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خبر اول
در پیشنهادی مشترک مطرح شد؛

افزایش مجدد حقوق کارکنان

و بازنشستگان لشکری و کشوری
در دستور کار دولت

سازمانهای «امور اداری و استخدامی» و «برنامه
و بودجه» در پیشنهادی مشترک ،افزایش حقوق
و مستمری کارمندان را به دولت ارایه کرده اند.
سازمانهای امور اداری و استخدامی و برنامه و
بودجه در پیشنهادی مشترک ،افزایش حقوق و
مستمری کارمندان و بازنشستگان کشوری و
لشکری را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت
ارایه کرده اند .این پیشنهاد با هدف بهبود و کمک
به معیشت کارمندان و بازنشستگان کشوری و
لشکری و ارتقای قدرت خرید آنها به دولت ارایه
شده است و قرار است مجددا حقوق افراد مشمول،
افزایش یابد.
گزارش
«دنیای هوادار» گزارش میدهد؛

فقط  ۲۲درصد مردم
ماسک میزنند

اگرچه به دلیل اوج گیری مجدد کرونا در کشور
استفاده از ماسک در اماکن عمومی و سربسته
اهمیت دارد ،اما فقط  ۲۲درصد مردم ماسک میزنند.
میزان استفاده از ماسک و رعایت بهداشت در برخی
مشاغل حتی کمتر از این مقدار است.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از تسنیم؛ با
کاهش تعداد بیماران بستری کرونایی در کشور تعداد
شهرهای قرمز نیز به  78شهرستان کاهش یافته
است .میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی در کشور به
 33درصد رسیده است ،در حالی که مطالعات نشان
میدهد هرچه میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی
کاهش یابد میزان ابتال به کرونا در جامعه افزایش
پیدا میکند.
در اماکن عمومی کشور فقط  22درصد مردم از
ماسک استفاده میکنند و استان قزوین کمترین و
هرمزگان بیشترین میزان استفاده از ماسک را بین
استانهای کشور دارند .کارکنان و مراجعین استخرها،
مراکز تفریحی ،باشگاهها و مراکز ورزشی ،نانواییها،
پاساژها ،پایانههای مسافربری بیرونشهری کمترین و
فرودگاهها بیشترین میزان استفاده از ماسک را دارند.
میزان رعایت بهداشت فردی شامل جلوگیری از ورود
و حضور مراجعین دارای عالئم بیماری ،امکانات
شستشوی دست و استفاده از کارتخوان بهجای
پول نقد در استانهای کشور به  45درصد رسیده
است .نانواییها ،مراکز ورزشی ،رستورانها ،پاساژها
و کارگاهها کمترین میزان رعایت بهداشت فردی را
بین اصناف دارند .میانگین رعایت تهویه مناسب در
اماکن عمومی کشور نیز به  45درصد رسیده است.
چهارمحال و بختیاری کمترین و همدان بیشترین
میزان رعایت تهویه را دارند .این در حالی است که
تهویه نقش اساسی در جلوگیری از شیوع ویروس
کرونا در محیطهای سربسته دارد .مدارس ،مراکز
ورزشی ،رستوران ،نانوایی ،استخرها و تاالرهای پذیرایی
کمترین میزان رعایت تهویه را بین مشاغل دارند.

دنیـــای هـــوادار یـــاد و خاطره شـــهدا بویـــژه «محمـــد تقـــی تیموری»

از لشـــکر ۱۰سیدالشـــهداء کـــه در عملیـــات بیتالمقـــدس
مـــاووت بـــه مقام شـــامخ شـــهادت نائـــل گشـــت را گرامی مـــیدارد
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حکایتاستانسازیدر ایران؛
قسمت جدید

خبــــر
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«کرمان» ،شمالی-جنوبی یا شرقی-غربی میشود؟
سارا نصرتی

طرح تقسیم استانها گرچه موضوعی قدیمی
است که تاکنون چندان به نتیجه مشخصی
نرسیده ،اما هر از گاهی بهویژه درباره برخی
استانها چون خوزستان ،سیستانوبلوچستان،
کرمان ،فارس و اصفهان بهطور جدیتری مطرح
میشود و هر بار مخالفان و موافقان زیادی
درباره آن اظهار نظر میکنند .خبر تقسیم استان
کرمان و تشکیل استان جدید کرمان جنوبی و یا
شایدم شرقی و غربی ،موضوعی است که سالها
از آن سخن گفته میشود و سرانجامی نداشته
است .به تدریج تقسیم استان کرمان از حالت
مسئلهبودن ،عبور کرده و به یک پروژه تبدیل
شده است .اما از جمله دالیلی که تقسیم استان
کرمان را در اولویت برنامههای دولت قرار
میدهد میتوان به موارد زیر اشاره
کرد:
استان فعلی کرمان به
لحاظ جغرافیای استانی
ناموزون و غیر منسجم
است در نتیجه مدیریت
استان بسیار دشوار،
پرهزینه ،کند ،نامتعادل
و در زمینه توزیع عادالنه
منابع ،ناکارآمد است.
همچنین نبود یک مرکز
سیاسی و اداری در
منطقهای وسیعی از
مساحت جنوب شرق
کشور از بندرعباس
تا کرمان و زاهدان
و وجود یک حفره
اداری ،سیاسی و
امنیتی در منطقه مذکور
که با تقسیم استان کرمان به دو
بخش شمالی و جنوبی تا حدی
مدیریت خواهد شد .حال نکته
اساسی و سوال اصلی در این میان
این است که آیا تقسیمشدن
استان کرمان به نفع مردم این
دیار هست یا خیر؟ واقعا جای
سوال این است که راه برونرفت
از مشکالت و محرومیتها چیست؟ در چهل یا
پنجاه سال اخیر منابع مالی به استان کرمان داده

شده ،در حالی که استانهای کوچک منابع مالی
بیشتری دریافت کردهاند و این یک ایراد اساسی در
بودجه ریزی و تامین منابع مالی استانهاست که
باید تجدید نظر شود و اگر بازنگری شود ،متقاضیان
تقسیمات کشوری کمتر خواهد بود.
بودجه باید بر اساس جمعیت ،وسعت و
ظرفیتهای هر منطقه اختصاص داده شود.
قطعا اگر منابعمالی کمتری تعلق بگیرد ،باعث
ایجاد فقر و محرومیت در آن مناطق میشود.
بزرگ بودن استان کرمان یک نقص است .تقسیم
شدن یا نشدن کرمان را نمیتوان خوب یا بد
تفسیر کرد اما گاهی اوقات تقسیمشدن خوب
است زیرا یک منطقه را از محرومیت بیرون

میآورد و از ظرفیتهای
آن منطقه بهتر میتوان
استفاده کرد .شاید تقسیم
شدن کرمان نیز بد نباشد اما
مالحظات اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی ،سیاسی و امنیتی باید در
نظر گرفته شود .طرفداران تقسیم استان
کرمان اعتقاد دارند با تشکیل استانهای جدید
میتوان زمینه محرومیتزدایی و توزیع متوازن
ثروت و بودجه و در نهایت توسعه را در مناطق
مختلف کرمان مشاهده کرد .از دالیل توجیهی

طرح تقسیم استان کرمان میتوان اینطور بیان
کرد که فاصله بین شمالیترین نقطه استان با
جنوبیترین نقطه استان ،قریب به  ۸۰۰کیلومتر
است .این مسافت و وجود شهرستانهای زیاد
عم ًال سرکشی استاندار و مدیران کل را برای
بررسی مسائل و مشکالت همه شهرستانهای
استان کرمان ،ناتوان و ناممکن ساخته است و
این امر موجب عقبماندگی اقتصادی ،اجتماعی
ً
نتیجتا موجب خسارات آشکاری
و فرهنگی و
به مردم شهرستانهای شرق استان شامل بم،
ریگان ،فهرج و نرماشیر و  ۱۲شهر و قریب ۷۰۰
روستا و آبادی گردیده است که آثار عقبماندگی
و توسعه نامتوازن در این شهرستانها به روشنی
مشهود است.
در واقع استان کرمان با وجود آنکه رتبه اول
صادرات غیر نفتی را دارد از لحاظ فقر در رتبه
دوم کشور است که وسعت زیاد این استان یکی
از دالیل فقر و توسعه نامتوازن در تمام زمینهها
شده است .البته این طرح
تبعات ،سیاسی ،اقتصادی،
فرهنگی ،اجتماعی به همراه
دارد و باید با دقت مورد
توجه قرار گیرد .از جمله
پیامدهای منفی ایجاد
استان جدید ،ایجاد بار مالی
فزاینده بر دوش دولت عنوان
شده که در شرایط کنونی
اقتصادی دولت با توجه به
تحریمها ،کاهش ارزش پول ملی،
تورم و پیامدهای اقتصادی بحران
کووید  ۱۹این اقدام ب ه لحاظ کارشناسی
قابل توجیه نیست .شوربختانه مسائلی
مانند تمرکز امور در مرکز استان ،صرف هزینه
برای مراجعه به مرکز استان برای پیگیری امورات
و پیامدهای آن ،توسعه نامتوازن ناحیهای،
مسافت میان شهرستانها بهویژه مسافت
میان شهرستانها با مرکز استان و… مختص
استان کرمان نیست ،بلکه مسئلهای همهگیر
در کشور است که بهویژه مبتال به استانهای
وسیع است .راهکار برطرف کردن چنین مسائلی
را «نه تشکیل استان جدید» بلکه تمرکززدایی
و تفویض اختیارات اداری-مالی به سطوح و
واحدهای زیرین تقسیمات کشوری و به ویژه
تفویض اختیارات استانداریها به فرمانداریها
و نیز توزیع متوازن بودجه ،امکانات ،زیرساختها
و… در شهرستانهای کشور می توان بیان کرد.

