میان است .اما در این بین آنچه حائز اهمیت
و قابلذکر است سفرهای بیشمار و بیرویه به
عناوین مختلف حضرت اجلاالکرم جناب داورزنی
به کشورهای اروپایی و آسیایی و پابهپای تیمهای
ملی است البته با پول بیتالمال!
ایشان در سخنانی از انتقاد رسانهها گله کردهاند
و مدعی شدهاند ،همه رسانهها (باید) از والیبال
تعریف کنند نه انتقاد! رئیس فدراسیون والیبال
ایران افزوده است« :خانوادهتر از والیبال نداریم اما
مورد کملطفی رسانه قرار گرفته است ،درست نيست
که من بهعنوان رئیس فدراسیون بگویم این کارها
انجام شده ،چون پر واضح است که در باالترین
سطح ،والیبال ایران بین قدرتها قرار گرفته است
و این درحالی است که رسانهها صبح و بعد از ظهر
از فوتبال در جام جهانی تبلیغ میکنند ،در حالیکه
سهم والیبال باید در رسانه ملی بیش از این باشد!»
البته جناب داورزنی اشراف دارند که ورزش والیبال
در دنیا به اندازه یک بازیکن فوتبال هوادار و در آمد
و رونق ندارد ،حال که کاپیتان میالد بحث پاداش
فدراسیون جهانی را پیش کشیده ،این موضوع باید
مورد کنکاش قرار بگیرد و مشخص شود دریافتی ها
از فدراسیون جهانی که متعلق به بازیکنان تیمهای
ملی بوده کجا رفته است و به چه حسابی واریز
شده است!؟
رئیس فدراسیون والیبال در پاسخ به انتقادات سید
محمد موسوی و میالد عبادیپور درباره اوضاع
جاریه فدراسیون والیبال گفت :سال  ۱۴۰۰حدود ۶۵
میلیارد تومن هزینه کردیم که تنها  ۹ ،۸میلیارد
آن را دولت داد .در سال جاری هم تا االن ۲.۵
میلیارد وزارت ورزش و جوانان و  ۱.۵میلیارد هم
کمیته ملی المپیک به ما داده است اما تا این
لحظه نزدیک به  ۳۰میلیارد هزینه کردهایم .البته
رئیس فدراسیون جمهوری اسالمی ایران شفاف
سازی نکرده اند ،که مازاد بر دریافتی ها از وزارت
ورزش و کمیته ملی المپیک ،پرداخت هزینه ۶۵
میلیاردی سال گذشته و  ۳۰میلیاردی تا مرداد ماه
امسال ،از چه محلی ُتامین گردیده است!.

تجدید اگهی تحدید حدود عمومی قسمتی از امالک حوزه ثبت اشتهارد
با توجه به انتشار آگهی تحدید حدود عمومی مورخه  ۱۴۰۱/۰۵/۰۴در روز تحدید حدود مالک مراجعه ننموده لذا برابر دستور سیستمی ریاست محترم اداره در مورخه  ۱۴۰۱/۰۵/۰۸طبق ماده  ۱۴قانون ثبت تحدید عمومی
قستی از امالک واقع در حوزه ثبتی اشتهارد که تاکنون بعمل نیامده و محل وقوع آنها تعیین گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اعالم و تحدید حدود آنها از ساعت  ۹صبح روز دو شنبه مورخه  ۱۴۰۱/۰۶/۱۴در محل
وقوع ملک شروع و بعمل خواهد آمد.
 -۱بنام شهرداری اشتهارد بصورت ششدانگ یک باغ کودک پالک ثبتی  ۱۲۹۶اصلی حوزه ثبتی بخش مرکزی اشتهارد به مساحت تقریبی  ۱۱۸۶۸متر مربع به آدرس اشتهارد خیابان شهید محمود صدری شهرک بعشت
خیابان کارگر
 -۲بنام شهرداری اشتهارد بصورت ششدانگ محل مدرسه نظامی پالک ثبتی  ۱۲۹۷اصلی بخش مرکزی حوزه ثبتی اشتهارد به مساحت تقریبی  ۱۵۲۰۰متر مربع به آدرس اشتهارد خیابان شهید محمود صدری شهرک بعثت خیابان کارگر
بدین وسیله به اطالع کلیه مالکین مجاور پالک فوق الذکر میرساند تا در روز و ساعت مقرر در متن آگهی در محل وقوع ملک حاضر و چنانچه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی اعتراض دارند از تاریخ تحدید حدود بمدت ۳۰
روز اعتراض خود یا تصدیق مرجع قضایی مبنی بر طرح دعوی را به اداره ثبت اسناد و امالک اشتهارد تسلیم و رسید دریافت دارند معترضین مکلفند در اجرای ماده  ۸۶آیینثبت ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض
به اداره ثبت اسناد و امالک دادخواست خود را به مرج قضائی ذیصالح تقدیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت تسلیم و رسید دریافت دارند بدیهی است در غیر اینصورت حق واخواهی از آنان ساقط خواهد شد .ف۱۰۰۸
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اشتهارد

