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در حسرت گمگشتگی «رمق» برای چنین روزهایی؛

زمستان،میزبان
واپسین دربی قرن!
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«دنیای هوادار» خط به خط سرخابی ها در دربی  94را بررسی می کند؛

مچ اندازی یحیی و محمود در نیمروز مازوتی!
در واپسین دربی قرن زنگها برای کدام تیم به صدا در میآید؟
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«پرسپولیسخسته،
هنوز از پا ننشسته»
ما در این سالها به فلسفهی
پیروزی و خودباوری دست پیدا
کردهایم .این مهم تنها و تنها
با پشتکار ،سماجت فراوان،
عدم تغییرات گسترده در سطح
کادرفنی تیم پدید آمده است و
ایمان عظیمی
برچسب «حکومتی» که رقبا و
نویسنده و منتقد
در مرتبهی بعد« ،بدخواهان»
نثار پرسپولیس و هوادارانش کردهاند عمق سطح ی بودن تفکر
ایشان را به روشنی بیان میکند .مگر نه اینکه کلیت فوتبال ما
توسط دولت و نهادهای وابسته به دولت اداره میشود و آن
بخشی هم که به اصطالح خصوصی و مستقل است نیز نه در
پشت پرده ،بلکه کامال واضح و روشن از همرسانی این نهاد
انتخاباتی در ُکنه روابطشان با آنها سخن میگویند؟ گویی
همهی شرارتها در این فوتبال از آستین قرمزهای پایتخت به
بیرون میجهد و اقیانوسی از پاکینهادیها را آلودهی دستان
کثیف خود میکند و طرفهای دیگر عاری از هرگونه ضعف
و ایراد فقط و فقط به یاری فوتبال پاک به مقابله با تیم اول
ایران که به قبضهی سالح قدرتی الیزال دولتی وصل است به
پاخواستهاند!
«محمدعلی عبده» از خانوادهای
پرسپولیس با دستان توانمند ّ
آریستوکرات بنیان گذاشته شد .موسس شرکت  CRCبا شم
کمنظیر اقتصادی به صنعت سرگرمیسازی و ورزش ایران
رنگ و بو بخشید و توانست با تأمین منابع مالی باشگاه
پرسپولیس را ایجاد کند .او در طول زمامداریاش توانست با
تثبیت موفقیت خود در امر فوتبال و توسل به ساز و کاری
حرفهای بخش کثیری از اجتماع ایران را شیفتهی فوتبال و
پرسپولیس کند .شروع روند پیروزیهای وسیع و همهجانبهی
پرسپولیس از دههی پنجاه آغاز شد و بازیکنان این تیم تبدیل
به اسطورهای برای نسلهای بعد از خود شدند« .صفر ایرانپاک»،
«همایون بهزادی»« ،علی پروین»« ،حسین کالنی»« ،ابراهیم
آشتیانی» و ...از جملهی افرادی بودند که شمایل فوتبال را دچار
استحاله و دگرگونی کردند و با کسب القابی نظیر «سرطالیی»
و «سلطان» بدل به شمایلی آیکونیک و همیشگی شدند که در
ذهن طرفداران همعصر و پس از خود نقش نامیرایی از مفهوم
قهرمان را ایجاد کردند.
فروغ پرسپولیس در دهههای شصت و هفتاد نیز نه تنها از
سکه نیفتاد بلکه به سامانتر از همیشه ادامه داشت و این
تیم بارها و بارها بر قلهی فوتبال ایران قرار گرفت .اما مشکالت
گ برتر خود را نمایان
تیم ریشهدار پایتخت از آغاز شروع لی 
کرد .دشواریهای بهوجود آمده سنگینی خود را که نتیجهی
نابهسامانیهای مدیریتی بود بر پیکرهی اکنون نحیف شدهی
قرمزها به رخ میکشید و این به گونهای رخ داد که سازمان
تربیت بدنی سابق و وزارت ورزش فعلی که متولی این تیم
بودند [و هستند] با دامن زدن به درد هواداران و با بهرهگیری
از رویکردی دوگانه /متفاوت از طریق ایجاد شکاف و نابرابری
در برطرف کردن نیازهای دو تیم پایتخت ،پرسپولیس را برای
سالها پشت خط نگه داشتند تا چیزی حدود دهسال بین
قهرمانی دوم و سوم سرخپوشان در لیگ برتر فاصله بیفتد.
البته همانطور که پیشتر گفته شد نتیجه در زمین بازی رقم
میخورد و این مدیران نیستند که گل میزنند ولی نمیشود
پرسپولیس را منشأ تمام نابرابریها و تیمهای دیگر را سرآغاز
تمام خوبیها توصیف کرد و به تاریخچهی نابرابریها اشاره
نکرد .باید بپذیریم که تیمهای باشگاهی دولتی در برههای
به واسطهی سلیقه و کشش مدیران بیشتر مورد توجه واقع
شدهاند و در همین فرمت نیز حرکت بر مدار سلیقه پیش رفته
است .در زمانی به فالن تیم بیشتر اهمیت داده شده است و
در زمان دیگر به بهمان تیم از طرف مدیران و سیاستگذاران
روی خوش نشان داده شده است.
چیزی که برای نگارندهی عالقمند به پرسپولیس دارای اهمیت
است این است که سرخپوشان پایتخت به خاطر عدم موفقیت
در بازی فینال آسیا نیاز مبرم به پیروزی در این رقابت دارند تا
هم روحیهی رفته برگردد و هم اینکه اسب خود را برای قهرمانی
زین کند؛ پرسپولیس خسته از پا نمینشیند...

سرمقاله
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زمستان ،میزبان واپسین دربی قرن!

مهدی تیموری
سردبیر

قرعهی میزبانی از واپسین دربی قرن به «زمستان»
افتاده است .لعنت! چه همپوشانی شگفتانگیزی...
اینکه زمستان باشد« ،هوا بَس ناجوانمردانه سرد
باشد» ،کرونا باشد و از قضا نه حال خوب باشد و نه
«حال
تماشاگری« ،همه آلودگی باشد این ایام» و کال ِ
دل جملگیمان زمستان»!
کمی ب ه گذشته برگردیم؛ سال پیش در چنین روزهایی
کدامیک از ما تصور میکرد که زمستان سال آینده
را در برهوتی از گرما ،مهر و سالمتی سر کنیم و با
سرعتی دیوانهوار به سمت شیب فرسودگی حرکت
کنیم؟ احتماال بدگمانترینمان هم فکرش را نمیکرد.
از شما چه پنهان؟ واقعیت این است که مدیریت
حسینقلیخانی وزارتورزش تمام رمق ،شور و شوق
نگارنده نسبت به فوتبال ایران را طوری از بین برده که
حتی بهانهی جذابی چون «واپسین دربی قرن» هم
نمیتواند آنطور که باید تکانم دهد! البته که کرونا و
سایر مشکالت حاصل از «وضع موجود» هم بیتاثیر
نیست اما با همهی اینها« ،نادیدهانگاشتن دربی
پایتخت» چیزی نزدیک به شوخی است که تقریبا برای
هر فوتبالدوستی غیرممکن است.
اکنون که تا کمتر از چند ساعت دیگر تکلیف واپسین
دربی قرن میان سرخابیها روشن خواهد شد ،تالش
کردیم تا در این شماره از «دنیای هوادار» ویژهنامهای
متفاوتتر از گذشته و دور از فضای کلیشهای رایج
شامل مصاحبههای تلفنی کوتاه و صدمن یهغاز
با فالن سلبریتی (واقعا چه اهمیتی دارد که نظر
و پیشبینی فالن بازیگر دستهشت سریالهای
ضعیف و فاقد فرم صدا و سیما از بازی فردا چیست
که برخی از دوستان رسانهای ما دهههاست با همان
رویکرد تکراری و کامال بیسلیقه و زمخت بدان
میپردازند!؟) نکات جالبتوجه و تا حد امکان جذابی
را برای شما تدارک ببینیم که شامل چندین جستار،
توگوی
پیشبازی ،تکنگاری ،خاطرهبازی و دو گف 
کوتاه با دو تن از مسئوالن اجرایی استان البرز است
که به تعصبات عجیب فوتبالیشان نسبت به دو تیم