نقل قول
«رئیس پلیس راهور فراجا»:

 ۱۸درصد از جانباختگان تصادفات کشور ،زیر  ۱۸سال هستند!
«سردار هادیانفر» -رئیس پلیس راهور فراجا-
اظهار کرد :پلیس راهور  ۵۲درصد از خدمات
انتظامی کل کشور را بر عهده دارد .ورودی
تولید خودروهای ما به دهنه قیف تبدیل شده
و هیچ کس به فکر درست کردن آن نیست،
تا چه زمانی باید سکوت کنیم! سال ،٨٣
پنج هزار و  ٢٠٠نقطه حادثه خیز داشتیم در
سال  ٩٥هم همین موردها بود ،این نقاط
کشته میدهند ،آن موقع به ما میگفتند اسم

خودروهای تصادفی را اعالم نکنید زیرا تولید
دچار مشکل میشود .همه دولتها مسئول
بودند ،چرا رسیدگی نکردید؟ چرا در  ٨سال
گذشته در یکی از کمیسیونها هم شرکت
نکردید؟ اگر دولت بخواهد ۵۰ ،درصد مسئله
حل خواهد شد .چرا وزارت بهداشت هیچ گام
مثبتی برای تصادفات بر نمیدارد با صلوات که
کاری انجام نمیشود .ساختار معاینه فنی باید
اصالح شود ،این موضوع با جان مردم سروکار

دارد .من نمیتوانم برای درآمد معاینه فنی،
چشمم را بر روی جان مردم ببندم ۱۸ .درصد
از جانباختگان تصادفات کشور ،زیر  ۱۸سال
هستند .بارها خودروسازان اعالم کردند که ۱۶۴
برنامه برای ایمنی و کیفیت خودروها دارند،
اما در عمل چیزی مشاهده نکردیم .ایربگها و
ترمزها نقص فنی دارند و متاسفانه اصال اصالح
نشده اند ،میتوان گفت که خودروسازان فقط
به فکر تولید خودرو هستند.

ورزشی

دلیل حضور سه انمزد انتخاابت در فدراسیون فوتبال

سه نامزد حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال بههمراه تیمی که معرفی کردهاند ،در فدراسیون فوتبال حاضر شدند.
نامزدها بههمراه نواب رئیسی که معرفی کردهاند (به استثنای فتح اهلل زاده ،نایب رئیس اول عزیزمحمدی) روز گذشته در
فدراسیون فوتبال حاضر شدند تا ضمن دریافت نامه رسمی حضور در انتخابات ،دستورالعملهای انتخاباتی را هم امضا
کنند؛ دستورالعملهایی که آنها را الزام میکند با پایبندی به تعهدات اخالقی برنامههای انتخاباتی خودشان را پیش ببرند.

ید�لوگ

توگو با «دنیای هوادار» مطرحکرد:
«پیشکسوت استقالل» در گف 

پرونده استراماچونی خیانتی بزرگ بود
علیرضا آذربرزین

بیستودومین دورهی رقابتهای لیگ برتر از
روز جمعه با افتتاحیه پرتغالی آغاز شد که «ژوزه
مورایس» -سرمربی سپاهان -موفق شد در ورزشگاه
خالی آزادی مچ هموطن خود -ریکاردو ساپینتو -را
بخواباند و سه امتیاز مهم اینبازی را دشت کند .اما
در رابطه با شرایط استقالل گفتوگویی اختصاصی
با «محمد نوری» -پیشکسوت اینباشگاه -داشتیم
که در ادامه مشرو ِح آن را میخوانید:
استقالل مستحق شکست نبود
بازی اول بود و تیمها از تازه از دوران بدنسازی
خارج شدهاند ،همچنین بازیکنان جدید به تیم
اضافه شدهاند و شناخت کافی هم وجود نداشت.
تفکرات مربی در بازی با سپاهان در زمین پیاده
نشد و بر اساس اشتباهات فردی بود که استقالل
گل خورد .با توجه به بازیکنانی که استقالل و
سپاهان داشتند انتظار بازی بهتری از دو تیم
می رفت .اشتباهات فردی باعث شد که استقالل
گل بخورد و اینتیم مستحق شکست نبود و
حتی میتوانست سپاهان را شکست دهد.
باید به ساپینتو فرصت داد
با یک بازی نمیتوان سرمربی را قضاوت کرد،
ساپینتو دیر به تیم اضافه شد و بازیکنان در
اختیارش نبودند .چند بازیکن قبل از اینکه
ساپینتو سرمربی شود ،جذب شدند .اولین
بازی را باید فراموش کنیم و تا هفتهی
چهارم ،پنجم به ساپینتو فرصت دهیم و از او
حمایت کنیم .بعد از هفتهی پنجم به بعد ما
میتوانیم عیار و نحوه استفاده این مربی را
از بازیکنان را ببینیم .سه چهار مهرهی کلیدی
هم اضافه میشوند و انشاهلل ساپینتو بتواند
تواناییهایش را نشان دهد.
آیندهی استقالل روشن است
باتوجه به شرایط حالحاضر استقالل آیندهی
خوبی دارد ب ه شرط این که بدشانسی رخ ندهد،
داوران اجازه دهند ،خیلی عوامل است که باعث
میشود آیندهی استقالل چگونه رقم بخورد،
اما بر اساس تواناییهای فنی ،فردی و نفراتی
استقالل آیندهی خیلی خوبی دارد.
استقالل به بازیساز نیاز دارد

خریدها خوب بوده ،اما مهاجم هم زیاد جذب
شده و نمیدانم اینمهم بر اساس مشاورهی
چه کسانی بوده است و این برای بنده عالمت
سوال است ،چرا که هر کدام از این بازیکنان هر
تیم دیگری بودند بهعنوان بازیکن فیکس بازی
میکردند و کار ساپینتو دشوار است .نیاز مبرم
خیانتی که در رابطه
پرونده استراماچونی به استقالل
شد در زمان وزیر قبلی و مدیریت
آقای فتحی بود .خیانت بزرگی شد و کاری
کردند که این پرونده به ضرر استقالل تمام
شود .خیلی نامحترمانه آقای استراماچونی
را از ایران بیرون کردند .استراماچونی
میتوانست چندین سال استقالل را
قهرمان کند و دستهای پشت پرده
از وزارت ورزش ،مدیرعامل وقت
و بیرون از باشگاه بودند.

به یک پلی میکر و یک بازیساز خوب داریم ،در
بازی با سپاهان هم نبود بازیساز حس شد و
مهاجمانمان تغذیه نشدند .با جذب یک بازیساز
تیم تکمیل خواهد شد.
در پرونده استراماچونی خیانت بزرگی شد
خیانتی که در رابطه پرونده استراماچونی به
استقالل شد در زمان وزیر قبلی و مدیریت

آقای فتحی بود .خیانت بزرگی شد و کاری
کردند که این پرونده به ضرر استقالل تمام
شود .خیلی نامحترمانه آقای استراماچونی را
از ایران بیرون کردند .استراماچونی میتوانست
چندین سال استقالل را قهرمان کند و دستهای
پشت پرده از وزارت ورزش ،مدیرعامل وقت و
بیرون از باشگاه بودند .این خسارتی که قرار
است استقالل پرداخت کند بیتالمال است
و باشگاه میتوانست این پول را جای دیگری
مانند آکادمی استفاده کند .این پول می توانست
خیلی کمک کند و خیلی کار ها انجام شود،
متاسفانه خیانتی که شد نابخشودنی است و
کسانی که خیانت کردند باید پای میز محاکمه
بروند و به پیشکسوتان و هواداران جواب دهند.
داوران سفارشی هستند
داوران از اولین بازی شمشیر را از رو بستند.
داور وسیله است و این داوران انگار سفارشی
هستند تا به ضرر استقالل سوت بزنند .پنالتی
گرفته نشد و میتوانست خیلی تاثیرگذار باشد.
در خیلی از صحنهها سوتهای ناحق میزد.
از همین بازی اول شمشیر را از رو بستند
که استقالل امسال قهرمان نشود و اجازه
ندهند استقالل به حقش برسد .امسال قصد
دارند سپاهان یا پرسپولیس را قهرمان کنند و
استقالل خار چشمشان است .سال قبل هم
همین شرایط بود اما با خواست خدا ،حمایت
هواداران و تالش بازیکنان استقالل قهرمان شد.

مکث

اعالم رای نهایی استراماچونی در CAS؛

محکومیت  42میلیارد تومانی اســتقالل تایید شد!
نتیجه رای پرونده محکومیت استراماچونی در دادگاه حکمیت ورزش
( )CASمشخص شد و طبق پیگیریهای صورت گرفته ،تغییری در رقم
محکومیت باشگاه استقالل صورت نگرفت و ضمن پرداختیهای دیرکرد،
باشگاه استقالل باید مبلغی حدود یک میلیون و  ۳۵۰هزار یورو به آندرهآ
استراماچونی بپردازد.
آبان سال  ۹۹بود که فدراسیون جهانی فوتبال با ارسال ایمیلی به باشگاه
استقالل ،حکم نهایی پرونده آندرهآ استراماچونی را صادر کرد و این
باشگاه به پرداخت یک میلیون و  ۳۵۰هزار یورو جهت پرداخت مطالبات
این مربی ایتالیایی محکوم شد .مدیران استقالل پس از اعالم این حکم
قصد داشتند این پرونده را به دادگاه  CASببرند و در تالش بودند تا مبلغ
این مطالبات را به کمترین حد ممکن برسانند .باشگاه استقالل در ماه

اردیبهشت سال  ۱۴۰۰پس از دریافت مشروح پرونده مطالبات این مربی
ایتالیایی ،الیحه مربوط به دفاعیات خود را نسبت به این پرونده ارسال
کرد تا بررسیهای الزم در خصوص این پرونده صورت بگیرد.
در ادامه پرونده این مربی ایتالیایی به داداگاه حکمیت ورزش
( )CASرفت و پس از چندین بار تعویق در اعالم رای نهایی،
در نهایت باشگاه استقالل موظف است طبق چارچوبهای
تعیین شده ،مطالبات این مربی را بپردازد .باشگاه استقالل برای پرداخت
مطالبات این مربی حدود  ۱۵روز فرصت دارد .همچنین باید روی
مطالبات اصلی این مربی ،سود  ۵درصدی دیرکرد مطالبات استراماچونی،
حق دادگاه و مسائل مربوط به آن را در نظر گرفت که مجموع این رقم
هنوز به باشگاه استقالل به طور دقیق اعالم نشده است.
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تداوم روزهای تلخ حدادی؛