ورزشی
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لوکادیا وارد هتران شد
بازیکن گران قیمت و جدید هلندی تیم فوتبال پرسپولیس به تهران آمد .یورگن لوکادیا که روز گذشته پس از حرف و حدیث
های فراوان قرارداد خود را با باشگاه پرسپولیس در کشور ترکیه به امضا رساند ،پس از صدور ویزایش عصر روز شنبه  22مرداد ماه
وارد شهر تهران شد .لوکادیای هلندی قرار است در تستهای پزشکی پرسپولیس شرکت و بعد رسما در تمرینات شرکت کند.

ی�دداشت

مکث

ایدهآلگراییمحققمیشود؟

استقالل-ساپینتو و هنر ِ «تیمسازی»
دبیر تحریریه

ِ
نخست لیگ شکست خورد؛
«استقالل» در گام
ب ه اندازهای که نباید ُکند ،بیبرنامه ،سردرگم
نمایش شلختهای داشت.
و ناهماهنگ بود و
ِ
مالک مطلوبی
هر چند هفتهی اول هیچگاه
ِ
برای سنجش نیست.
ِ
هدایت «ریکاردو
 -۱اینکه استقالل با
ساپینتو» توانایی قهرمانی را دارد یا
پرسش مرموزیست که برای پیدا
خیر؟
ِ
کردن پاس ِخ آن ،عالوه بر کیفیت و اقبال،
ِ
فرصت هم الزم دارد .گرچه استقالل
مقابل سپاهان ایدهآل نبود ،اما مشخص
ِ
تیم فرهاد در
است که تغییر فلسفه دادهِ ،
شرایطی با آرایش سهدفاعه خود و تشکیل
عرض پنجنفره بیشتر بهدنبال ُگلنخوردن
با اولویت بازی تدافعی بود که با پوشش
ِ
اتفاقات حینبازی میبست،
فضاها دل به
اما ساپینتو در همین بازی اول نشان داد
ی میخواهد شناور،
که با سبک بازی هجوم 

باورنکردنی؛

حقوق ماهیانه ۲۰هزاریورویی
ویلموتس در تیم مراکشی!

فوتبال ایران همچنان درگیر قرارداد عجیب با مارک
ویلموتس و پرداخت پول این مربی است .دادگاه
حکمیت ورزش ( )CASچندی پیش رأی خود را
در این باره اعالم و فدراسیون فوتبال ایران را به
پرداخت  3میلیون و  325هزار یورو بههمراه 5
درصد سود سالیانه محکوم کرد .این رقم بهجز
2میلیونیورویی است که پیش از این به این
مربی و دستیارانش پرداخت شد ،البته دستیاران
این مربی نیز از دادگاه  CASعلیه ایران ،حکم
354هزاریورویی گرفتهاند .آنچه اما درباره دستمزد
ویلموتس با تیم مراکشی در رأی دادگاه حکمیت
ورزش آمده مورد توجه است ،در بخشی از این حکم
وکالی این مربی ادعا کردهاند که حقوق ماهیانه
ویلموتس در تیم رجاکازابالنکای مراکش  20هزار
یورو معادل  240هزار یورو در سال بوده است.
هرچند این موضوع طبق اعالم دادگاه  CASتأثیری
در رأی نهایی نداشته است اما اینکه مبلغ قرارداد
این مربی در این حد باشد جای تأمل دارد.