پایتخت شهره هستند؛ در واقع تصورمان این بود
که آگاهی مخاطبان استانی از این مسئله در میان
مسئوالن شهریاش نهتنها بینمک و تکراری نخواهد
بود ،بلکه حاصلی بامزه و غیرمنتظره خواهد داشت.
در تمام این سالها ،بارها و بارها نوشتهام که «فوتبال
ایران» با تمام وجود اسیر است در منجالبی اساسی که
راه رهاییاش هم به این آسودگیها هموار نخواهد شد؛
البته «چرایی»اش هم بدیهی است :تا زمانی که فوتبال
در مقام یک «ابزار» میان انواع سیاسیون و اقسام
نهادهای حاکمیتی دستمالی شده و مستمسکی برای
اعمال نظرات قبیلهای آقایان باشد و تا زمانی که امثال
«مسعود سلطانیفر» در مقام پرزیدنت ورزش ایران بر
مسند امور باشند ،میل و باور داشتن به «جذابیت» و
«شادزیستی» بهمنزله بهرهمندی از «امری واال و مقدس»
در ورزش بهمانند این است که آگاهانه وجدانمان را
بهدنبال نخود سیاه بفرستیم یا از مخمصهای که در
آن افتادهایم آگاه باشیم و تیرهروزیها و پلشتیهای
پیرامونمان را با همهی وجود لمس کنیم اما چشم بر
روی همهی آنها ببندیم و کورکورانه از بیمروتیهای
موجود غرق در لذت شویم (در واقع این مسئله نیازمند
این است که در همگ ی ما َردی از سندرم استکهلم
وجود داشته باشد) که طبعا اگر تحمیلی هم باشد
هضم آن کار چندان راحتی ب ه نظر نمیرسد! چرا که
به پیروی از همین اصل یعنی «بهرهبرداری سیاسی»
از سوی آقایون پشتمیزنشین که در این سالها از
کوچکترین ضربه به پیکرهی این فوتبال  -اساسا ورزش
کشور  -دریغ نکردهاند ،شاهد ویرانیهایی گسترده و
احتماال «مدون» بودهایم که «زمستان» را نه در معنای
لغوی و تقویمیاش ،بلکه سالهای درازیست با
سردترین حالت ممکن در ماهیت و  DNAورزش ما
جا انداختهاند .همان مدیرانکل ،روسای هیاتها و
بهطورکلی کتشلواریهای کوتولهای که در لیلیپوت
سلطانیفر مشغول نواختن ساز خود و نتیجتا بهرقص
درآوردن مهرههای زیردست خویش هستند .همانهایی
که کمتر  -یا شاید اصال  -به این مسئله فکر میکنند که
آثار مخرب سوء مدیریت و خسارات سنگین وزیرشان
 از فاجعهی «ویلموتسگیت» تا بدهیهای کالنی کهمدیران دستپروردهی این آقا در همین دو باشگاه بهبار
آوردهاند  -تا چه میزان ویرانگر است/خواهد بود!
بههر جهت ،عمیقا امیدوارم که شاهد یک بازی
چشمنواز از سوی هر دو تیم باشیم که حاصل آن یک
نتیجهی پرگل باشد .میدانم بعید است اما «آرزو» و
«امیدواری» که گناه نیست ،هست!؟

آبی

فکری 17 ،سال بعد...
استقالل ورژن «محمود
ِ
فکری» ،امروز در شرایطی
پا به کارزار دربی میگذارد
که توانسته اعتماد نسبی
هواداران را به خود جلب کند.
دانیال هاشمیپور
پس از فشار ابتدایی فصل و
قیاسهای همیشگی با تیمِ
نویسنده و منتقد
استراماچونی،کشتیاستقالل
آرام آرام به ساحل آرامش نزدیک شده و به نظر میرسد پس
از چند هفتهی ملتهب ،فکری حاال میتواند با حمایت نسبی
هواداران روزهای خوب خود را آغاز کند .در مقابل ،تیم حریف
پس از باخت مقابل اولسان و سه مساوی پیاپی شرایط چندان
خوبی ندارد .پرسپولیس خوب بازی نمیکند و بازی امروز به
نظر بهترین فرصت ممکن برای استقالل است تا بتواند با برد در
این مصاف حیثیتی ،حریف سنتی را به قهقرای بحران بفرستد.
اگر یکی از آن اتفاقات غیرمترقبهی همیشگی رخ ندهد ،امروز
استقالل پس از مدتها بازیکنان خود را به صورت کامل در
اختیار خواهد داشت .فکری که در اثر محرومیت و مصدومیت
هر دو دفاع چپش ،به اجبار دانشگر را در آن پست بازی میداد،
حال با بازگشت میلیچ و نادری به شکل همزمان ،جناح سمت
چپ دفاعی تیم خود را دوباره قدرتمند یافته است .در این
میان بازگشت دیاباته نیز میتواند قدرت تازهای به خط آتش
استقالل ببخشد ،هرچند به احتمال زیاد ،فکری بازی را با همان
زوج قائدی-مطهری آغاز کند و شیخ را به عنوان اسلحهی پنهان
خود برای نیمهی دوم نگه دارد .در خط دفاعی نیز مرادمند
مهرهی بدون تغییر این فصل استقالل بوده و غالمی هم با
وجود چند اشتباه فردی در طول بازیها بعید است جای خود
یزدانی تازه از مصدومیت برگشته بدهد .در سمت راست
را به ِ
دفاعی موسوی در نخستین فصل حضور خود عملکرد مطمئنی
از خود نشان داده و حضورش بار سنگینی را از دوش وریا
برداشته و در نتیجه کاپیتان به یک خط جلوتر اعزام شده تا
بتواند با تکنیک باال و قدرت برداشتن یک در مقابل یکها با
الییهای روحنوازش ،طراح اصلی حمالت استقالل از سمت
چپ خط دفاعی پرسپولیس باشد .در خط هافبک نیز ریگی و
مهدیپور به هماهنگی خوبی با یکدیگر رسیدهاند و روی دست
آنها احتماال رضاوند در زمین حضور یابد؛ هرچند او در بهترین
حالت نیز بازیکن معمولیای نشان داده و تنها دلیل بازی
کردنش ،ناآمادگی اسماعیلی در بازگشت از مصدومیت است.
اما مهمتر از همه در هفتههای اخیر استقالل بخش اعظمی از
امتیازاتی که گرفته و حضورش در صدر جدول را مدیون حضور
مظاهری در چارچوب دروازهاش بوده است .بیشک مظاهری
بهترین خرید این فصل استقالل بوده و عملکرد درخشانی که
در این هفتهها از خود برجای گذاشته ،او را بیش از پیش به
پیراهن دروازهبان اول تیم ملی نزدیک کرده است و از سوی
دیگر دل هواداران را بابت جامهایی که با اشتباهات مسلم
حسینی در فصول گذشته از کف رفته ،میسوزاند .با وجود
تمام این گمانهزنیها ،دربی هیچگاه محل مناسبی برای
برآورده شدن تحلیلها و پیشبینیها نبوده است .امروز تیمی
از زمین برنده خارج میشود که بتواند خونسردی خود را بیشتر
حفظ کرده و با حوصله و آرامش بیشتری نسبت به حریف خود
بازی کند .دربی امروز میتواند یک سکوی پرتاب اساسی برای
محمود فکری و استقالل
مدل  99باشد .او
میتواند با پیروزی
در این نبرد حساس،
روزهای هیجانانگیزی
را برای هواداران تاج
کبیر در ادامه رقم بزند.
روزهایی به شیرینی فرار فرهاد
در دربی  ،69به خاطرهانگیزی
پرواز پیروز قربانی در دربی
فراموش نشدنی سال  83و
به زیبایی شوت ویرانگری
که خود سرمربی  17سال
پیش روانهی دروازهی
پرسپولیس کرد...
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محیط زیست

«دنیای هوادار» بررسی می کند؛

«مجابی» خبر داد:

مدال آوران گالیهمند کشتی و راه های برون رفت از مشکالت

محمدرضا کاظمی
نویسنده و روزنامه نگار

پرویز هادی ،حسن رحیمی ،مصطفی حسین خانی ،محمدباقر
یخکشی ،مسعود اسماعیل پور ،عزت اهلل اکبری ،پیمان
یاراحمدی ،برادران عبد ولی ،برادران گرایی و ده ها چون آنان که
عناوین ارزشمند جهانی و بین المللی کسب کرده اند اما از اینکه
باید و شاید به آنان توجه نشده گالیه دارند .شاید مشکالت این
قهرمانان هر کدام به نوعی با یکدیگر متفاوت باشد اما همه آن
ها در یکنقطه اشتراک دارند .نبود اشتغال و بیم از آینده نامعلوم
بعد از دوران قهرمانی .در این میان ،حساب زیاده خواهان و پر
توقع ها جداست اما انصافا اغلب آنان که اندیشه فردا دارند در
گفتار خویش صادق اند .در واقع ما هنوز در عرصه ورزش و
قانونگذاری نتوانسته ایم تعریف درستی درباره چگونگی حمایت
از قهرمانان ارائه دهیم .به سخن دیگر نه فضای حمایت چنان
فراخ است ک ه بابی برای حمایت شرکت ها و موسسات خصوصی
گشوده شود تا آنان قهرمانان ملی را تحت پوشش قرار دهند و
نه امکان و شرایطی فراهم است تا موسسات دولتی و در راس
آن دستگاه ورزش بتواند با دست باز قهرمانان و جامعه ورزش را
تحت پوشش قرار دهد .در چنین گیر و داری بدیهی است که
مصوبات نصف و نیمه حمایت از قهرمانان و استخدام این جمع
آن هم تنها بر روی کاغذ کارساز آمده باشد و در عمل به اجرا در
نیاید .اصال وحدت رویه ای در اجرای قانون خصوصا استخدام
قهرمان وجود ندارد.
مدام فریاد وا اسفا بلند است که کفگیر ورزش اول به ته دیگ
خورده و عنقریب داشته ها با نداشته ها برابر خواهد شد .همواره
انگشت اشاره را به سمت روبهرو می گیریم بی آنکه مسئولیتی
را متوجه خود کنیم .گویا باور نداریم مسئولیت اصلی از آن
ماست و آنکه باید این بار سنگین را به سر منزل مقصود برساند
«خودمانیم».
انتظار داریم بر مسندی که تکیه زده ایم حرف اول و آخر از آن
ما باشد اما هنگام عمل به وعده و انجام وظیفه ای که بر عهده
گرفته ایم دیگران را مقصر جلوه دهیم! این همه برای برگزاری
مسابقات لیگ اصرار داشتیم که چه چیزی به دست آوریم؟ اگر
قرار باشد در این لیگ تنها  ۱۵ -۱۰درصد از مبلغ قرارداد قهرمان
جهان پرداخته شود و الباقی را وعده سرخرمن بدهند ،برگزاری یا
عدم برگزاری این لیگ چه توفیری برای کشتی و ورزشکار دارد؟
تازه این همه تاکید می کنیم که اگر فالنی نباشد کسی نمی تواند
لیگ ما را برگزار کند! این چه لیگی است که تنها یک نفر می تواند
آن را اداره کند و دیگران از راه اندازی آن عاجزاند؟
«صداقت» و «رفاقت» باالترین محمل برای پیشبرد اهداف و