«احسان»ِ ناآماده و بیانگیزه
چرا به قونیه اعزام شد؟

«ایرنا» نوشت :این روزها شاهد رقابت ورزشکاران در
بازیهای همبستگی کشورهای اسالمی به میزبانی قونیه
ترکیه هستیم و دوومیدانیکاران ایران نیز در این عرصه به
رقابت با حریفان پرداختند و تصور میشد که دستاورد آنان
در چنین رقابتهایی بهتر از گذشته باشد؛ اما به جز تعداد
محدودی از دوومیدانیکاران ،بیشتر این ورزشکاران حتی
نتوانستند رکوردهایی که در مسابقات ،تمرینات و انتخابی
تیم ملی در ایران زده بودند ،به ثبت برسانند.
یکی از آنها احسان حدادی است که در ماده پرتاب دیسک
حد نصاب ۵۹.۸۱متر را ثبت کرد و در جایگاه پنجم ایستاد.
وی با ثبت چنین رکوردی و عدم کسب مدال در این بازیها
بذر ناامیدی را بار دیگر در جامعه ورزش ایران کاشت .او در
مسابقات جام بینالمللی امام رضا(ع) در نهم خرداد امسال
پس از مدتها رکوردشکنی کرده و حدنصاب  ۶۱.۱۱متر را
ثبت کرده بود .حدادی آن زمان در گفت وگو با ایرنا یادآور
شد :بعد از سه سال توانستم باالی  ٦١متر دوباره پرتاب کنم
و این رکورد برای آغاز فصل خوب بود زیرا بازیهای آسیایی
به تعویق افتاده و تالش دارم تا پنجمین مدالم را در این
بازیها کسب کنم و اولین ورزشکاری باشم که در کل قاره
آسیا پنج طالی بازیهای آسیایی را دارد .وی هرچند پس از
سه سال در جام امام رضا(ع) رکوردشکنی کرد؛ اما نتوانست
حتی این رکورد را در بازیهای اسالمی ثبت کند .ملیپوشی
که انتظار بیشتری از او میرفت و با توجه به مدعی بودن
به عنون شانس اول آسیا برای کسب مدال؛ اما با این رکورد،
این انتظار هم در آسیا دیگر از او نمی رود .ورزشکاری که
روزگاری نایب قهرمان المپیک و قهرمان چهار دوره بازیهای
آسیایی بود و حتی دوره گذشته از بازیهای اسالمی به مقام
دوم رسیده بود اما اکنون شنیدهها حاکی از آن است که وی
به دلیل لغو بازیهای آسیایی هانگژو چین ،انگیزه تمرین
را نداشته و بدون آمادگی و تمرینمات بدنی الزم راهی این
بازیها شده است .همچنین این ورزشکار المپیکی در هتلی
جدا از دهکده بازیها اقامت داشت که بنابرشنیدهها وی
برای رعایت نکات بهداشتی و کرونا در هتل ساکن شد و
نصف هزینههای این هتل را فدراسیون پرداخت کرده است.
اگر وی از آمادگی کافی برخوردار نبود و انگیزهای هم برای
حضور در این بازیها نداشت ،چرا فدراسیون حدادی را راهی
چنین رقابتهایی کرد تا بدون آمادگی رکوردی را ثبت کند
که عملکرد این ورزشکار زیر سوال برود.در کنار آن برخی از
پیشکسوتان دوومیدانی عنوان کردند که هر ورزشکاری در
مسابقات مختلف فراز و فرودهایی دارد و میتواند مانند
رشتههای دیگر بنا به شرایط شکست بخورد یا به مدال برسد
و این مسابقات زمان کسب مدال حدادی نبود .اگر چنین
رقابتهای درجه چندمی جای کسب مدال نیست پس او
باشد.
چگونه میتواند در بازیهای آسیایی شانس اول مدال 
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استقرار غواص در حاشیه سدهای کرج و طالقان به کجا رسید؟

«سجاد مریخی» -سرپرست هیات نجات غریق البرز -گفت :متاسفانه طی روزهای گذشته شاهد غرق شدن
جوان  ۱۸سالهای در طالقان بودیم که به دلیل آشنا نبودن به قوانین شنا در سد جان خود را از دست داد .بارها
مذاکراتی برای حضور ناجیان غریق و غواصان درکنار سدهای استان انجام دادهایم اما متاسفانه هیچ پاسخی
دریافت نکردهایم .آماده هستیم تا تیم های نجات غریق و غواص را در کنار سدهای استان مستقر کنیم.

ی�دداشت

هواشناسی

بر اساس اطالعات مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم
سازمان حفاظت محیط زیست؛

«کرج» همچنان در شرایط
ناسالم قرار دارد

بر اساس اطالعات مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم
سازمان حفاظت محیط زیست درباره کیفیت
هوای هشت کالنشهر کشور ،امروز آالینده شاخص
هوای اهواز ،ذرات معلق کمتر از  ۲.۵میکرون
با میانگین  ۱۵۲و به عنوان آلودهترین کالنشهر
کشور در وضعیت ناسالم برای همه گروهها قرار
گرفته است .پس از آن کیفیت هوای دو کالنشهر
تهران و کرج نیز با رسیدن به عدد  ۱۲۷و  ۱۱۶در
شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
مردم در این دو کالنشهر آلودگی هوا را با آالینده
شاخص ازن تنفس کردهاند.
مردم در چهار کالنشهر اصفهان ،اراک ،مشهد و
تبریز هوای مطلوب را با رسیدن به عدد ،۷۳
 ۶۲ ،۶۶و  ۵۷تجربه کردهاند .آالینده شاخص
این هوای مطلوب در شهر تبریز ازن و در سه
کالنشهر دیگر ذرات معلق کمتر از  ۲.۵میکرون
است .اهالی شهر شیراز هوای پاک را با رسیدن
به عدد  ۴۰و با آالینده شاخص ذرات معلق کمتر
از  ۲.۵میکرون تنفس کردهاند.
شاخص کیفیت هوا ( )AQIبه پنج دسته اصلی
تقسیمبندی میشود .بر اساس این تقسیمبندی
از عدد صفر تا  ۵۰هوا پاک ،از  ۵۱تا  ۱۰۰هوا قابل
قبول(سالم) یا متوسط ،از  ۱۰۱تا  ۱۵۰هوا ناسالم
برای گروههای حساس ،از  ۱۵۱تا  ۲۰۰هوا ناسالم
برای همه گروهها ،از  ۲۰۱تا  ۳۰۰هوا بسیار ناسالم
و از  ۳۰۱تا  ۵۰۰شرایط کیفی هوا خطرناک است.
حوادث و انتظامی
«فرمانده انتظامی چهارباغ»:

سارقان مامورنما دستگیر شدند
فرمانده انتظامی چهارباغ از دستگیری چهار
سارق مأمور نما با اعتراف به  ۷۷فقره سرقت در
شهرستانهای چهارباغ ،کرج ،فردیس و شهریار
خبر داد .سرهنگ «کامران چراغی» اظهار کرد:
در پی وقوع چندین فقره سرقت از شهروندان در
پوشش مأمور پلیس در نواحی مختلف شهرستان
چهارباغ ،بررسی موضوع در دستورکار پلیس
آگاهی این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود :در بررسیهای اولیه کارآگاهان مشخص
شد سارقان به وسیله خودروهای سمند و پژو
 ۴۰۵سوژههای خود را که اغلب از سنین پایین و
مسن بودند انتخاب کرده ،با معرفی خود به عنوان
مأمور و تهدید آنها ،اقدام به سرقت گوشی همراه،
وجه نقد و اموال قیمتی قربانیان میکردند .در
ادامه کارآگاهان با انجام اقدامات اطالعاتی و
تحقیقات میدانی و افزایش گشتهای انتظامی
در نقاط وقوع سرقت ،در نهایت موفق به شناسایی
مخفیگاه متهمان در شهرستانهای چهارباغ
البرز و شهریار استان تهران شده و در  ۲عملیات
غافلگیرانه ۴ ،متهم را دستگیر و به پلیس آگاهی
چهارباغ منتقل کردند.

البـــرز

تهرانیاستانداریالبرز کهخستگیرا بر جاناهالیقلمنهاد؛
«عبداللهی» ،مستاجر
ِ

عملکرد تبعیضآمیز ِ استاندار در تجلیل از رسانهها
مهدی شهیم

خبرنگاران افرادی هستند که یکسال پابهپای
مدیران میدوند ،عکس میگیرند ،خبر و گزارش
مینویسند و حفظ آبرو میکنند تا عملکردهای
بزرگ و کوچک مسئوالن به سمع و نظر افراد
جامعه برسد .گاهی برای قلمزدن و انعکاس
واقعیتهای جامعه چه هزینههایی که
نمیپردازند یا برای متقاعد سازی انتصابهای
اشتباه چه تاوانهایی نمیدهند و در انتها
یکروزی برای پاسداشت آنها نامگذاری شده که
با حرکت غیر حرفهای مدیر ارشد استان خستگی
بر جان اهالی قلم مینشیند.
مجتبی عبداللهی مستاجر تهرانی استانداری
البرز در هفته گرامیداشت خبرنگاران در استانی
با حجم کثیری از رسانههای محلی سر از دفتر
روزنامه دولتی ایران در میآورد روزنامهای که از
تهران مواجب میگیرد .اما این رفتار تبعیضآمیز
استاندار البرز در روز خبرنگار که بازدید از رسانه
دولتی را به دفاتر رسانههای محلی ترجیح داده
حاوی چند پیام است:
 -۱مشاوران رسانهای ایشان فقط با سفارشهای
حکم ابالغ مشاور دریافت کردهاند و از
تلفنی
ِ
رسالت مشاور فقط بهعنوان ویترینی آن بسنده
نمودهاند(.حفظ بقا)
 -۲انتخاب و بازدید از رسانهی دولتی حامل این
پیام است که ایشان برای مبرا ساختن خود از
شائبه حمایت از رسانههای منتقد تن به بازدید
از رسانه دولت دادهاند و سیاستی برای همراهی
رسانههای دیگر ندارند( .رکن چهارم دموکراسی و
آزادی بیان رنگ میبازد)
 -۳نماینده روزنامه دولتی ایران نهتنها یک
مدیر رسانهای در استان محسوب نمیشوند و