منظم با مالکیتتوپ و پرس سنگین از
باال بازی کند ،اما آنچه امروز مشخص
استقالل تیمی با استراتژیهای
است،
ِ
ل گذشته خواهد بود.
متفاوت از سا ِ
ِ
تغییرات بنیادی در ساختار
 -۲استقالل با
تاکتیکیاش میخواهد پوستاندازی کند و
نگرش نو بسازد،
ساپینتو میخواهد تیمی با
ِ
اما تیمسازی هزین ه دارد و زمانبر است ،هنر
و مدیریت میخواهد و نیازمن ِد برنامهریزی و
ساختارسازی است ،باید علمی و اصولی باشد
همهی اینهاست که در کنار هم میتواند از
ِ
موفقیت حقیقی بسازد .پروژهی
ک ایده،
ی 
قهرمانی استقالل در ِ
لیگ  ۲۲نیز باید اینچنین
تعریف شود تا به نتیجهی مطلوب برسد.
 -۳ساپینتو در استقالل موفق میشود؟
نقشاول تغیی ِر
چرا که نه ،اما بهشرطی که ِ
سیستم به ایدهآلگرایی باشد و ایننگرش را
کسب نتیجه عملی کند ،صاحبایده
بتواند با
ِ
نشان دهد و پای بازی تیمش امضای فنی
ِ
قضاوت بهتر ،باید به او و عقاید
بزند .برای
فنیاش اعتماد کرد.

رئال مادرید ایستگاه آخر «آنچلوتی»؛

ِ
ِ
نخست لیگ  ۲۲با استقالل-سپاهان؛
گام

بازنشسته میشود

فوتبال اروپا

گ
ایست�ه ت� کتیک

مرد ایتالیایی در پایان فصل

فلسفهای از این «ژوزه» تا آن «ژوزه»
امیر کریمی

جدال افتتاحیه لیگِ بیستودوم با نتیجه دو بر
سپاهان «ژوزه مورایس» به اتمام رسید.
صفر به سو ِد
ِ
طالییپوشان در حالی در استادیومِ خالی آزادی
استقالل ریکاردو ساپینتو را شکست دادند که اینتیم،
ِ
گ برتر شکست
قریب به  ۳۰بازی در رقابتهای لی 
نخورده بود.
نیمهاول :تنها نکته اساسی در نیمهاول ،جنبوجوش
ساپینتو کنار زمین و ضربات ایستگاهی سپاهان
بخصوص ضربه مستقیم امی د نورافکن و ریباند آن
تقابل این دو تیمِ مدعی ،کمی
بود .انتظار از نیمه ِ
اول ِ
نگرانکننده بهنظر میرسید؛ یک بازی سرد ،محتاطانه
و در عین حال کمی خشن.
نیمهدوم :فارغ از نتیجه انتهای ایندیدار ،نیمهدوم
به مراتب بازی بهتری بود ،بخصوص از بُعد فنی.
استقاللیها برای برد بر اساس فلسفه حاکم در اینتیم
بازی میکردند و سپاهانیها هم با دقتنظر روی بازی
حریف و اصرار بر استراتژی خود بازی را ادامه دادند.
مورایس و فلسفه تاثیرگذار :مورایس طبق پیشبینیها
فلسف ه  passiveدر فوتبال را در اینبازی اجرا کرد.
درست شبیه به تیمهای ژوزه مورینیو .بستن بازی
از یکسوم دفاعی خودی و اولویت گلنخوردن و با
حوصله بازی کردن در شریان حرکتی سپاهان در این
بازی دیده میشد .صبر و حوصله از نکات اصلی و بارز
تیم مورایس برای گل زدن است .فوتبالی که در عین
حال همه اولویتهای ابتدایی برای فاز انتقال و حمله
برنامه داشت ،هرچند اینسبک بسیار موذیانه است .دو
انتقال سالم و دو گل برای سپاهان نشان داد که آنها
شاید چشمنواز بازی نکنند اما حداقل نتیجهگرا بازی
خواهند کرد ،شاید کم حمله کنند اما تاثیرگذار در فا ِز
تهاجمی هستند ،برای تببین این موضوع به تفسیر دو
گل سپاهان خواهیم پرداخت.
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گ ل اول :با نگاهی به صحنه گل اول دریافت خواهیم
کرد که نحوه توپگیری سپاهانیها و نظم و آرایش
دفاعی آنها در فاز دفاع و در نهایت اضافهشدن و
توسعه در فاز تهاجمی به معنای واقعی در این تیم
شکل گرفته و در حال بروزرسانی است .زمان فشار
گذاشتن روی داسیلوا -مدافع برزیلی استقالل -در
نیمهزمین و توپگیری از اینبازیکن نشان از داشتن
فرمانده و سربازانی گوشبهفرمان در بالکها و ِپرِسها
دارد .جاییکه مدافعین استقالل کامال مستاصل و در
یک خط عمال از جریان بازی خارج شدند.
ً
حقیقتا تبلور فوتبال به روز سپاهان در صحنه
گل دوم:
گل دوم شکل گرفت .لحظه پرتاب اوت از جناحچپ
تیم با کوچککردن زمین توسط استقاللیها همراه
بود ،نکتهای جالب توجه در امر توپگیری ،که در
فوتبال ما دیده نمیشود و ساپینتو این فضا را در
استقالل ایجاد کرده است .در اینصحنه و در مورد فاز
دفاعی و توپگیری در زمین حریف با برتری عددی
تیم مدافع که استقاللیها کامال هوشیارانه اینکار
را انجام دادند ،اما مسئله اصلی اینجا برای تیمهای
صاحبتوپ شکل میگیرد و آنهم توسعه بازی است
که بتوانند از پرس سنگین دفاعی حریف خارج شوند
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که سپاهان دقیقا با دو پاس این توسعه را انجام داد و
از فاز دفاع به فاز انتقال و در نهایت فاز تهاجمی رسید،
این همان توسعه بازی در لحظات متفاوت است که
مدنظر فوتبال روز دنیا است .نحوه شکلگیری جبهه
حمله زرپوشان در این لحظه کامال دیدنی و باالتر از
استانداردهای روز فوتبال ما بود که حتما خبر از باال
رفتن کیفیت فوتبال ما میدهد.
استقالل :آبیها اما در روزی که خیلی هم بد نبودند
باختند آن هم به تیمی که خود ابتدا نباختن را تمرین
میکند ،استقاللیها با این سیاق بازی بیگانه
نیستند .آبیها با این شروع حاال باید کمکم
از فضای قهرمانی فصلپیش خارج شوند و با
ساختارسازی ،فلسفه جدید سرمربی خود را در
زمین پیاده کنند .بسنده کردن به تعداد گل
خورده فصل پیش استقالل و از این دست
آمارها باید در این فصل باید از کالبد این تیم
جدا شود و رفتن به سوی بردن در دستور کار
این تیم قرار گیرد .استقالل حاال در حال گذار
از آمار و ارقام و فضای فکری مستولی از فصل
پیش در کلیت شاکله این باشگاه است که این باخت
میتواند تلنگر مناسبی برای آنها باشد.