برنامه هاست .در سایه همین دو فاکتور اخالقی می توان بر دل
ها حکومت کرد و امور را به سامان کرد .امروزه مردم نان و پنیر
به بهای گزاف می خورند و سره را از ناسره خوب تشخیص می
دهند .ایضا قهرمانان ورزش از جمله کشتی گیران ،فرق بین حرف
تا ادعا را همچو آب ،روانند .آن ها خوب تشخیص می دهند کدام
مسئول ورزش به معنی واقعی کلمه در جهت خدمت گام بر می
دارد و چه کسی اهداف دیگری را جستوجو می کند.
قهرمانانی کشتی برای رسیدن به مدال و افتخار هرگز کم فروشی
نمی کنند .آن ها از جان مایه می گذارند تا در میادین پر مخاطره
برای وطن مدال و افتخار کسب کنند .طبیعی است که متقابال
از مسئوالن انتظار داشته باشند به دلیل جانفشانی ها و تالش
بی حد پاسخ درخور بشنوند .تک تک مدال آوران بارها از طریق
رسانه خواسته های حداقلی خویش را مطرح اما گوش شنوایی
که گالیه های آنان را بشنود و در حد امکان برای رفع کاستی ها
قیام کند پیدا نکرده اند .نه اینکه اصال کسی به فکرشان نبوده
باشد اما این به فکر بودن و حمایت کارساز نبوده .قهرمانی که
در جهانی نوجوانان و جوانان مدال گرفته باید انگیزه پیدا کند تا
راه دشوار موفقیت در رده سنی بزرگساالن را طی کند .ملی پوشی
که توانسته مدال جهانی بگیرد نباید به واسطه معادالت لیگ
از حضور در اردو محروم شود و قهرمانی که دو عنوان جهانی
و چندین مدال قاره کهن را در ویترین افتخارات جای داده به
واسطه یک آسیب دیدگی مجبور به خداحافظی از کشتی شود!
اشتغال حداقل خواسته یک قهرمان است که باید توسط
مسئوالن ذیربط مرتفع شود .بارها گفتیم و بار دیگر می گویی م
تا زمانی که دید و بازدیدهای استانی با برنامه و هدفدار نباشد به
صرف چایی و شیرینی و عکس یادگاری منتهی خواهد شد و
باری از دوش قهرمانان و آینده سازان بر نخواهد داشت .مشکل
امروز کشتی با دیدارهای شتابزده و تبلیغات حاصل از آن مرتفع
نخواهد شد بلکه رفع کمبودها و بر طرف کردن مشکالت ،نیازمند
آسیب شناسی ،مطالعه و تدوین برنامه است .تنها در سایه چنین
تدابیری می توان برای هیات های استانی درآمد پایدار ،برای
مربیان سازنده حقوق مکفی و جهت پیشرفت قهرمانان سازوکار
مناسب فراهم کرد...
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فرسایش سالی  ۲میلیارد تن خاک در ایران!
رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت
نظام با اشاره به اینکه در اقلیم کشور ما حدود  ۷۰۰تا
۱۰۰۰سال طول میکشد تا یک سانتیمتر خاک تشکیل
شود ،گفت :ایران در حوزه کنترل فرسایش خاک با سرعت
بسیار پایینی بهسمت بهبود حرکت میکند اما همچنان با
میانگینجهانیفرسایشخاکاختالفزیادیداردبنابراین
یکی از مهم ترین نکاتی که باید در برنامه هفتم توسعه به
آن پرداخت کنترل فرسایش خاک است.
سید محمد مجابی با اشاره به اینکه یکی از موضوعات
مهمی که در کشور باید به آن پرداخته شود و در
سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره
شده ،موضوع عنصر حیاتی خاک است ،اظهار کرد :خاک
نقش مهمی در حفظ محیط زیست و توسعه کشور و ارتباط
مستقیمی نیز با موضوعات مهمی ازجمله امنیت غذایی
دارد .وی در ادامه با بیان اینکه بهطور متوسط در جهان
بین  ۴۰۰تا ۵۰۰سال طول میکشد تا یک سانتیمتر خاک
تشکیل شود ،تصریح کرد :در اقلیم کشور ما این زمان بین
 ۷۰۰تا ۱۰۰۰سال است همچنین وسعت ایران ۱۶۵میلیون
هکتار گزارش شده که۹۰میلیون هکتار از این وسعت فاقد
خاک است .از سویی دیگر ۷۶میلیون هکتار از وسعت
کشور ما دارای خاک است که از این میزان در ۱۸.۵میلیون
هکتارکشاورزی انجاممیشود.
فرسایش ساالنه حدود  ۲میلیارد تن خاک در ایران
مجابی با اشاره به اینکه در کشور ما اطالعات دقیقی
از میزان فرسایش خاک وجود ندارد ،گفت :بر اساس
تخمینها ما در کشور ساالنه ۱۶.۴تن در هکتار فرسایش
خاک داریم که این میزان بیش از سه برابر میانگین
جهانی است همچنین بهطور کلی و در مجموع حدود
۲میلیارد تن در سال فرسایش خاک در ایران رخ میدهد
که البته این میزان طی سالهای اخیر که با سیلهای
سنگینی مواجه بودیم ،بیشتر شده است .رئیس کمیته
محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد:
البته در ایران اقداماتی برای کنترل فرسایش خاک انجام
شده است و سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور
طی دو برنامه توانسته است که فرسایش خاک را به میزان
یک تن در هکتار کاهش دهد اما به هرحال باتوجه به
فرسایش شدید خاک ،همچنان با میانگین جهانی فاصله
زیادی داریم .مجابی با بیان اینکه سازمان جنگلها ،مراتع
و آبخیزداری کشور توانسته است که با اقداماتی مانند
تثبیت شنهای روان و انجام عملیات آبخیزداری و
آبخوانداری تا حدودی مانع فرسایش خاک شود ،تصریح
کرد :سیاستهای کلی مقام معظم رهبری در حوزه
محیط زیست بهطور مشخص به مسئله خاک ،فرسایش
و آلودگی آن پرداخته است .برای مثال در یکی از بندهای
این سیاستها بر پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع

آگهی مزایده اموال منقول پرونده اجراییکالسه ۹۹۰۳۶۳۷
به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق  :یک دستگاه خودرو سواری پژو  SD - TU۵ - ۲۰۶مدل  ۹۱رنگ سفید روغنی شماره موتور ۱۵۶۹۱۰۰۲۹۶۰
شماره شاسی  NAAP۴۱FD5CJ۶۱۵۲۳۵تعداد سیلندر  ۴نوع سوخت بنزین سوز .اطاق بدنه دارای خسارات جزئی .داخلی روکش صندلی ها
مستعمل و داشبورد سالم شیشه ها سالم و چراغ مه شکن جلو چپ شکسته صندلی ها سالم شاسی سالم موتور سالم موتور روشن گیربکس
سالم دیفرانسیل سالم چرخ ها با میزان الستیک استهالک الستیک ها  .٪۵۰متعلق به محمدعلی سعادت می باشد که بابت مهریه خانم
فاطمه مختاری به استناد سند نکاحيه شماره  93/7/12 -۵۸۰۹دفتر ازدواج  ۴و طالق  ۵شهریار توقیف گردیده است .طبق نظر کارشناس
رسمی دادگستری مورخ  99/7/29اتومبیل به شماره انتظامی  ۷۷ص ۶۷۱ایران 22به مبلغ  1/400/000/000لایر ارزیابی شده است و مزایده از
ساعت  ۹الی  ۱۲روز شنبه مورخ  99/11/4در پارکینگ سبالن کالک به نشانی جاده مخصوص به سمت تهران بعد از پل کالک شهرک طالقانی
از طریق مزایده به فروش میرسد .مزایده از مبالغ فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدأ فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی
به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد .ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد ،مزایده روز
اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد  ،شایان ذکر است  :وفق ماده  ۱۳۶آئین نامه اصالحی  :شرکت در مزایده
منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت وحضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده
مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که
ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این
صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد99/802 .ف تاریخ انتشار 1399/10/22 :
ایرانی  -رییس اجرای ثبت کرج