استاندار بواسطه مشاورههای اشتباه اطرافیان
خود در روز مختص به رسانهها و خبرنگاران از
رسانههای محلی دوری میگزینند که این امر
بخوبی در ضعف و ناتوانی ایشان برای همراهی
با رسانههای استانی نیز مشهود بوده است.
(رسانهگریزی)
 -۴نکته بعدی این است که آقای عبداللهی
و اطرافیان ایشان بخوبی میدانند که عملکرد
قابلدفاعی طی چند ماه حضور خود در استان
البرز نداشتهاند و اگر در مقابل پرسشهای
خبرنگاران جسور و مستقل قرار گیرند دفاعی
از عملکرد ضعیف خود ندارند ،بنابراین دوری از
رسانههای منتقد و مستقل را ترجیح میدهند.
(کارنامه غیرقابل دفاع در مقابل رسانهها)
 -۵شورای اطالعرسانی استان البرز در
شرایط کامال تعطیل با مماشات
رییس و اعضای آن ،ناتوان از
برنامهریزی برای برگزاری یک
بزرگداشت در خور شان خبرنگاران
بوده است.
راستی چرا دو بار مراسم روز خبرنگار
در استان البرز به تاریخ دیگری موکول
میشود؟ آیا آقای استاندار برنامهریزی
حضور و بازدیدهای خود را به مشاوران
ناتوان در امور رسانهها سپردهاند؟ آیا پولی
برای تجلیل از رسانهها در چنته ندارند؟
آیا رسانه در نظر استاندار و
اطرافیان ایشان فقط رسانه
دولت است؟
البته پاسخ این سواالت
است چندان هم دشورا
نیست و رسانههای استان
البرز و حتی مردم شهر
بخوبی مدیر رسانهای

ب�داشت و سالمت

و مردمی را از رسانهگریزان تشخیص میدهند.
هر چند رسانههای البرز نیازی به بزرگداشت و
مراسم تجلیل ندارند اما سنتشکنی هفتمین
استاندار البرز در تجلیل از رسانهها با حضور در
دفاتر روزنامهی دولتی نشان داد که هیچ قاعدهی
روشنی برای تعاملسازنده با رسانهها پایبند
نیستند و رویکردشان فقط بهرهبرداری از رسانهها
برای حفظ و بقا است.
البرز مدیرانی سیاستورز میخواهد که بتوانند
توازن و تعادل را بین دو قطب رسانه و با حجمی
از تکثر آرا و نظرات بنفع توسعه استان برقرار
کنند ،شاخصهای که استاندار البرز فاقد آن است
و همین امر موجب شده عملکرد قابلقبولی در
جایگاه ملی هم کسب نکند .نکته پایانی اینکه
دود دوری از رسانهها و ضرر ایجاد
تفرفه بین اهالی رسانه به چشمان
مدیران ارشد استان خواهد رفت
که در زمان بدرقه قریبالوقوع
استاندار این خبرنگاران
هستند که نام استاندار را
به نیکویی یا خسران بر سر
زبانها میآورند.

راه و مسکن

«رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان»:

«معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان» خبر داد؛

کرونا در البرز تاکنون جان

رفــع تصرف بیش از  ۷۷میلیارد

دکتر «شهرام صیادی» -رئیس
دانشگاه علوم پزشکی البرز-
گفت :متاسفانه در  ۲۴ساعت
گذشته سه بیمار کووید ۱۹
جان خود را از دست دادهاند
و مجموع جان باختگان این
بیماری در استان به  ۶۹۰۸نفر
رسیده است .همچنین  ۴۱بیمار با عالئم کووید  ۱۹در مراکز
درمانی استان بستری شدهاند .مجموع کل موارد بستری شامل
قطعی ،محتمل و مشکوک از ابتدای شیوع کرونا تا امروز در
استان البرز  ۹۰هزار و  ۲۷۴نفر است.
صیادی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد  ۲۴۲نفر شامل
موارد قطعی ،محتمل و مشکوک در مراکز درمانی بستری
هستند افزود :از این تعداد ،ابتالی  ۱۲۱نفر به بیماری کووید
 ،۱۹تا این تاریخ قطعی شده است .مجموع جان باختگان این
بیماری در استان به  ۶۹۰۸نفر رسیده است .خوشبختانه از
ابتدای شیوع کرونا تاکنون  ۸۳هزار و  ۱۲۳نفر از مراکز درمانی
ترخیص شدهاند.

معاون امالک و حقوقی اداره
کل راه و شهرسازی استان البرز
گفت ۵۵ :هزار متر مربع از
اراضی دولت به ارزش بیش از
 ۷۷میلیارد تومان رفع تصرف
و به بیت المال باز گردانده
شد .شامل یک قطعه زمین در
پالک اصلی  ۱۵۳سیاهکالهان موسوم به گلدره از توابع شهرستان
کرج و در اراضی ملی بوده که توسط اشخاصی حقیقی اقدام به
تصرف کرده بودند که توسط یگان حفاظت از اراضی استان رفع
تصرف شد.
وی افزود :با حضور عوامل یگان حفاظت از اراضی در مناطق
مختلف روستای سیاهکالهان واقع در شمال شهرستان کرج و
گزارش واحد گشت یگان و صدور حکم قضایی با هماهنگی و
تالش مجموعه همکاران اداره کل راه و شهرسازی استان اقدام به
رفع تصرف از اراضی مورد نظر صورت گرفته است .ارزش تقریبی
این اراضی را هفتاد و هفت میلیارد و پانصد میلیون تومان اعالم
شده است.

 ۶۹۰۸نفر را گرفته است

تومان اراضی دولتی

اجتماعی
نقل قول

روزنامه

کدام ممشوالن یمتوانند به کربال بروند؟

سازمان وظیفه عمومی فراجا ضوابط و مقررات خروج از کشور بدون نیاز به سپردن وثیقه برای مشموالن غیر غایب
که متقاضی زیارت عتبات عالیات در ماه های محرم و صفر هستند را تشریح کرد .در راستای ارائه تسهیالت به
مشموالن غیرغایب متقاضی زیارت عتبات عالیات در ماه های محرم و صفر ،این دسته از عزیزان در صورت نداشتن
غیبت سربازی می توانند بدون نیاز به پرداخت وثیقه و با ثبت درخواست خود در این سفر معنوی شرکت کنند.

اعالمزمانآغاز رتبهبندیمعلمان؛

مدتزمان رتبهبندی هر معلم چقدر است؟
«یوسف نوری» -وزیر آموزش و پرورش -در
آستانه هفته دولت درباره اقدام تحولی خاص در
دوره مدیریتش گفت :رهبری در دیدار با معلمان
در اردیبهشت فرمودند از اجرای سند تحول
ناخرسند هستند .در راستای اجرای سند تحول
بنیادین ،اولین اقدام تحولی ما تحول در مرکز
ثقل آموزش و پرورش یعنی تربیت معلم است.
تربیت معلم بیش از  ۱۰۰سال قدمت دارد که در
ابتدای دهه  ۹۰تبدیل به دانشگاه فرهنگیان شد
اما دستخوش حوادثی شد که باید آنها را ترمیم
میکردیم .نسبت استاد به دانشجو یک به ۱۱۰
بوده است.
آغاز رتبهبندی معلمان از  ۲۶مرداد
وی سیر تصویب و ابالغ رتبهبندی را مرور کرد
و گفت :تصویب آییننامه با کش و قوسهایی
مواجه شد و ایراداتی به آن در هیئت تطبیق
مجلس وارد و اصالح شد که  ۱۵مرداد آییننامه
اصالحی رتبهبندی نیز ابالغ شد .سامانه
رتبهبندی از روز یکشنبه باز شده که برای
تعدادی از همکاران به صورت آزمایشی
کار را انجام دهیم تا مشکالتش کمتر
شود و از  ۲۶ام همین ماه ،سامانه برای
مراجعه همکاران باز خواهد شد .برای
اینکه تاخیری نداشته باشیم با سازمان برنامه

صحبت کردیم تا بتوانیم بخشی از مطالبات
همکاران را  -زمان اجرای قانون از  ۳۱شهریور
 ۱۴۰۰است  -به صورت علی الحساب بپردازیم
تا این انتظار به گونهای پاسخ داده شود تا
زمانی که رتبهها مشخص شوند که البته خیلی
دور نخواهد بود.
 ۱.۵ماه؛ حداکثر مدتزمان رتبهبندی
هر معلم
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد :رتبهبندی امری
زمانبر است .اگر تاریخ اعالم کنیم و تاخیر شود
انتظار ایجاد میشود .البته از این
تاخیر عذرخواهی میکنم چون
عدهای مشمول نبودند که با
رفع ایرادات وارد طرح شدند و

دایره شمولش بیش از  ۸۰۰هزار نفر است .تالش
میکنیم کار را با سرعت انجام دهیم .به تدریج
مطالبات را هم شروع به پرداخت میکنیم .زمانبندی
رتبهبندی اینگونه است که فرایند از  ۲۶ام مرداد
شروع میشود .این فرایند برای هر فردی قاعدتا
حداقل یک ماه است و نباید از زمان شروع کار ،برای
هر فرد بیش از  ۱.۵ماه به طول بینجامد.

ذره ی ن
ب�
برای دور زدن عوارض صادراتی؛

از روش جدید قاچاق محصوالت کشاورزی رونمایی شد!