سرمربی ایتالیایی تیم فوتبال رئال مادرید تایید کرد
که در پایان فصل جاری از دنیای مربیگری خداحافظی
خواهد کرد« .کارلو آنچلوتی» در آستانه نخستین بازی
کهکشانیها در فصل  ۲۰۲۳-۲۰۲۲از زمان خداحافظی
خود با دنیای مربیگری پرده برداشت .رئالیها در
نخستین بازی خود در فصل جدید اللیگا میهمان
آلمریا هستند و مرد ایتالیایی از همین حاال این
موضوع را روشن کرد که لیگ قهرمانان هدف اصلی
آنها است.
وی در اینباره گفت :لیگ قهرمانان به دلیل تاریخچه
رئال و دشواری آن ،مهمترین هدف ما است .آنها
بهدلیل سابقهای که در این رقابتها دارند ،باشگاهی
خاص محسوب میشوند .پایان دوره حضور در رئال
مادرید ،پایان دوران کاری من خواهد بود .بعد از
مادرید ،بازنشسته خواهم شد .رئال مادرید بهترین
باشگاه فوتبال جهان است و با این تجربه منطقی است
که اینجا نقطه پایان کاری من باشد.
وی افزود :اگر در مورد جامها حرف بزنیم ،کهکشانیها
و آ.ث میالن دو تیمی هستند که بیشترین و قویترین
ارتباط را با آنها دارم .رئال مادریددر حال حاضر در سطح
بسیار باالیی است و این حرف صرفا به بحث فنی
مربوط نمیشود .آنها تیمی مقتدر با بازیکنانی فروتن
هستند و بزرگترین متخصصان و کارشناسان
تیم را مدیریت میکنند .کیفیت آنها غیرقابل
انکار است اما این موضوع به تنهایی کافی
نیست .انسانیت اساسی است و این روال
مادرید از این حیث هم منحصربهفرد
است« .کریم بنزما» شایستهترین
فرد برای فتح توپ طال است ،بنزما
شایسته این جایزه است .او فصل
فوقالعادهای را پشت سر گذاشت.
فصل سختی است .بارسا تقویت شده،
سویا همچنان قادر به رقابت است و
اتلتیکو تیم سفت و سختی است .در
اتلتیک بیلبائو ،مربی خبرهای به نام
ارنستو والورده حضور دارد و والنسیا
با حضور «گنارو گتوسو» شهری
تاریخی و مهم در تاریخ اللیگا است.
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صنعت نفت آبادان

گل گهر سیرجان

00
تراکتور

ذوب آهن

پرسپولیس

«پرسپولیس» حریف «ذوبآهن»ِ  10نفره نشد؛

کهکشان بیستاره
ِ

تیم فوتبال پرسپولیس در جریان هفتهنخست لیگ
برتر فوتبال ایران از ساعت  ۱۹روز گذشته در ورزشگاه
خالی از تماشاگر فوالدشهر اصفهان میهمان ذوبآهن
بود که این دیدار در نهایت با تساوی بدون گل به
پایان رسید .پرسپولیس با تغییرات فراوان در نقل و
انتقاالت تابستانی به رقابتهای این
فصل پا گذاشته بود.