آلودگیهای غیرمجاز ،جرمانگاری تخریب محیط زیست و
مجازات بازدارنده و موثر برای آلودهکنندگان محیط زیست
و الزام آنها به جبران خسارت تاکید شده است .وی در
ادامه گفت :در قانون حفاظت از خاک نیز به این موارد
اشاره شده است .برای مثال در ماده ۱۲این قانون آمده
است که برای حفاظت از خاک و بازسازی آن در مناطقی
که تخریب و یا آلوده شده است باید طرحی تهیه شود
همچنین در ماده ۱۶قانون حفاظت از خاک تاکید شده
است که تخریبکنندگان و آلودهکنندگان خاک موظف
هستند که پس از دریافت اخطار فعالیت خود را متوقف
و نسبت به جبران خسارت اقدام کنند .بهطور کلی آنچه
که اهمیت دارد این است که در سیاستهای کلی رهبری
در حوزه محیط زیست به موضوع خاک بهطور مشخص
پرداخت شده است و این سیاستها نیز در قانون حفاظت
از خاک آورده شدهاند .رئیس کمیته محیط زیست مجمع
تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه در ماده ۳۸
قانون برنامه ششم توسعه چند وظیفه مشخص بهعهده
دستگاه متولی برای حفاظت از خاک گذاشته شده است،
اظهار کرد :ازجمله این وظایف میتوان به اجرای عملیات
آبخیزداری ،آبخوانداری و حفاظت از خاک در سطح
۱۰میلیون هکتار و اجرای عملیات بیابانزدایی و کنترل
کانونهای بحرانی در سطحی حدود یک میلیون و ۱۰۰هزار
هکتار اشاره کرد.
سازمان جنگلها اعتبار کافی برای کاهش فرسایش
خاک ندارد
به گفته مجابی سازمان جنگلها تقریبا به۵۰درصد اهداف
خود در قانونبرنامهششمتوسعه درزمینهتثبیتشنهای
روان و مهار کانونهای فرسایش بادی رسیده است البته
میتوان گفت که این سازمان اعتبارات کافی برای رسیدن
به این اهداف را نداشته است این یعنی با اعتبارات مناسب
میتوانستیم فرسایش خاک را در کشور به میزان قابل
توجهی کاهش دهیم .وی در ادامه تصریح کرد :بهطور
کلی میتوان گفت که ایران در حوزه کنترل فرسایش خاک
با سرعت بسیار پایینی بهسمت بهبود حرکت میکند اما
همچنان با میانگین جهانی فرسایش خاک اختالف زیادی
دارد .از اینرو یکی از مهمترین نکاتی که باید در برنامه
هفتم توسعه به آن پرداخت کنترل فرسایش خاک است.
ما نیاز داریم که در برنامه هفتم به این موضوع با دقت
بیشتری بپردازیم و اعتبارات مورد نیاز را در اختیار دستگاه
متولی قرار دهیم .رئیس کمیته محیط زیست مجمع
تشخیصمصلحتنظامبابیاناینکهپیشبینیمیکنیم
با امکانات موجود در کشور میتوان سالی یک تن در هکتار
فرسایش خاک را کاهش داد ،گفت :از اینرو درصورت
تأمین اعتبارات الزم میتوان طی دو برنامه پنج ساله به
میانگین جهانی در حوزه فرسایش خاک رسید.

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای علیرضا خاموشیان با ارائه وکالتنامه شماره  ۳۵۹۸۶مورخ  99/9/27دفترخانه
 ۲۰۹کرج ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند
مالکیت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان به مساحت  144/06متر مربع قطعه  ۱۱تفکیکی
به شماره  ۵۶۴۶۳فرعی از  ۱۷۰اصلی مفروز از پالک  ۲۴۳۵فرعی از اصلی مذکور
واقع در اراضی حوزه ثبتی شهرستان کرج به شماره چاپی  ۸۱۷۳۹۰مورد ثبت شماره
الکترونیک  ۱۳۹۶۲۰۳۳۱۰۱۱۰۳۰۷۹۶بنام سید فرهاد میر مطلب پورسهی صادر شده
مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است .لذا مراتب به استناد
تبصره یک اصالحی به ماده  ۱۲۰آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا
چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک
مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل
سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی است چنانچه ظرف
مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند
مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد99/801 .ف
محمد شکری  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج
از طرف حسین رضا نوری شاد
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نقط ه نظر

دولت

سرخابیها در ایستگاه 94؛

جهانگیری:

در جستوجوی خاطرهسازی
از آخرین دربی قرن

سیدرضا فیض آبادی
نویسنده و روزنامه نگار

تا دلتان بخواهد دربی برگزار شده و داریم به
یکصدمین نبرد سرخابی ها نزدیک می شویم .یقینا
بازی امروز هم خواهد گذشت مثل تمام دربی های
گذشته .ولی چه بخواهیم و چه نخواهیم دربی یک
بازی خاص است و آن ها که می گویند این هم
مثل بقیه بازی هاست سخت در اشتباهند .نخیر؛
این مثل هچکدام از بازیهای دیگر نیست .هواداران
دو تیم حاضرند جام قهرمانی را به دست نیاورند ولی
دربی را ببرند .خیلی وقت ها استقالل و پرسپولیس
قهرمان نشده اند ولی اتفاقی نیفتاده اما به محض
باختن در دربی زلزله  ۸ریشتری آمده و کادرفنی و
مدیرعامل و هیات مدیره را تغییر داده یا با چالشی
جدی مواجه کرده است.
از طرفی متاسفانه چون ما شادی بلد نیستیم و
متولیان سیاسی ما هم به شدت نسبت به این دیدار
حساس هستند و می خواهند یک جوری بازی برگزار
شود که هردو طرف راضی باشند تا عوارض احتمالی
نداشته باشد به قدری فضا را ملتهب و حساس
می کنند که مربیان و داوران و حتی بازیکنان هم
تحت تاثیر عواقب برد و باخت جانب احتیاط را می
گیرند و این می شود که مساوی بهترین نتیجه برای
مسئوالن ورزشی و غیرورزشی است .در هیچ جای
دنیا سراغ نداریم که تمام خانواده ها تمایل به یکی
از دو تیم داشته باشند .حتی رئال و بارسا و منچستر
و لیورپول و ...هم هوادارانی در شهر خود دارند و
البته تک و توک در سایر مناطق کشور خود .اما
شما به تیم های پر طرفدار شهرستانی ایران هم که
نگاه کنید خواهید دید که بازیکنان آن ها هم طرفدار
سرخابیهستند.
این مهم می تواند بهترین فرصت برای یک فستیوال
و یک جشن بزرگ در کشور باشد و اگر خوب برنامه
ریزی کنیم خبرنگارانی از سراسر دنیا برای پوشش
این فستیوال همه ساله به ایران می آیند .یعنی برد
و باخت را کنار بگذاریم و همانطور که ال کالسیکو
شهرت جهانی دارد شهرآورد پایتخت نیز می تواند
به شهرت جهانی برسد .از طرفی این فرصت خوبی

است تا جوانها را به سمت ورزش سوق دهیم
مشروط برآنکه تلویزیون و مجریان ورزش افرادی
مجرب باشند و بجای دعوت از بازیکنان آن جنجال
ساز داربی های گذشته و کری خواندن های بچگانه
بیاید از این ظرفیت جهت ایجاد شور و نشاط ملی
استفاده کند .کشور ما به خصوص در حال حاضر نیاز
به این شور و نشاط دارد تا از خمودگی درآید اگر هنر
استفاده از این ظرفیت بزرگ را داشته باشیم.
من نیمی از دربی های پایتخت را بوده ام و حتی
زمانی که در شهرستان درس می خواندم به شوق
دیدن دربی خرداد سال  ۶۵که با درخشش ناصر
محمدخانی  ۳بر صفر پرسپولیس برنده شد با دوتا
از همکالسی ها دو روز رفتیم بنایی و هر کدام
نفری  ۲۰۰تومان پول در آوردیم و با همان پول
شب با اتوبوس آمدیم تهران و فردا شب بعد از بازی
برگشتیم ...اکنون خیلی ها هم همین کار را می
کنند ولی متاسفانه در ورزشگاه هوادار خسته و تشنه
و گرسنه و با اعصاب خرد دربی بی خاصیت را می
بیند و با اعصابی خرابتر ورزشگاه را ترک می کند.
اما حقیقتا دربی های دهه  ۶۰و حتی اوایل  ۷۰بسیار
با کیفیت تر بود...
برسیم به دربی امروز که از چندی پیش ،مربیان و
مدیران نگران بعد بازی هستند چون شک نداریم
شکست می تواند منجر به تزلزل نیمکت ها شود
و حتی جانشین هم برای مربیان تعیین کرده اند.
خوشبختانه نقطه روشن دربی امروز جوانی مربیان
دو تیم هست .یحیی با تجربه تر از فکری است اما
فکری هم مربی ترسویی نیست و ذات جوان بودن
مربیان ایجاب می کند که احتیاط را کنار بنهند و
مردانه برای یک بازی زیبا بازیکنان خود را به زمین
بفرستند.
امیدواریم در پایان بازی همه ما تحسین کنیم
مربیان و بازیکنان را که فوتبالی شجاعانه و زیبا را
برایمان به نمایش در آوردند و امید دیگرمان اطاعت
از تصمیمات داور است .انگار یک تاکتیک شده
اعتراض به داور و اگر داور را به خوبی فدراسیون
حمایت کند و جرایم سختی را از هم اکنون برای
خاطیان در نظر بگیرد و خود باشگاهها هم به
بازیکنان خاطی خود تذکر جدی بدهند که اگر به
حاشیه بزنید جرایمی سخت در انتظارتان است و این
ها به زیبایی بازی کمک خواهد کرد.
منتظر هماوردی جوانمردانه دو تیم ریشه دار در این
شهر آورد هستیم و حداقل ثابت کنند که الیق و
شایسته این همه هوادار هستند...