«اقتصاد آنالین» نوشت :گزارشات حاکی از آن
است که سودجویان راهکار جدیدی را برای
قاچاق محصوالت کشاورزی در پیش گرفتهاند.
در این روش محصوالت کشاورزی مشابه به
جای یکدیگر جا زده میشوند تا یا عوارضی
خروج پرداخت نکنند و یا میزان آن کاهش
یابد .این شکل از قاچاق با تصویب قانونی در
مجلس ،با عنوان جبران صادرات آب مجازی
شدت گرفته است .نمایندگان مجلس شورای
اسالمی در نشست علنی  8اسفند ماه سال
 ،1400در جریان بررسی بخش درآمدی الیحه
بودجه سال  1401کل کشور ،با الحاق یک
جزء به بند (هـ) تبصره ( )8ماده واحده الیحه
بودجه  1401موافقت کردند.
در جزء الحاقی ،به منظور جبران صادرات آب
مجازی از کشور که از طریق صادرات محصوالت
کشاورزی و غذایی صورت میگیرد ،نیم درصد
از ارزش محصوالت صادراتی این موضوع اخذ

و به خزانهداری کل کشور واریز میشود .از
نمونه این محصوالت کشاورزی می توان
به گوجه فرنگی اشاره کرد .افراد سودجو در
گمرکات مرزی گوجه فرنگی زراعی را تحت کد
کاالی گوجه فرنگی گلخانه ای که هیچگونه
عوارضی ندارد جا می زنند ،به عبارت دیگر در
اظهارنامه گوجه فر نگی زراعی را گوجه فر نگی
گلخانه ای معرفی می کنند .هر کیلوگرم گوجه
فرنگی زراعی مشمول عوارض  6هزار تومانی
عالوه بر عوارض آب مجازی می شود در حالی
که برای خروج گوجه فر نگی گلخانه ای نیاز به
پرداخت این عوارض نیست« .روح اهلل لطیفی»
سخنگوی گمرک جمهوری اسالمی ایران -دراینباره گفت :خروج یک محصول کشاورزی به
جای محصولی دیگر به دلیل حضور نمایندگان
سازمان حفظ نباتات کشور ،سازمان استاندارد
کشور و سازمان غذا و دارو امکانپذیر نیست؛
مگر اینکه ،محصوالت کشاورزی انقدر شبیه

یکدیگر باشد که تشخیص آن سخت باشد .در
محصوالت مشابه نیز به اظهارنامه توجه می
شود که نوع دقیق محصول قید شده است.
لطیفی در پاسخ به این پرسش که ،کدوم
نهاد باید تایید کند که یک محصول کشاورزی
دقیقا از کدام نوع است ،گفت :مرجع تشخیص
نوع دقیق محصول کشاورزی اظهارشده،
سامانه جامع گمرکی جهاد کشاورزی است،
چون بر اساس قانون مسئول تنظیم بازار،
تولید ،صادرات یا واردات محصوالت کشاورزی
بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
وی مرجع تشخیص محصوالتی که مشمول
عوارض صادراتی آب مجازی می شوند را نیز
وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد و افزود:
درباره موضوع محصوالت مشمول آب مجازی
بحث های زیادی وجود دارد ،اما تشخیص با
متخصص آن یعنی وزارت جهاد کشاورزی
است .به طور مثال وزارت جهادکشاورزی
مبنای گمرک برای دریافت عوارض از گوجه
فرنگی زراعی و عدم دریافت آن از گوجه فرنگی
گلخانه ای است .گمرک با بررسی اسناد تایید
شده سایر دستگاهها عوارض را دریافت و اجازه
صادرات را می دهد.
بر اساس این گزارش؛ آب مجازی ،میزان آبی
است که از شروع فرآیند تولید تا مصرف یک
کاال یا محصول مورد استفاده قرار میگیرد.
با توجه به شرایط آب و هوایی خشک و
افزایش تهدید تغییرات اقلیمی در کشور ،در
نظر گرفتن عوارض صادراتی آب مجازی در
کنار تغییر الگوی کشت در دستور کار قرار
گرفته است.

شــماره  - 1086دوشــنبه  24مرداد 1401

گزارش

5

«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

شرط جدید برای واردات خودرو،
واردات به شرط کمبود تولید!

کمتر از  ۱۰روز تا شهریور ماه مانده و وزیر صمت
وعده داده بود تا شهریور  ۱۴۰۱واردات خودرو انجام
میشود .اما نه تنها مقدمات واردات فراهم نشده
بلکه هر روز شرط جدیدی برای واردات خودرو مطرح
میشود .مانند شرط جدیدی که مجلس اعالم کرده
است.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از تجارتنیوز،
در آخرین اظهارنظر ،رئیس کمیسیون اصل  ۹۰قانون
اساسی گفته واردات خودرو مشروط به این است
که خودروسازهای داخلی نتوانند نیاز مردم را تامین
کنند .نکته قابل توجه دیگری که «نصراله پژمانفر»
تاکید کرده این است که پیش کشیدن مساله واردات
خودرو تنها تلنگری به خودروسازان بوده تا کیفیت
خودروهای خود را باال ببرند! گفتهای که میتوان از
آن اینگونه برداشت کرد که خبری از واردات خودرو
نیست .در واقع این همه هیاهو و گمانهزنی تنها
برای این بوده که خودروسازان احساس خطر کنند و
بخواهند کیفیت خودروهای خود را باال ببرند.
خودروسازان احساس خطر میکنند؟
هنوز معلوم نیست این گفته ،اظهارنظر شخصی
این نماینده مجلس است و یا اینکه میتوان آن
را موضع مجلس دانست .اما اگر قرار بر بررسی
اظهارات پژمانفر باشد اول باید دید آیا تعداد
خودروهای وارداتی ،بازار ایران را قبضه میکنند؟
به عبارت دیگر ،ممکن است باعث احساس خطر
خودروسازان شود؟ هنوز از آییننامه واردات
خودرو رونمایی نشده است .اما گفتههای اولیه
نشان میدهد سقف واردات تنها یک میلیارد دالر
است و قیمت خودروهای وارداتی  ۱۰و  ۲۰هزار
دالر است .با این سقف ،در بهترین حالت میتوان
حدود  ۶۰هزار خودرو وارد کرد .این میزان معادل
یک ماه تولید یکی از خودروسازان داخلی است.
نکته مهمی که وجود دارد این است که واردات این
تعداد خودرو تاثیری بر بازار ندارد و نمیتواند تعادل
عرضه و تقاضا را ایجاد کند.
تولید خودرو کم است تا واردات قطعی شود؟
اما نکته دومی که در این اظهارنظر وجود دارد
شرط این نماینده مجلس برای واردات است .اینکه
واردات خودروهای خارجی مشروط به این است که
خودروسازهای داخلی نتوانند نیاز مردم را تامین
کنند .یکی از مهمترین علتهای افزایش قیمت
خودرو در بازار بر هم خوردن تعادل در بازار است.
اینکه تقاضا برای خرید خودرو از عرضه پیشی
گرفته است .خودروسازان تعداد خودروی محدودی
تولید میکنند که آن را بر اساس قرعهکشی
به مردم میفروشند و چون تقاضای بازار جواب
داده نمیشود ،خودروهای کارخانهای با قیمت
بسیار باال وارد بازار آزاد میشود و آنجا مشتریان
بسیاری برای خرید خودرو وجود دارد .پس اگر شرط
واردات خودرو کمبود محصول در کشور و ناتوانی
خودروسازان از تامین نیاز بازار باشد ،واردات قطعا
باید انجام شود .بر اساس شرط اولی که این نماینده
گفته خودرو باید وارد شود اما اگر هدف تلنگر زدن
به خودروساز است ،واردات  ۶۰هزار خودروی داخلی
نمیتواند به خودروسازان تلنگر بزند و آنها را مجبور
به بهبود کیفیت کند.

روزنامه
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پرونده میلیچ؛ استقالل اعرتاض خود را به دادگاه  CASارسال کرد
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ایستگاه تاکتیک

غیاب یک مهاجم گلزن؛
اولینگام ،آمار شوتزنی باال در ِ

«پرسپولیس» در اصفهان
دندان نداشت!

امیر کریمی
بآهن نشان داد که سرخپوشان
بازی پرسپولیس با ذو 
هم ،شبیه به همتای دیگر تهرانی خود برای سنجش و
پرسپولیس یحیی،
قضاوت بهتر ،نیاز به زمان دارند .اما برای
ِ
ک مهاجم بود که
اینروزها از نان شب واجبتر ،خری ِد ی 
پروسه آن به اتمام رسیده و پرسپولیس بدونزهرِ بازی
ً
قاعدتا باید در هفتههای بعد بدونداشتن
با ذوبآهن،
اینباگ بازی کند .هرچند بهنظر میرسد برای آمادهشدن
اینمهاجم هم باید صبر بیشتری پیشه کرد.
بیتردید نکتهای که در پرسپولیس نباید فراموش شود
صیانت از داشتههاست .چراکه آنقدر بر طبل نداشتن
ی عبدی همان چند
یکمهاجم قاتل کوبیده شده که مهد 
درصد شمِ گلزنی هم که داشت را زیر این فشار از دست
داده ،گرچه تمیروف همچنان بیکیفیت نشان میدهد .هر
چند خارج از تعارف باید به ایننکته هم اشاره کرد که یحیی
گلمحمدی اگرچه در بین بازیکنان تغییرات بزرگی ایجاد
کرده ،اما برای رسیدن به سرمنزل مقصود نیاز به تحولی
ً
جنس امروز
گسترده در اندیشههای خود دارد.
حقیقتا ِ
پرسپولیس جور است ،بنابراین شکل کار باید متفاوتتر از
فصول قبل باشد که اینجا هوشیاری کادرفنی را بیشتر طلب
میکند .اما پرسپولیس از یکسو باید به قهرمانی فکر کند و
از سوی دیگر به اقناع افکار عمومی بپردازد ،بنابراین تزریق
انگیزه یکی از اینراهها در بین بازیکنان است که بازیدادن
به جوانان در تیم میتواند این بُعد روانی را تقویت کند.
گلمحمدی با بازی دادن به محمد عمری و محمد مهدی
احمدی نشان داد که احتماال اینفصل رزوهای بهتری برای
جوانان پرسپولیس خواهد بود.
از طرفی آمار شوترنی پرسپولیس در بازی با ذوبآهن باالتر
از میانگین بازیهای لیگ داخلی بود .اتفاقی که میتواند
در ادامه اینفصل با داشتن بازیکنانی شوتزن و تاثیر
مربیان خارجی کنار یحی ی گلمحمدی در اینفصل بیشتر
از فصول قبل دیده شود .هر چند این تنها نمیتواند تاثیر
یک کمکمربی برزیلی در تیم باشد ،بلکه باید در هفتههای
متوالی اثرگذاری آنها را با معیارهی فوتبالی بسنجیم.
هر چند بهنظر میرسد در اولینگام ایننکته شوتزنی را
میتوانیم به پای آنها بنویسیم.
مکث
باخت به سپاهان عواقب داشت؛

تکرار یک رکورد منفی برای
استقالل بعد از  ۴۶۰روز!