اما سرانجام انتظارها برای رونمایی از پرسپولیس  ۱۴۰۱به
پایان رسید و شاگردان یحیی گلمحمدی که با نیمکت و
ترکیبی دگرگون شده نسبت به فصل قب ل پا به مسابقات
گذاشتهاند .ذوب آهن فصل گذشته در هفتههای پایانی
با متوقف کردن پرسپولیس در فوالدشهر تاثیر بسزایی
در عقب افتادن این تیم در کورس قهرمانی داشت.
تقابلهای مهدی تارتار با پرسپولیس همیشه حساسیت
و جذابیتهای خاص خود را داشته و در نهایت بازی با
نتیجه بدون گل به پایان رسید.
ترکیب ذوب آهن:
حبیب فرعباسی ،محمد قریشی ،نادر محمدی ،آرمان
قاسمی ،مسعود ابراهیم زاده ،پویا پورعلی،

صادق صادقی(-۴۶محمدحسین اسالمی) ،سجاد
جعفری ،سعید باقرپسند(-۶۶شهرام ساالری) ،سجاد
آشوری( -۶۶امیرحسین صدقی) و امیرحسین جدی
(-۷۱آرمان اکوان)
سرمربی مهدی تارتار

ترکیب پرسپولیس:
علیرضا بیرانوند ،گولسیانی ،فرشاد فرجی ،علی نعمتی(-۶۹
محمد مهدی احمدی) ،دانیال اسماعیلفر ،کمال
کامیابینیا( -۶۹شرزود تمیروف) ،میالد سرلک ،مهدی
ترابی ،سعید صادقی ،سروش رفیعی و مهدی عبدی
سرمربی :یحیی گل محمدی
در ثانیه  ۱۵این بازی پرسپولیسیها شوت راه دوری را
به سمت دروازه میزبان شلیک کردند که فرعباسی این
توپ را مهار کرد .در دقیقه  ۹هم در صحنهای مشابه،
در نخستین موقعیت بازی ذوبآهن صاحب موقعیت
شد که بیرانوند مهار کرد .در دقیقه  ۱۵هم ضربه صادق
صادقی از راه دور را بیرانوند به آسانی مهار کرد .در
دقیقه  ۲۱پرسپولیسیها روی یک حرکت ترکیبی زیبا
خلق موقعیت کردند .در این دقیقه پاس مهدی ترابی،

عبدی را در موقعیتی خوب قرار داد اما این بازیکن با
خودخواهی توپ را از زاویه بسته به سمت دروازه میزبان
شلیک کرد که فرعباسی باردیگر این توپ را مهار کرد .در
واپسین موقعیت بازی در نیمه نخست پرسپولیسیها
در محوطه جریمه با ضربه اسماعیلیفر صاحب موقعیت
شدند که ضربه این بازیکن پس از برخورد با مدافع ذوب
به بیرون رفت .در ادامه تالش دو تیم ثمری نداشت
و نیمه نخست با تساوی بدون گل خاتمه یافت.
در دقیقه  ۵۳نادر محمدی در پی خطا روی میالد
سرلک با دریافت کارت زرد دوم از زمین اخراج شد تا
ذوب  ۱۰نفره کار را دنبال کند .دو دقیقه بعد سانتر
خطرناک ترابی با ضربه سر شیرجهای مهدی عبدی از
کنار دروازه به بیرون رفت .در دقیقه  ۶۸شوت زیبای
ترابی با واکنش فرعباسی راهی کرنر شد .سه دقیقه
بعد شوت بغل پای محمد عمری پس از برخورد با
تیر دروازه راهی اوت شد .در دقیقه  ۹۰روی ارسال
از جناح چپ و یک ضربه سر در شلوغی بار دیگر تیر
دروازه ذوب آهن به لرزه درآمد .دو دقیقه بعد شوت
سعید صادقی را دروازهبان ذوب مهار کرد .بدین ترتیب
دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند تا امتیازات
در فوالدشهر تقسیم شود.