نیروگاههای تهران و کرج از مازوت استفاده نمیکنند
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه توسعه پایدار و حل
مسائل کالنشهر تهران بدون توجه به مسائل زیست محیطی و
انسانی امکان پذیر نیست ،گفت :توسعه پایدار زمانی رخ میدهد
که مردم در آن احساس مشارکت و رضایت داشته باشند .شهرداری
تهران در رویکرد جدید خود برای اداره شهر باید فضای مشارکت مردم
را بیشتر فراهم کند.
به گزارش دنیای هوادار ،اسحاق جهانگیری با اشاره به اینکه آلودگی
هوا موضوعی جدی است که در رابطه با آن کارهای پراکنده ای
انجام شده است ،گفت :امروز بنزین و گازوییل مصرفی در کشور از
استانداردهای دنیا برخوردار است بطوریکه در دوران تحریم فرآورده
های نفتی ایران به ویژه بنزین مشتریان پروپاقرص خود را دارند که
دلیل آن استاندارد و کیفیت خوب این محصول تولیدی ایران است.
وی ادامه داد :در تولید خودرو هم مشکالتی وجود دارد که البته از
حجم آن کاسته شده است ،در زمان تصدی وزارت صنایع از افتخارات
ما متوقف کردن تولید پیکان به دلیل نداشتن ایمنی و استانداردهای
الزم بود و برخی خودروهای جدید وارد خطوط تولید شدند ،البته قرار
بود تولید برخی خودروهای آالینده هوا متوقف شود و باید مسئوالن
در این خصوص توضیح دهند.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد :همه دستگاه ها در موضوع
آلودگی هوای پایتخت و کالنشهر ها با یکدیگر همکاری کنند و هیچ

دستگاهی حق تعلل ندارد .در خصوص موضوع سوزاندن مازوت برای
نیروگاه ها نیز باید گفته شود که هیچکدام از نیروگاه های تهران،
کرج و شهرهای اطراف از سوخت مازوت استفاده نمی کنند .در سال
 92حدود  48درصد سوخت نیروگاه ها به کشور از گاز بود ،امسال
با وجود افزایش مصرف خانگی سوخت بیش از  70درصد نیروگاه
های کشور گازی است.

شهری

رئیس کمیسیون معماری شورای شهر کرج:

پیاد هراهها با درنظرگرفتن شرایط توانیابان بهسازی میشود

خزانهدار و رئیس کمیسیون معماری ،شهرسازی و بافتهای فرسوده
شورای شهر کرج گفت :پیاده راههای سطح شهر با در نظر گرفتن
شرایط توانیابان بهسازی میشود.
به گزارش دنیای هوادار ،احد رسولی خزانهدار و رئیس کمیسیون

معماری ،شهرسازی و بافتهای فرسوده شورای کرج به همراه مهدی
لطفی مدیر منطقه هشت شهرداری کرج و جمعی از مدیران این
منطقه از محله کوی گوهر و شهرک بعثت بازدید کردند و از نزدیک
در جریان مشکالت شهروندان و کمبودهای این دو محله قرار گرفتند.
گفتنی است؛ شهروندان در این بازدید موضوع آسفالت معابر اصلی و
فرعی را مطرح کردند .احد رسولی در این خصوص دستورات الزم برای
حل مشکالت را صادر کرد.
وی اظهار کرد :پیاده راههای سطح شهر با در نظر گرفتن شرایط
توانیابان بهسازی میشود.
رئیس کمیسیون معماری ،شهرسازی و بافتهای فرسوده شورای
شهر کرج همچنین تأکید کرد :استانداردهای الزم در مطالعات و
طرحریزی پیاده راهها در نظر گرفتهشده است تا شرایط رفتوآمد
معلوالن حفظ شود.
رسولی اضافه کرد :افزایش بهسازی پیاده راهها یکی از عوامل مؤثر
در رفاه شهروندان ،بهبود محیطزیست شهری و استفاده از پیاده راه و
تأکید از پیاده محوری است.

آگهیهای مسکن پشت درمنازل
فروشندههای مسکن در جریان افزایش تالشهای خود برای
فروش واحدهای مسکونی در دوره رکود ،تا درب منازل ساکنان
محالت مختلف پایتخت پیشروی کردهاند.
به گزارش دنیای هوادار ،بررسیهای میدانی و مشاهدات نشان
میدهد در روزهای گذشته و همزمان با افزایش عمق رکود در
بازارمعامالت خرید وفروش واحدهای مسکونی ،آن دسته از
مالکانی که متقاضی فروش واحدهای خود هستند اما در شرایط
فعلی مشتری برای خرید واحدهای آنها وجود ندارد اقدام به
نوشتن متن آگهی فروش واحد یا واحدهای خود بر روی کاغذ
بهصورت دستنویس و نصب آنها بر روی تیرهای چراغ برق،
دیوارها و ...کردهاند.
در واقع بعد از مدتها آگهیهای دستنویس و سنتی بهخصوص
از سمت فروشندهها که حاال از فروش واحد مسکونی خود در
نتیجه فایل کردن آنها در نزد واسطههای ملکی یا انتشار آگهی
در فضای مجازی ناامید شدهاند ،در سطح محالت شهر افزایش
یافته است .این اقدام در نتیجه افزایش تالش متقاضیان فروش
مسکن برای یافتن مشتری و فروش واحد مسکونی آنها در شرایط
افزایش عمق رکود در بازار معامالت مسکن صورت گرفته است.

این اقدام فروشندههای مسکن را میتوان به پیشروی فروشندهها
برای فروش آپارتمان تا درب منازل ساکنان محالت مختلف شهر
تهران اعم از مصرفی و غیرمصرفی تعبیر کرد .اقدامی که موجب
شده است طی روزهای اخیر دستکم عابران پیاده در سطح شهر با
نمونههای قابلتوجهی از این دست آگهیها مواجه شوند.
این موضوع نشان میدهد هماکنون به قدری رکود معامالتی در
بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی افزایش یافته است که
فروشندهها از هر اقدامی برای یافتن مشتری به منظور جلوگیری
از درگیری بیشتر با رکود و مجبور شدن برای کاهش قیمتها،
دریغ نمیکنند و انتشار آگهیهای دستنویس و نصب آنها در
معابر محالت مختلف پایتخت یکی از مصادیق این تالشها
محسوب میشود.بررسیها همچنین نشان میدهد عمده این
آگهیدهندهها ،سرمایهگذاران ملکی هستند که ماههای گذشته
برای عقبنماندن از تورم و بهدلیل نوسانات سایر بازارها وادامه
رشد قیمت مسکن وارد این بازار شده واقدام به خرید ملک کردند
اما حاال با مشاهده کاهش قیمتها در بازار مسکن و فروکش
کردن التهاب بهصورت نسبی در سایر بازارها ،قصد خروج از بازار
مسکن را دارند.
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خاطره بازی

در دو دهه اخیر؛

َر ِد  8قاب و  8خاطره از دربی
از آتش بازی هشت شاکی تا

قطع نوار چوبله به دست زائد!
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1

آتش بازی جباری!

2

رستگاری پس از 1835روز!

دربی  84در شرایطی آغاز شد که  1835روز از آخرین پیروزی آن ها در دربی می
یک دیدار دراماتیک که  90دقیقه اش بدون گل تمام شد اما کسی چه می دانست
که کمتر از  30دقیقه به آتش بازی «جباری» و استقاللی ها باقی مانده تا حکم اخراج گذشت! ولی قانون نانوشته ای در دربی ها وجود دارد که «تیم ضعیف تر برنده می
ابدی استیلی از پرسپولیس امضا شود؟ استقاللی ها پس از این پیروزی ،بیش از  5شود!» این بار هم این اتفاق افتاد و شاگردان منصوریان در یک نمایش منطقی برانکو
و شاگردانش را کیش و مات کردند.
سال در حسرت برد پرسپولیس ماندند!

-6
ی5
درب
 12م

ترکیب احتمالی پرسپولیس:

138
هر 7

حامد لک ،سیدجالل حسینی ،احمد نوراللهی ،سیامک نعمتی،
محمدحسین کنعانی زادگان ،سعید آقایی ،کمال کامیابی نیا،
میالد سرلک ،احسان پهلوان ،مهدی عبدی و وحید امیری

4

ترکیب احتمالی استقالل:

بازگشت باشکوه جادوگر!

رشید مظاهری ،موسوی ،عارف غالمی ،محمدحسین مرادمند،
محمد نادری ،مهدی مهدی پور ،وریا غفوری ،آرش رضاوند،
مسعود ریگی ،ارسالن مطهری و مهدی قایدی

علی کریمی که پس از دوران ناموفقی که در القطر و السیلیه سپری کرد با قرارداد
قرضی به پرسپولیس بازگشت و در همان اولین بازی ها هم با درخشش در دربی
یکی از حساس ترین گل های سرخ ها را به ثمر رساند و در دقیقه  87تیم قطبی را
از شکست نجات داد

این بازی که با قضاوت «روبرتو روزتی» یکی از بهترین داورهای تاریخ فوتبال جهان
همراه بود با نتیجه  1-1به اتمام رسید اما نکته ویژه ای که برای آبی ها از آن به یادگار مانده
است ،ثانیه  30و شگفتی «علی سامره» است که در همان ثانیه های نخستین بازی دروازه
پرسپولیسی ها را به زیبایی گشود...
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139
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پس از دربی که به بصورت پیاپی با نتیجه  1-1تمام شد (!) این دربی هم می رفت تا
حسرت بیشتری بر دل فوتبالدوستان بگذارد که ناگهان در واپسین دقایق بازی ( )87کریم
باقری با یک شلیک سهمگین قفل تساوی های شهرآورد پایتخت را باز کرد!

4

علی  30ثانیه!

139
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باالخره از َ
«شر»  1-1خالص شدیم!

2
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دربی

دربی ای که تا دقایقی پایانی اش یک بازی نسبتا معمولی تلقی می شد که
موقعیت های چندانی در طول مسابقه روی دروازه ها خلق نشد ،به یکباره با فرار «فرهاد
مجیدی» روی پاس زیبای مجتبی جباری و شیثی که هرچه دوید و دوید اما به فرهاد
نرسید و تیر خالص استقالل در دقیقه ...91
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«شیث دنبال فرهاد بدو»...

نشدکه «شیش تایی» شه!...