استقالل بعد از مدت ها مقابل یک تیم با اختالف دو گل
شکست خورد .استقالل که رکورد یک فصل بدون شکست را
ثبت کرده بود ،فصل جدید را با یک باخت خانگی شروع کرد.
به این ترتیب ریکاردو ساپینتو در اولین بازی رسم ی خود آمار
منفی اولین شکست خانگی استقالل در تاریخ لیگ برتر را
ثبت کرد .نکته قابل توجه اینکه استقالل ،به نوعی به تیمهای
اصفهانی آلرژی دارد .جدا از آنکه تا قبل از بازی افتتاحیه
لیگ ،آخرین باخت استقالل ،به بازی با سپاهان در دیدار آخر
لیگ بیستم برمیگردد ،آخرین شکست آبیها با اختالف دو
گل هم مقابل یک تیم اصفهانی بوده است.

براساس اعالم فرشید سمیعی معاون حقوقی باشگاه استقالل ،آبیهای پایتخت اعتراض خود نسبت به رای
صادره فیفا در خصوص پرونده میلیچ را تقدیم دادگاه عالی ورزش ( )CASکرده است .این بازیکن کروات
ادعای طلب ۶۰۰هزار دالری از استقالل داشت و طی بررسیهای فیفا روی جزئیات پرونده ،باشگاه استقالل
به پرداخت ۱۶۵هزار دالر محکوم شد .استقاللیها تا  ۱۵مردادماه فرصت داشتند این مبلغ را پرداخت کنند.

ِ
ضعف فنی بازیکنان تاکادر مربیان؛
از

ورزشی
ی�دداشت

بازی اول نشان داد« ،استقالل» کار سختی در پیش دارد!
فصل قبل و به رغم
عبداهلل دارابی قهرمانی مشخص بود که
استقالل برای تکرار قهرمانی نیازمند تقویت جدی
تیم خود از لحاظ نفرات خواهد بود .امسال نیز
خریدهای مهم و زیادی صورت گرفت اما در این
خریدها ،کمتر به نیاز و تیم توجه شد و این مساله
هم در بازی با سپاهان مشهود بود و هم دامنگیر
مدافع عنوان قهرمانی شد!
استقالل در پستهای مدافع و هافبککناری به
شدت محتاج تقویت بود .جعفر سلمانی فصل قبل
نیز نشان داده بود که در حد بازیکن فیکس استقالل
نمیتواند باشد ،هرچند ابوالفضل جاللی در بازی
های پایانی لیگ  ۲۱بارقههایی از امید نشان داد ولی
او نیز بسیار کار دارد .محمد نادری بازیکن کارآمدی
برای دفاع چپ و حتی دفاع میانی بود اما به دلیل
رفتاری پذیرفته نشد که عارف غالمی با بروز همان
رفتار ،قراردادش تمدید شد حتی با مبلغی نزدیک به
مبلغ پیشنهادی خودش! در حالی که نادری بهخاطر
فیزیکبدنی مطلوب ،قدرت حملتوپ و شوتزنی،
توانایی باالتری نسبت به عارف غالمی دارد که در
بازی برابر سپاهان هم نشان داد برنده تمدید قراداد
با آن مبلغ ،او بوده است نه استقالل ،چنان که
دانشگر نیز نشان داد استقالل بابت رفتن او ضرری
نکرده است .در سمت راست حساب حردانی را که
سوا کنیم استقالل برای جانشینی او و هافبک راست
هم محتاج تقویت بود هرچند میرزایی در نیمهاول
بازی با تیم سابقش چند سانتر دقیق ارسال کرد و
نسبتا امیدوار کننده بود اما تکرار قهرمانی در این
فصل ابزار بهتر و قویتری میطلبد؛ مضاف بر این
که میزان آمادگی محبی ،رضایی و قایدی معلوم
نیست و اصال مشخص نیست چقدر زمان الزم است
تا آنها به فرم برسند و با تیم هماهنگ شوند؟

خال و نیاز مبرم فصل گذشته در پست بازیساز نیز
کماکان به قوت خود باقی مانده و تدبیری برای
این مهم به رغم خریدهای فراوان اندیشیده نشد! در
خط حمله هم ترافیک بازیکن بر کارآمدی میچربد
و مهاجمان عدیده تیم نتوانستند انتظارات را در
اولین بازی لیگ برآورده کنند؛ کافی است سانترهای
پرتعداد استقالل در این بازی را ببینید که قریب به
اتفاق به راحتی به تملک مظاهری و خط دفاعی
زردپوشان اصفهانی در میآمد و به خصوص در
نیمهدوم مهاجمان استقالل آمار نگرانکنندهای در
اثرگذاری بر روی این سانترها داشتند! شهباززاده
در این سن و سال و با درنظر گرفتن عملکرد فصل
قبلش و نیز بازی افتتاحیه لیگ ،۲۲سخت است
که امسال بتواند مهاجم مطلوب استقالل باشد.
به جای خرید او و با فروش دو سه بازیکن دیگر
میشد یک مهاجم خوب خارجی به خدمت گرفت.
البته رمضانی و به ویژه بابایی دارای تواناییهای

خوبی هستند که اگر اولی آمادگی و تالشش را
بیشتر کند و دومی با تیم هماهنگ شود؛ میتوانند
مهرههای کارآمدی در فاز تهاجمی استقالل باشند.
 ...و اما کادر فنی؛ هرچند میباید به آنها فرصت
داد زیرا نیازمند شناخت و آشنایی بیشتر هستند
و تیم دوران سخت بدنسازی را پشت سر گذاشته
است ،اما آیا مورایس -سرمربی سپاهان -شرایطی
مشابه ساپینتو نداشت؟ چطور او توانست با
همان شرایط و در زمین حریف ،آن هم در نیمه
مربیان کار را برای تیمش درآورد؟ اینجاست که
بحث تفاوتها و توانمندیهای سرمربیان دو تیم
باید مدنظر قرار گیرد و این ربطی به هفته اول
و هفته دهم ندارد! مقایسه دستیاران دو سرمربی
نیز حاوی نکات و درسهای مهمی است؛ عالوه
بر اینها چقدر استقالل موفقتر بود اگر به جای
خسرو حیدری ،یک مربی باتجربهتر را به ساپینتو
معرفی میکرد!

ارو�
فوتبال پ

خشم شدید «رونالدو»؛

ستاره پرتغالی با مربی هم درگیر شد!

کریستیانو رونالدو پس از شکست  0-4منچستریونایتد
مقابل برنتفورد ،با استیو مکالرن ،کمک مربی تیم
درگیری لفظی پیدا کرده است .تیم اریک تن هاخ این
هفته در خانه برنتفورد به میدان رفته و با ارائه
نمایشی فاجعه بار ،با چهار گل مغلوب این تیم
شد .اما کریستیانو رونالدو بعد از این بازی
خیلی عصبانی بوده و حواشی اطراف خود را
بیشتر کرده است .اما نشریه دیلی میل در
گزارشی مدعی شد؛ استیو مکالرن در حال
ترغیب و راضی کردن ستاره پرتغالی برای
عذرخواهی از انبوهی از هواداران خشمگین
منچستریونایتد دیده شده است .اما رونالدو

صحبت کوتاهی توام با عصبانیت با مکالرن داشت و به
سرعت از زمین خارج شد .همچنین این بازیکن با اکراه از کنار
اریک تن هاخ عبور کرد و تمایلی به صحبت کردن با سرمربی
هلندی منچستریونایتد نشان داد .در ادامه و به جای رفتن
به سمت هواداران برای عذرخواهی ،این بازیکن به سرعت
به سمت تونل و خانه رفت .جالب اینجاست تقریبا تمام
بازیکنان یونایتد بعد از این نمایش افتضاح و شکست سنگین
از هواداران عذرخواهی کردند ،اما کریستیانو رونالدو تمایلی
به انجام این کار نشان داد و به نظر اینقدر عصبانی بود که
تصمیم گرفت مستقیم راهی رختکن شود .در طول مسابقه نیز
به نظر رونالدو خیلی خسته و کالفه بود و بارها حالت چهره او
حاکی از بههم ریختگی ذهنی این ستاره بزرگ بود.