پرگل ترین دربی  45سال اخیر در یک عصر بارانی و جذاب -البته برای پرسپولیسی ها-
رقم خورد؛ آن هم در شرایطی که خو ِد استقاللی ها هم اذعان داشتند که اگر مهار پنالتی
طارمی توسط رحمتی نبود ،احتماال نتیجه کذایی  6تایی ها تکرار می شد!

1

ده دقیقه ده نفره!

استقاللی ها که با هدایت پرویز مظلومی آن هم در شرایطی که پس از چهار برد پیاپی (در
بازی های رسمی) دو بر صفر جلو بودند ،در شرایطی در فاصله ده دقیقه تا پایان بازی ،کاخ
رویاهای مظلومی خراب شد که پرسپولیسی ها حدود  30دقیقه با یک یار کمتر بازی کردند!
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کامنت بازی

در آستانه دربی 94؛

1-0

مهدی تیموری
سردبیر

با همهی نقدها و مشکالتی که با فوتبال ایران دارم و سال هاست که
کما فی السابق به جدیت دنبالش نمی کنم اما نادیده انگاری «دربی
پایتخت» یک شوخی بیجا و مسخرهای بیش نیست .بدیهی است
که قلبا دوست دارم پرسپولیس برنده آخرین دربی قرن شود که پیش
بینی ام هم یک بر صفر با تک گل «مهدی عبدی» است! اما مغزم
می گوید شاهد یک صفر-صفر یَخ و بی روح خواهیم بود.

0-0

نسترن کیوان پور
دبیر سرویس
مدیریت شهری

ما که جد اندر جد پرسپولیسی بودیم ،هستیم و خواهیم بود اما با
حال حاضر تیم پرسپولیس تجربه میکند و این همه
اوضاعی که در ِ
بازیکن خوب را از دست داده ،گمان نمیکنم در دربی امروز بتواند
برنده از زمین خارج شود؛ هرچند که تهِ دلم همیشه پرسپولیس را
برنده میدانم و از آن دست طرفدار ِان وفادار هستم نه از آنها که تا
تیمشان دچار مشکل شود ،شروع به بد و بیراه گفتن کنند! سرمربی
مثل «شهردار کرج» در  DO NOTHINGی ِد طوالیی
پرسپولیس هم که ِ
اتفاق هیجانانگیزی از سمت پرسپولیس
دارد و چشمم آب نمیخورد ِ
رقم بخورد امروز .اما آدمی به ُامید زنده است .نه؟!

0-1

پیشبینی
نویسندگان
«دنیایهوادار»
چیست؟

توحید وانشانی
نویسنده
و روزنامه نگار

0-2

محمدرضا ولی زاده
دبیر سرویس
ورزشی

به عنوان یک عالقمند به فوتبال و پرسپولیس از پیروزی این تیم در
دربی تهران خوشحال میشوم .پرسپولیس پس از ناکامی در فینال آسیا
محکوم به گذشتن از سد استقاللیست که با محمود فکری به ثبات
خوبی دست پیدا کرده است .برتریای که میتواند تلخی شکستی که
خود پرسپولیسیها با اشتباهات فردی رقم زده بودند را از اذهان بزداید و
غریو شادی را بر قلوب میلیونها طرفدار حکمفرما کند.

دانیال هاشمی پور
نویسنده
و منتقد سینما

امیدوارم بازی امروز با نتیجهی سنگین به نفع استقالل تمام
شود .از آن نتیجههای تاریخی که تا یک عمر سرمان را باال
بگیریم و پزش را بدهیم .منتها فوتبال مدتهاست یادم داده که
با امید و آرزوی من پیش نمیرود .در نتیجه کمی منطق را در
نظرم دخیل کرده و پیشبینی میکنم که استقالل با نتیجهی
 1-2پیروز خواهد شد.

1-1

1-0

امیررضا بیات
طراح و صفحه آرا

استقاللیام و اینو تقریبا همه خبر دارند ،فکر میکنم در دربی
 ،۹۴استقالل شرایط بهتری نسبت به پرسپولیس دارد ،هم از
لحاظ فنی و هم از لحاظ روحی ،با این اوصاف فکر میکنم
دربی  ۹۴روز استقاللیها باشد و با پیروزی دو گله ،دربی را
جشن بگیریم.

1-2

2-1

ایمان عظیمی
نویسنده و منتقد

نتیجه بازی امروز را یک اتفاق مشخص می کنه .یحیی و محمود
فکری توی هفته های گذشته نشون دادن که کمی محتاط عمل
می کنند .روحیه آقایان مربی و سابقه دربی در دست به عصا
عمل کردن دو تیم توی دربی ،پیش بینی من را به سمت یک
دربی بدون ریسک می بره که اتفاقات و شاید اشتباهات فرید
بتونه یک تیم رو پیروز کنه.

با عبور از این سخن کلیشه ای که چند سالی است بازی های لیگ ایران
چنگی به دل نمی زند و البته خوب حقیقت هم دارد باید گفت که در
حال حاظر هر دو تیم در بهترین فرم خود نیستند انتظار من از این دیدار
یک بازی نسبتا سرد و کم هیجان است .البته امیدوارم که خالف حرفم
باشد و یک بازی جذاب و گرم همراه با درخشش پرسپولیس و نهایتا
پیروزی آن شاهد باشیم.

گلمحمدی :سه امتیاز دربی را می خواهیم

وحید تیموری
خبرنگار

نشست خبری

بازی امروز در شرایطی برگزار می شود که شاهد آخرین دربی قرن
هستیم و این خودش یک ویژگی ممتاز و جالب به شمار میاد
اما احتماال تاثیری در نمایش احتمالی محافظه کارانه دو تیم -
چیزی که تا به امروز از هردو تیم دیدیم  -نخواهد داشت و پیش
بینی من با توجه به بازی های گذشته پرسپولیس و استقالل،
تساوی  1-1است؛ هرچند که قلبا دوست دارم استقالل با دست
پر زمین بازی را ترک کند...

فکری :امیدوارم روز بازیکنان ما باشد
ها وضعیت خوبی دارند .ما آمادگی جسمانی خوبی داریم
و امیدوار هستیم یک بازی خوب ارائه بدهیم .باتوجه به
تعداد بیننده باالی بازی در سراسر جهان ،بحث اخالقی
برایمان مهم است و دوست داریم بدون چالش و جنجال
بازی کنیم تا وقتی سال های بعد بازی را میبینند به نیکی
از آن یاد کنیم».

از خودمان به جای بگذاریم .بازی سختی برای هر دو تیم
خواهد بود .در بازی های دربی مهم ترین چیز حفظ تمرکز و
استفاده از موقعیت است».

«یحیی گل محمدی»  -سرمربی پرسپولیس  -در نشست خبری
پیش از دربی  94شرکت کرد و پیرامون مسائل مختلف از
جمله لزوم «حفظ تمرکز» برای موفقیت در شهرآورد پایتخت
صحبت کرد که چکیده ای کوتاه از آن را در ادامه می خوانید:
برای گلزنی باید تمرکز داشته باشیم
وی دیدگاهش در مورد دربی  94را اینطور مطرح کرد«:ما یک
بازی حساس را پیش رو داریم ،دربی همیشه حساسیت
خاص خود را دارد و طرفداران دو تیم با این بازی خاطرات
خوب و بد زیادی دارند .امیدوارم فردا بتوانیم یک خاطره خوب

سه امتیاز دربی را می خواهیم
سرمربی پرسپولیس سپس با اشاره به استقالل حریف تیمش
اضافه کرد«:آنالیز خوبی روی حریف داشتیم .روی نقاط ضعف
و قوت آن ها کار کردیم .امروز هم یک جلسه تمرینی داریم
و امیدوارم فردا با روحیه خوب و جنگندگی باال بتوانیم سه
امتیاز را بگیریم ،چون از نظر جدولی برایمان مهم است .هدف
ما در بازی فردا گرفتن این سه امتیاز است .بازیکنان شرایط
خوبی از نظر تمرینی و بدنی دارند .فردا فرصت خوبی برای تیم
پرسپولیس است که نشان دهد چه تیم بزرگی است و انشاهلل
عملکرد خوبی داشته باشیم».
تمرینات اختصاصی برای عبدی و رمضانی!
سرمربی پرسپولیس با اشاره به برنامه اش برای گلزنی
مهاجمان گفت«:ما تمرینات اختصاصی خوبی داشتیم و
فکر میکنم بازیکنان میتوانند از موقعیت استفاده کنند .باید
خودمان را در موقعیت قرار دهیم .باید دوندگی خوبی داشته
باشیم و در بین مدافعان استقالل موقعیت سازی کرده و از
آن استفاده کنیم».

«محمود فکری»  -سرمربی استقالل  -در نشست خبری
پیش از دربی  94شرکت کرد و پیرامون مسائل مختلف از
جمله لزوم «حفظ تمرکز» برای موفقیت در شهرآورد پایتخت
صحبت کرد که چکیده ای کوتاه از آن را در ادامه می خوانید:
بحث اخالقی در دربی برایمان مهم است
فکری گفت«:همانطور که میدانید بازی دربی حساسیت و
شرایط خاص خودش را دارد و نتیجه در این بازی میتواند
شرایط را عوض کند و برخی اتفاقات را رقم بزند .خدا را
شکر ما شرایطی را از لحاظ روحی به وجود آوردیم که بچه

فضای تیم ما مملو از آرامش و رفاقت است
محمود فکری درخصوص شرایط تیمش گفت«:فضای
موجود در تیم ما مملو از آرامش و رفاقت است .بچه های
ما زحمت کشیدند تا تیم به اینجا رسید .ما یک تیم خوب و
رفیق و یکدست داریم و باید قدر این بچه ها را بیشتر بدانند.
ما باید این روند را ادامه دهیم و فردا فکر کنم همه با تمام
وجود بازی کنند و شاید بهتر از محمود فکری باشند ،شاید
که نه من مطمئنم  11بازیکن بهتر از محمود فکری داریم».
امیدوارم روز بازیکنان ما باشد
وی درخصوص عدم استفاده بازیکنانش از فضای مجازی
گفت«:خداراشکر در این هفته و هفته های گذشته بازیکنان
ما آنچه را که میخواستند انجام دادند و تمرینات خوب
و شادابی را داشتند و امیدوارم فردا روز خوب بازیکنان ما
باشد».
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7

دیالوگ

دربیپایتخت میان مسئوالن تعصبی!
محمدرضا ولیزاده  -دبیر سرویس ورزشی

به مناسبت نود و چهارمین دربی تهران ،و به جهت فرار از کلیشه های مرسوم و رایج که رسانه ها در این بزنگاهها به سراغ سلبریتیها و گفت و گوهای نخ نما شده با آن ها یا بازیکنان قدیمی دوتیم می روند ،ما تصمیم گرفتیم که به سراغ دو تن از مسئوالن
متعصب به سرخابیهای پایتخت در استان البرز برویم که انصافا ماحصل آن هم بامزه است که خواندنش خالی از لطف نخواهد بود؛ در ابتدا در کنار «صادق حسنوند»  -معاون اجرای احکام مدنی استان البرز  -بودیم از شرایط دربی و تیم محبوبش ،استقالل سخن
گفتیم و برای گرفتن مصاحبه با یکی از پرسپولیس ی ترین مسئوالن استان البرز ،به سراغ «حمید کریمی»  -رئیس هیات عامل مرکز نیکوکاری اصناف و بازاریان استان  -رفتیم که در ادامه می خوانید:

«صادق حسنوند»:

وضعیتاستقاللمساعد
استوفکرمیکنمبازنده
دربینخواهدبود

دقیقا از چه زمانی بود که استقاللی شدید؟
از سال  ۱۳۶۸و دیدار استقالل و خیبر در خرمآباد،
که اتفاقا با برد پرگل سه بر صفر استقالل هم همراه
بود ،استقاللی شدم ،دقیقا آن بازی را به یاد دارم که
گلهای استقالل را هم امیر قلعهنویی ،مرتضی یکه
و صادق ترکاشوند زدند.
بهیادماندنی ترین و خاطرانگیزترین دربی که دیدید،
کدام مسابقه بود؟
دربی سال  ،۶۹که استقالل دو بر صفر به پیروزی
رسید ،هر دوگل استقالل روی ارسالهای فوقالعاده
امیر قلعهنویی و با ضربات عباس سرخاب و صمد
مرفاوی ،استقالل و پس از برد شیرین دربی قهرمان
جام آزادگان شد.
بدترین شکست استقالل در دربی کدام بازی بود؟
به نظر بنده ،در آن دربی که استقالل سه بر دو شکست
خورد و ایمون زائد سه گل برای پرسپولیسیها به ثمر
رساند ،بدترین خاطره من از دربیها رقم خورد ،زیرا
استقالل چهار دربی متوالی را با پیروزی پشت سر
گذاشته بود و میتوانست با پنجمین پیروزی ،رکوردی
تاریخی را جشن بگیرد ،اما متاسفانه شرایط آن طور که
باید برای استقالل پیش نرفت و بازیای که با دوگل
پیش برد را باختی تلخ معاوضه کرد.
چقدر به تیم محمود فکری امیدوارید؟
محمود فکری در بهترین زمان ممکن به استقالل
رسیده و رسیدن به این جایگاه حق محمود فکری
است ،کسی که سالیان سال در استقالل کاپیتانی

را تجربه کرده است ،قطعا میتواند در استقالل هم
موفق باشد .به هرحال پس از گذشت چندین هفته،
استقالل محمود فکری به بلوغ تاکتیکی رسیده و
کم کم راه پیشرفت را پیدا کرده است ،به علت اینکه
در چند بازی ابتدای فصل ،سطح فنی استقالل
پایین بود و جای کار تاکتیکی بیشتر روی دوندگی
باال بازی میکرد ،کمی انتقادات از تیم فکری انجام
شده بود اما حاال استقالل در شرایط خوبی قرار دارد.
محمود فکری در لیگ یک ،سه تیم شاهین بوشهر،
آلومینیوم اراک و نفت مسجد سلیمان را جمع
کرد ،البته در نیم فصل دوم بنا بر داللیلی جدا
شد ،اما تیمهایی که او در نیم فصل اول تحت
هدایت داشت ،هر سه به لیگ برتر صعود کردند،
عدم تمرکز این روزهای محمود فکری هم می
تواند به شلوغ بودن نیمکت استقالل برگردد ،به نظر
من ،وجود اسمهای بزرگ در نیمکت هم می تواند
باعث حاشیه و درگیری شود ،فکری میتوانست از
جوانترهایی چون سعید لطفی هم بهره بگیرد.
دربی  ۹۴را چطور پیش بینی میکنید؟
فوتبال غیرقابل پیش بینی و حدس نتیجه هم کار
بسیار دشواری است ،اما به عقیده بنده استقالل
امروز بازنده نخواهد بود.
به نظر شما کدام بازیکن میتواند عصای دست
فکری در دربی شود؟
فرشید اسماعیلی اغلب در دربیها عملکرد قابل
قبولی را نشان داده است و فکر میکنم بتواند گره
گشای این بازی هم باشد.

«حمید کریمی»:

شرایط دربی متفاوت است
اما به نظرمن دربی 94
مساوی میشود

شما از چه زمانی پرسپولیسی شدید؟
پرسپولیسی شدن من به زمان حضور علی آقا
پروین در تیم پرسپولیس برمیگردد ،به عبارتی هم
پرسپولیسی هستیم و هم علی پروینی ،قطعا تیم
پرسپولیس ،همیشه مدیون زحمات آقای پروین
خواهد بود.
به نظر شما بهیادماندنیترین دربی کدام بازی بود؟
بهشخصه دیداری که پرسپولیس سه بر دو با
هتتریک ایمون زائد آن هم در ده دقیقه و ده نفره
بودن تیم ،بهدست آمد را هرگز فراموش نمیکنم.
تلخترین شهرآورد پایتخت برای شما کدام بازی
بود؟
دربی  ۵۳در تبریز ،که استقالل در ثانیه  ۳۰مسابقه
توسط علی سامره دروازه پرسپولیس را باز کرد و در
نیمه دوم هم علی انصاریان گل تساوی پرسپولیس
را به ثمر رساند ،فکر میکنم آن بازی می توانست
به نفع پرسپولیس تمام شود اما ،تساوی در ان
بازی خاطرهی تلخی برای من رقم زد.
چقدر به پرسپولیس یحیی گل محمدی
امیدوارید؟
یحیی سرمربی بزرگی است و تجربیات فراوانی هم
دارد ،قطعا میتواند با پرسپولیس بهترین نتایج
را کسب کند ،اما به عقیده بنده معضل اکنون
پرسپولیس یحیی ،مشکالت روحی روانی تیم
است ،به نظر من پرسپولیس هنوز در حسرت از
دست دادن فینال و پنالتیهای بیمورد و عجیبی

است که موجب تقدیم جام به اولسانیها شد ،قرار
دارد ،ولی باید هرچه سریعتر مسائل روانشناسی
تیم هم حل شود تا پرسپولیس در مسیر موفقیت
قرار گیرد.
بسیار دشوار است که در یک قدمی جام قهرمانی
آسیا ،با اشتباهات بچگانه موفقیت را از دست
دهیم ،به عقیده بنده پرسپولیس هنوز تلفات فینال
آسیا را میدهد.
درخصوص دیدار امروز چه نظری دارید؟
به قول علی آقا پروین ،تمام لیگ یک طرف و دربی
یک طرف ،این دیدار شرایط متفاوتی دارد و جایگاه
جدولی و وضعیت تیمها نمیتواند تاثیرگذار باشد
و در کل دیداری مغایر با دیگر مسابقات است.
ضمن اینکه نباید از این مسئله غافل شد که اساسا
«روحیه خوب» در هر تیمی پتانسیل آن را دارد تا
در مقام تعیین کننده ظاهر شود اما با همه این
ها ،تجربه ثابت کرده که حساب و کتاب دربی با
سایر بازی ها متفاوت است و به هیچ وجه نمی
توان روی پیش بین ی ها و پیش بازی ها حساب
ویژه ای باز کرد.
نتیجه دربی  ۹۴را چگونه پیشبینی میکنید؟
حدس زدن نتیجه چنین دیدار حساسی آن هم در
این مقطع از فصل که هنوز تیم ها به طور کامل
جا نیفتاده اند بسیار دشوار است ،در شرایطی که
آرزوی پیروزی پرسپولیس را دارم ،اما گمان میکنم
این دیدار باتوجه به شرایط موجود در هر دو تیم با
تساوی به اتمام برسد.
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درواپسین دربی قرن زنگها برایکدام تیم به صدا درمیآید؟
یحیی گلمحمدی هم محرومی ندارد و تنها علی شجاعی
وینگر جوان تیمش را به دلیل مصدومیت از ناحیه کتف ،به
احتمال فراوان در اختیار ندارد.
با این اوصاف در شهراورد  ،۹۴گلمحمدی و فکری با تمام
داشتههایشان در مقابل هم صف آرایی خواهند کرد.