ن
لژیو�ها
احتمال جدایی «جهانبخش» از فاینورد؛

کاپیتان تیم میل فوتبال ایران
در رادار ابشگاه اوترخت هلند
باشگاه اوترخت هلند به دنبال جذب علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی
فوتبال ایران است .سایت  ۱۹۰۸هلند خبر داد که «هنک فریزر» سرمربی تیم
اوترخت عالقه مند است علیرضا جهانبخش وینگر و مهاجم ایرانی تیم فاینورد را
جذب کند .فاینورد در حال حاضر بازیکنان خوبی در پست جهانبخش دارد و به

نظر میرسد کاپیتان تیم ملی ایران امسال هم در فاینورد نیمکت نشین باشد.
بهنوشتهاینسایت،فاینوردمیداندکهانتقالجهانبخشحتیبهصورتقرضیبهتیماوترخت،
میتواند راه حل خوبی برای همه طرفهای این ماجرا ارائه کند .زمان نقل و انتقاالت لیگ هلند
 ۳۱آگوست به پایان میرسد و جهانبخش در صورت تمایل به جدایی از فاینورد تا این زمان
مهلت دارد تصمیم گیری کند .همچنین وب سایت  voetbalprimeurهلند ضمن انعکاس
خبر عالقه اوترخت به جهانبخش اعالم کرد که فاینورد تاکنون پیشنهادی دریافت نکرده است.
هرچند پس از تدارکاتی فاینورد با المپیک لیون« ،روب جاکوبس» بازیکن و سرمربی سابق
تیم فاینورد در پایان این مسابقه به شدت از جهانبخش انتقاد کرد و خواستار جدایی این
وینگر ایرانی از فاینورد شد .جاکوبس گفت :نمی دانم وقتی به جهانبخش بازی میدهید هدف
چیست؟ بهتر است یک نفر از وارکنورد (تیمهای پایه فاینورد) در تیم حضور داشته باشد.

ورزشی

روزنامه

آتش ابزی هایک ایران مقابل اتیلند

تیم هاکی مردان ایران در ادامه رقابتهای قهرمانی هاکی داخل سالن آسیا مقابل تایلند قرار گرفت.
هاکی مردان ایران توانست با پیروزی  ۱۳بر  ۳به ششمین پیروزی خود در این رقابتها دست پیدا
کند .گلهای تیم ملی کشورمان را مهدی شاهرخی و پیام لشگری هر کدام  ۳گل ،امیر مهدی
میرزاخانی  ۲گل ،محمد اثنی عشری ،رضا عبادی فر ،محمد قریشی و سجاد ممی زاده به ثمر رساندند.
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توپ و تور

ِ
حکایتحقایقیکهآشکار شد؛
صحبتهایواقعبینانه«سیدمحمدموسوی» و

نخـبه کشــی!

اصغر قلندری

«سید محمد موسوی» در جریان آخرین تمرین
تیمملی والیبال پیش از اعزام به جام واگن ِر
لهستان و مسابقات قهرمانی جهان و در جریان
مصاحبه با خبرنگاران کنارهگیری موقت خود
از تیم ملی را اعالم کرد که همین موضوع
حواشی زیادی را در پی داشت .از همین رو
موسوی در واکنش به این انتقادها و پاسخ به
اولین واکنش رسمی «بهروز عطایی» نسبت به
اعتراض ازوی و خروجش از اردوی تیم ملی
والیبال اظهار کرده ایران از همه چیز مهم تر
است ،چرخه والیبال متوقف نخواهد شد.
ستاره تیم ملی متنی در صفحه اینستاگرام
خود منتشر کرد و همچنان اصرار دارد که
گفتن حقایق به نفع تیمملی است .او در
پست خود نوشته است« :تیمملی برای من
یک تیم ورزشی نیست .هویت ،ریشه و خاکم
است .عشق اول و ابدی من است .از زمانی
که خودم را شناختم هیچ هدفی بزرگتر از
پوشیدن پیراهن تیمملی و جنگیدن برای
پرچم ایران نداشتم .روزهایی که ما والیبال
را شروع کردیم خبری از شهرت و پول در این
ورزش نبود .فقط و فقط عشق به مردم و وطن
بود که شب و روز مثل سرباز میجنگیدیم.
ما همیشه سرباز وطن بودیم ،هستیم و
سعی کردیم آنچه در توان داریم برای خدمت
به کشور بگذاریم اما هرگز اجازه ندادیم که
ما را با شهدا مقایسه کنند .ما کجا شهدا
کجا …شما کجا؟ ما خیلی خیلی کوچکتر از
آن هستیم که با مقام شهید قیاس شویم.
حرمت شهدا مقدستر از آن است که هر یک
از ما به خود اجازه دهد تا آن را مصادره به
مطلوب نماید و پشت این عزیزان پنهان شود.
من همیشه تالش کردم تا به تیمملی والیبال
کشورم خدمت کنم .امروز هم اعتقاد دارم
بیان حقایق الاقل بهصورت مختصر همانطور
که گفتم به تیمملی کمک میکند و امیدوارم
تلنگری باشد که از بازیکنان جوان حمایت
کنند تا در قهرمانی جهان به موفقیت برسند.
میدانستم که در صورت بیان حقیقت ممکن
است من را تخریب کنند اما ترجیح دادم

این بار بهعنوان یک برادر کوچک حرف دل
همه بازیکنان را بزنم تا از آنها حمایت شود.
همانطور که قب ًال گفتم برای آنکه تیم وارد
حاشیه نشود از پرداختن به جزئیات و پاسخ
دادن به بد اخالقیهای اخیر میگذرم و وارد
بازی بدخواهان اینورزش نمیشوم .هدف
من حمایت از تیمملی بود و مطمئن هستم
اگر امروز از بازیکنان حمایت شود و ضعفها
را برطرف کنند خبرهای خوبی از این تیم و
از این نسل میشنویم .برای بچههای خوب
متأسفانه فضای
نخبهکشی در چند سال
اخیر و قربانیکردن ستارهها
برای تأمین منافع گروهی خاص
و تطهیر مسئوالن ،سید محمد
موسوی را نیز همچون شماری دیگر
از نسل طالیی والیبال دلخور کرد.
تاجائی که به کنار گذاشتن بزرگترین
عشقاش یعنی پوشیدن
پیراهن تیمملی منجرشد.

و پرتالش و همه اعضای تیم ملی آرزوی
موفقیت دارم و از همه مردم شریف ایران
میخواهم که از تکتک بازیکنان تیمملی
حمایت کنند».
سید محمد موسوی که به تازگی از VNL
برگشته بود تا جام جهانی را برگزار کند.
بهخاطر این اظهار نظرها از این تیم جدا شد.
در یکی دو دهه اخیر هیچیک از موفقیتهای
والیبال ایران بدون تصویر حضور او قاب نشده
است .از نخستین قهرمانی در آسیا تا دوبار
حضور در المپیک و کلکسیونی از مدالهای
ملی و باشگاهی فقط بخشی از افتخاراتی
است که بعید بهنظر میرسد در سال های
آینده تکرار شوند .فرقی نداشت ،والسکو و
آلکنو سرمربی باشند یا بهروز عطایی و مرحوم
حسین معدنی .هر کس هدایت والیبال ایران
را در دست میگرفت نمیتوانست فوقستارهای
چون سید محمد موسوی را نادیده بگیرد .پسر
بلند باالیی که مهارتش در دفاع و سرعتش

در حمله در جهان والیبال نظیر نداشت .هیچ
مهاجمی در جهان پیدا نمیشد که زهر دفاع
مستحکم سید را نچشیده باشد .عالقهمندان
والیبال به یاد دارند که هر وقت بازی گره
میخورد ،رگ غیرت سید کار حریف را
میساخت.
در دنیای خارج از والیبال هم اگرچه اهل
سر صدا و سئوال نبود اما به منش پهلوانانه
شناخته میشد .سید در همه این سالها
فروتنانه به ایفای مسئوليتهای اجتماعی
ازقبیل کمک به ایتام تا حضور در خانه
سالمندان میپرداخت .او حتی در مراسم
تکریم خبرنگاران مغضوب و یا خدماتیهای
بازنشسته باشگاه هم حضور مییافت و
برخالف بسیاری در همه این موارد اصرار داشت
تا موضوع رسانهای نشود .متأسفانه فضای
نخبهکشی در چند سال اخیر و قربانیکردن
ستارهها برای تأمین منافع گروهی خاص و
تطهیر مسئوالن ،سید محمد موسوی
را نیز همچون شماری دیگر از نسل
طالیی والیبال دلخور کرد .تاجائی که
به کنار گذاشتن بزرگترین عشقاش
یعنی پوشیدن پیراهن
تیمملی منجرشد .با این
همه وقتی بهروز عطایی یکبار
دیگر او را به خدمت تیمملی
فراخواند ،تصمیم گرفت به
احترام مربی قدیمیاش
و حرمت تیمملی ایران
بداخالقیها را ببخشد و
آن چه در توان دارد
برای اعتبار پرچم
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جهان رخت سربازی بپوشد .ایکاش آنهایی
که در تمام اینسالها از کنار جانفشانی سید
و یارانش به مال و مقام رسیدهاند ،قدرش
را میدانستند و نه به جبران همه سالهای
خدمت و نه به جبران تمام ناسپاسیهایی
که در حقش روا داشتند ،به احترام هیبت و
مردانگیاش و برای تخصص و تجربهاش ،قصه
تکراری نخبهکشی را تکرار نمیکردند.
خداحافظی سید محمد موسوی پرافتخارترین
ستاره تاریخ والیبال ایران از تیمملی ،نوشته
جیان لوکا پاسینی را نیز درپی داشت که در
وب سایت گازتادلو اسپرت عنوان کرده ،سید
محمد موسوی که بهعنوان کاپیتان تیمملی
ایران انتخاب شده بود ،به شرایط موجود در
تیم ملی اعتراض کرد و وضعیت این تیم
را اسفناک دانست .میالد عبادیپور کاپیتان
تیمملی والیبال ایران نیز پیرامون امکانات
پزشکی گفته است :اتاق پزشکی ما دارای
دستگاه لیزری است که قدمت آن به  ۱۵تا ۲۰
سال میرسد ،حاال اگر بازیکنی مصدوم شود
چکار میتواند بکند؟ ما حتی یک اتاق پزشکی
مناسب و واقعی نداریم ،تا سال گذشته ما
پانصد ،ششصد دالر از جیب خودمان میدادیم
و فقط  ۳۵۰دالر پول توجیبی دریافت
میکردیم!
به هر تقدیر ملیپوشان والیبال کشورمان
برای آمادگی بیشتر برای حضور در
رقابتهای قهرمانی جهان امروز برای
شرکت در مسابقات جام واگنر
راهی لهستان شدند .از صمیم
قلب آرزو میکنیم جوانان سلحشور
و باغیرت تیمملی والیبال ایران به
دور از حواشی پیشآمده در این میادین
نیز مردانه بجنگند و مدافع اعتبار و
حیثیت والیبال ایران باشند.

مقدس کشورش در
طبق اخالص بگذارد.
اگر چه میدانست حضورش
دوباره دستمایه تخریب گروهی
از حاسدان و ناقدان خواهد شد ،اما
مردانه به میدان رفت تا برای جوانترها
برادری کند و یکبار دیگر در قهرمانی

هیشاحرد
دردس ِر مشکالت فنی؛

«وایفای» رکورد تفتیان و فصیحی را بر باد داد!
رکوردشکنی دوندگان ایران در مسابقات دوومیدانی
باز یهای کشورهای اسالمی به دلیل مشکالت فنی باطل
اعالم و ثبت رسمی نخواهد شد .در نامه ای که «ساموئل
لوپس» -مسئول فنی مسابقات دو و میدانی بازی های
کشورهای اسالمی -و مسئوالن برگزاری این رقابت ها
منتشر کردند درباره نتایج دو و میدانی شفاف سازی
صورت گرفت.
در این نامه آمده است :در سه روز اول مسابقات شاهد رکوردها
و نتایج خیلی خوبی بودیم .بر همین اساس سیستم های
 Photo-Finishو ( start information system) SISرا

مورد بررسی قرار دادیم تا صحت نتایج را مورد بررسی قرار
دهیم .یک مشکل فنی در صبح روز چهارم کشف شد و
بعد از مشورت با کارشناسان بین المللی باید تاکید کنیم
که نمیتوانیم نتایج این رقابت ها را در سه روز اول تایید
کنیم .به عنوان هیئت فنی وظیفه ما است تا به فدراسیون
جهانی دو و ومیدانی اطالع دهیم که نتایج  ۳روز نخست
صحیح نیست و نمی تواند برای رده بندی جهانی و یا هر
گونه رکوردی مورد استناد قرار گیرد .البته این اتفاق تاثیری
در رده بندی و جایگاههای کشورها در مواد مختلف دو و
میدانی و همچنین جدول توزیع مدال ها ندارد.
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زنان والیبال ایران
تاریخساز شدند

روز گذشته تیم والیبال زنان ایران با
پیروزی مقابل جمهوری آذربایجان به
فینال بازیهای کشورهای اسالمی رسید .در ادامه
رقابتهای والیبال بازیهای کشورهای اسالمی ،تیم
ملی زنان ایران مقابل جمهوری آذربایجان به میدان
رفت و پیروز شد .تیم زنان ایران با حساب  ۳بر یک
( ۱۸بر  ۲۵ ،۲۵بر  ۲۵ ،۱۸بر  ۱۶و  ۲۵بر  )۲۲به پیروزی
رسید و به فینال مسابقات صعود کرد .تیم ایران در
اولین مسابقه خود مقابل ازبکستان پیروز شد ،در ادامه
برابر ترکیه شکست خورد و با پیروزی مقابل آذربایجان
به فینال رسید.

 ۳مدال طالی بیرالوند
در قونیه

روز گذشته وزنهبردار ایران در دسته ۹۶
کیلوگرم بازیهای کشورهای اسالمی
قهرمان شد .گروه  Aدسته  ۹۶کیلوگرم وزنهبرداری مردان
بازیهای کشورهای اسالمی برگزار شد و ایران در این
دسته  ۳مدال طال گرفت .رضا بیرالوند تنها نماینده ایران
در این دسته بود که رکورد  ۱۶۷یک ضرب ۱۹۴ ،دوضرب
و مجموع  ۳۶۱کیلوگرم را به ثبت رساند و  ۳مدال طال
گرفت و قهرمان بازیها شد .گروه  Aدسته  ۷۱کیلوگرم
وزنهبرداری زنان الهه رزاقی دختر وزنهبردار ایران رکورد ۸۵
یک ضرب ۱۰۵ ،دوضرب و مجموع  ۱۹۰کیلوگرم چهارم
شد.

 ۲برنز ایروبیک ایران در

بازیهای کشورهای اسالمی

روز یکشنبه نمایندگان ایران در مسابقات
ایروبیک ژیمناستیک بازیهای کشورهای
اسالمی صاحب مدال ارزشمند برنز شدند .در دومین روز
از مسابقات ایروبیک ژیمناستیک بازیهای کشورهای
اسالمی مرحله فینال برگزار شد .علی خلیلی خضرآباد
نماینده ایران در فینال بخش انفرادی با کسب نمره  ۱۸در
رده سوم قرار گرفت و صاحب مدال برنز شد .نمایندگان
جمهوری آذربایجان و ترکیه به ترتیب در رده اول و دوم
ایستادند .او روز شنبه در مرحله مقدماتی در رقابت با
حریفانی از سیرالئول ،ترکیه ،آذربایجان و بنین با امتیاز
 ۱۷.۳۰۰به فینال صعود کرده بود.

صعود والیبال ایران به فینال
بازیهای کشورهای اسالمی

تیم ملی والیبال ب مردان ایران به
فینال بازیهای کشورهای اسالمی
صعود کرد .تیم ملی ب ایران در ادامه رقابتهای
والیبال بازیهای کشورهای اسالمی به مصاف
جمهوری آذربایجان رفت و با پیروزی مقابل این تیم
به فینال مسابقات صعود کرد .تیم ایران در سه ست
پیاپی با نتایج  ۲۵بر  ۲۵ ،۱۷بر  ۲۰و  ۲۵بر  ۱۱حریف
خود را شکست داد و فینالیست شد .ملیپوشان ایران
در این مسابقات مقابل قطر و پاکستان به پیروزی
رسیدند و نتیجه را به ترکیه واگذار کردند اما با
پیروزی مقابل جمهوری آذربایجان فینالیست شدند.

برنز ارزشمند هندبال در

بازیهای کشورهای اسالمی

روز گذشته تیم ملی هندبال مردان ایران در
بازیهای کشورهای اسالمی به مدال برنز
رسید .شاگردان وسلین ویوویچ در دیدار ردهبندی بازیهای
همبستگی کشورهای اسالمی به مصاف عربستان رفتند.
هندبالیستهای ایران در این دیدار با نتیجه  ۳۰بر  ۲۱مقابل
عربستان پیروز شدند و مدال برنز این مسابقات را کسب
کردند .تیم ملی ایران در مرحله گروهی این مسابقات با
ترکیه و آذربایجان همگروه بود که با دو پیروزی به عنوان
صدرنشین گروه راهی مرحله نیمه نهایی این رقابتها شده
بود .ملیپوشان ایران در مرحله نیمه نهایی مقابل قطر
شکست خوردند.

سیاوش یزدانی از

خدمت سربازی معاف شد

سیاوش یزدانی سرانجام موفق شد
معافیت خود را از خدمت سربازی
دریافت کند .یزدانی که از اوایل نیم فصل دوم لیگ
برتر به خدمت سربازی مشمول شد و به اجبار استقالل
را ترک کرد ،بعد از چند ماه دوندگی و تالش سرانجام
معافی گرفت .این مدافع بعد از جدایی از استقالل به
ملوان رفت اما چندروز بیشتر در تمرینات این تیم
شرکت نکرد و حتی یک دقیقه هم در لیگ یک برای
این تیم به میدان نرفت .یزدانی طی ماه های گذشته
با هیچ تیمی تمرین نکرد و عضو تیمی نبود و فقط در
پادگان انزلی حاضری خود را می زد.

تیم ملی هاکی سالنی

زنان ایران پنجم آسیا شد

تیم ملی هاکی سالنی زنان ایران
به مقام پنجم آسیا رسید .تیم ملی
هاکی سالنی زنان ایران در آخرین دیدار خود از رقابت
های قهرمانی آسیا مقابل چین تایپه به میدان رفت
و به پیروزی رسید .این دیدار در وقتهای قانونی
با تساوی دو بر دو به پایان رسید اما تیم ایران در
ضربات شوت اوت مقابل حریف خود پیروز شد .تیم
ملی هاکی مردان هم به مصاف تایلند رفت و با
نتیجه پر گل  ۱۲بر سه حریف خود را شکست داد.
تیم مردان ایران امروز در فینال مسابقات به مصاف
مالزی می رود.

پنجمی تیم والیبال جوانان
در جام کنفدراسیون آسیا

تیم ملی والیبال جوانان ایران در
آخرین دیدار خود از رقابتهای جام
کنفدراسیون آسیا مقابل تیم بزرگساالن پاکستان به
میدان رفت و پیروز شد .ملیپوشان ایران با پیروزی
سه بر صفر ( ۲۵بر  ۲۵ ،۱۸بر  ۱۶و  ۲۶بر  )۲۴پاکستان را
شکست دادند و در جایگاه پنجم مسابقات قرار گرفتند.
تیم ایران در مرحله گروهی این مسابقات مقابل
پاکستان پیروز شد و برابر بحرین و چین شکست خورد.
در ادامه تایلند را از پیش رو برداشت و با پیروزی در
آخرین دیدار خود پنجم شد .تیم جوانان ایران بجای
بزرگساالن به مسابقات اعزام شد.

مجوز بازی کردن

مرادمند صادر شد

مدافع استقالل میتواند این تیم
را همراهی کند .باشگاه ملوان روز
(یکشنبه) طی نامهای خطاب به سازمان لیگ ،خبر
از اتمام دوران خدمت مقدس سربازی محمد حسین
مرادمند و بالمانع بودن حضور او در سایر تیمها داد.
به این ترتیب دوران خدمت محمد حسین مرادمند به
پایان رسید و این بازیکن میتواند از بازی بعدی در
خدمت تیم فوتبال استقالل باشد .با توجه به اینکه پدر
محمدحسین مرادمند ایثارگر و خود او متاهل و دارای
فرزند است ،پس از پشت سر گذاشتن دوران آموزشی،
مراحل تسویه حساب وی انجام شد.