محمدرضا ولی زاده
دبیر سرویس ورزشی

سرانجام بیست و دوم دیماه هم فرارسید و ساعت ،۱۶:15
دیدار استقالل پرسپولیس و دربی ۹۴؛ در شرایطی دو تیم
استقالل و پرسپولیس در شهراورد  ۹۴به مصاف هم میروند
که این دیدار معوقه ،در قالب هفته هشتم لیگ برتر فوتبال
ایران ،جام خلیج فارس در استادیوم خالی از تماشاگر آزادی
برگزار خواهد شد.
دومین دربی کرونایی دو تیم هم طبق معمول ،با همان
شرایط همیشگ ِی نود و سه شهراورد گذشته برگزار میشود،
به همان انداره حساس و حیثیتی برای هر دو تیم ،هر که
هم که میگوید این دیدار فقط سه امتیاز دارد و یک رقابت
معمولی است ،قطعا بلوف زده ،به قول علی آقا پروین ،سی
بازی دیگر لیگ ،یک طرف و این دو بازی طرف دیگر...
حاال باتوجه به فرارسیدن دیدار دو تیم استقالل و پرسپولیس،
با پیش بازی ،وضعیت سرخابیهای پایتخت را برای این
دیدار حساس بررسی خواهیم کرد:
شرایط جدولی
استقاللیها با هدایت محمود فکری ،درحال حاضر صدرنشین
لیگبرتر هستند و با روحیهای مضاعف پای در دیدار با
استقالل محمود فکری در این فصل
پرسپولیس میگذارند،
ِ
از رقابتها نتایج قابل قبولی گرفته و با کسب هجده امتیاز
از نه مسابقه ،در رده نخست جدول ردهبندی قرار گرفته است،
استقاللیها در نه مسابقه قبلیشان موفق به زدن یازده گل
شدهاند و چهار مرتبه هم دروازهشان توسط رقبا باز شده است،
 ۱۸امتیاز از  ۹مسابقه ،استقاللیها را با میانگین کسب دو
امتیاز از هر بازی به دربی رسانده است.
شاگردان یحیی گلمحمدی در پرسپولیس هم با کسب
یازده امتیاز از هفت مسابقه ،در رده دهم جدول رده بندی
قرار گرفته اند و نسبت به رقیب دیرینهشان چندان
اوضاع مطلوبی ندارند ،پرسپولیسیها در هفت مسابقه
تنها شش بار موفق به گلزنی شدهاند و دو مرتبه هم
دروازههشان توسط رقبا باز شده است و درحال حاضر
صاحب بهترین خط دفاعی لیگ بیستم هستند ،تا
به اینجای کار ،پرسپولیسی ها به طور میانگین ۱.۵
امتیاز از هر مسابقه کسب کردهاند.
شرایطبازیکنان
پس از گذشت نه هفته ،محمود فکری
برای اولین بار در لیگ بیستم تمامی
بازیکنانش را دراختیار دارد و
بدون محروم و مصدوم
به دربی  ۹۴رسیده
است.

خط به خط در دربی ۹۴
 دروازه بانبدون شک یکی از جذابترین جدالهای این دیدار جدال
دروازهبانان سرخابیهای پایتخت است ،جایی که عملکرد
خیره کننده رشید مظاهری و حامد لک در طول فصل ،نقش
آنها را در این دیدار حساس ،بسیار حیاتی کرده است.
هر دو دروازهبان در این فصل از رقابتها ،موفق به ثبت پنج
کلین شیت شده اند و دو مرتبه هم توپ از خط دروازههایشان
گذشته است ،قطعا نتیجه نود و چهارمین نبرد استقالل و
پرسپولیس وابسته به عملکرد سنگربانان دو تیم است.
 خط دفاعیدربی نود و چهار را هم میتوان ،دیدار دو خط دفاعی برتر
لیگ بیستم هم نامید ،جایی که پرسپولیسیها با دو گل
خورده بهترین خط دفاعی لیگ و استقاللیها هم به چهار گل
خورده ،دومین خط دفاعی برتر لیگ بیستم را تا به اینجای
کار در اختیار دارد ،با این اوصاف ،نقش مدافعین هر دو تیم
برای کسب یک نتیجه مطلوب میتواند بسیار کلیدی باشد.
 خط هافبک و حملهشاید به طور قطع میتوان پیروز نبرد استقالل و پرسپولیس را
به برنده جدال هافبکهای دو تیم نسبت داد ،جایی که هم
استقالل و هم پرسپولیس ،از بازیکنان توانمندی بهره میبرند
و قطعا یک تقابل نفسگیر میان هافبکهای دوتیم اتفاق
خواهد افتاد .اما در خط حمله شرایط هر دو تیم بایکدیگر
متفاوت است ،جایی که مهاجمین پرسپولیس در هفت دیدار
خود هنوز موفق به گلزنی نشدهاند و تمام بار تهاجمی و گلزنی
سرخها بر دوش هافبکهای تیم است ،اما استقاللی ها پس
از مدتها حاال مثلث ترسناک و
زهردار فصل گذشتهشان
را در اختیار دارند و با
بهبود مصدومیت
دیاباته و آمادگی
باالی مهدی قایدی
و ارسالن مطهری،
شرایط مطلوبی را
در خط حمله تجربه
میکنند.
استقالل
کادرفنی استقالل ،برای
چینش ترکیب اصلی و
یازده بازیکن ابتدایی ،یک
دردسر شیرین دارد ،جایی
که فکری برای
هر پست،

چندین بازیکن آماده در اختیار دارد.
در خط دروازه ،قطعا انتخاب اول محمود فکری ،رشید
مظاهری خواهد بود ،دروازهبان آماده استقاللیها که طبق
آمار ،درحال حاضر بهترین گلر لیگ بیستم است و از بهترین
بازیکنان استقالل محسوب میشود.
در خط دفاعی ،زوج خط دفاع استقاللیها را عارف غالمی و
محمدحسین مرادمند تشکیل میدهند ،در سمت راست و
چپ اما شرایط استقاللیها برای دو سمت کناری خط دفاع
متفاوت است ،اگر قطعا تعداد مهاجمین استقالل در این
مسابقه ،ارتباط مستقیم با بازیکنان کناری استقاللیها دارد.
اما باتوجه به شرایط دربی ،بعید است استقاللیها تغییر آن
چنانی در ترکیبشان ایجاد کنند.
در سمت راست خط دفاعی ،سید احمد موسوی گزینه
متحمل استقاللیها خواهد بود ،اما در سمت چپ چالش
جذابی برای فکری ایجاد خواهد شد ،هرویه میلیچ و محمد
نادری دو گزینه اصلی فکری برای این پست هستند.
در قلب خط هافبک زوج مهدی مهدیپور و مسعود ریگی در
شهرآورد پایتخت خواهند بود ،آرش رضاوند نسبت به داریوش
شجاعیان و فرشید اسماعیلی گزینه محتملتری به نظر
میرسد ،وینگر راست آبیها وریا غفوری و در سمت چپ هم
مهدی قایدی قرار خواهد گرفت.
نوک پیکان خط حمله استقالل هم ارسالن مطهری قرار
خواهد گرفت.
اما دست محمود فکری بر روی نیمکت کامال باز است و
جانشینهای خوبی برای بازیکنان اصلی تیمش دارد ،جدا از
سید حسینی حسینی ،در خط دفاع سیاوش یزدانی ،محمد
دانشگر و یک نفر از بین نادری و میلیچ ،در خط هافبک،
فرشید اسماعیلی ،داریوش شجاعیان ،فرشید باقری ،بابک
مرادی و در خط حمله هم شیخ دیاباته ،اسلحه پنهان فکری
در دربی پایتخت خواهد بود.
اما یک شرایط دیگر هم وجود دارد که فکری با سه مهاجم
بازی کند ،آن وقت سید احمد موسوی نیمکت نشین خواهد
شد و وریا غفوری ،یک خط عقب تر بازی خواهد کرد تا
ارسالن مطهری وینگر راست و قایدی وینگر چپ و
شیخ دیاباته هم در نوک حمله قرار بگیرد ،البته
کمی بعید به نظر میرسد.
پرسپولیس
حدس زدن ترکیب پرسپولیس برای دربی
پایتخت ،کمی دشوارتر از رقیب دیرینهاش
است ،اما در خط دروازه انتخاب اول و قطعی
گل محمدی ،حامد لک است ،دروازهبان
آماده این روزهای پرسپولیسی ها که در
لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر عملکرد
فوقالعادهای داشته است.
زوج خط دفاعی پرسپولیسیها را به طور
قطع سیدجالل حسینی و محمدحسین
کنعان یزادگان ،کامهای آشنای
سرخها در قلب خط دفاعی
خواهند بود ،در سمت

چپ سعید آقایی گزینه اول پرسپولیسیها خواهد بود ،اما
در سمت راست خط دفاعی ،سیامک نعمتی و مهدی شیری
متناسب با شرایط ترکیبی یحیی گزینههای پرسپولیس
خواهند بود اما ،چالش اصلی گلمحمدی در ترکیب اصلی
تیم ،قلب خط هافبک است ،جایی که از بین سه گزینه،
احمد نوراللهی ،کمال کامیابینیا و میالد سرلک احتماال دو
نفر از آنها بازی خواهند کرد ،البته اگر یحیی نخواهد مانند
دیدار با سپاهان با سه هافبک تدافعی بازی کند ،در سمت
راست خط،هافبک امید عالیشاه محتمل ترین گزینه برای
بال راست سرخها خواهد بود ،احسلن پهلوان هگ در سمت
چپ قرار خواهد گرفت تا زوج خط حمله پرسپولیسیها ،به
احتمال زیاد وحید امیری و مهدی عبدی باشند.
بر روی نیمکت پرسپولیس ،رادوشوویچ ،آرمان رمضانی،
مهدی شیری ،کمال کامیابینیا (میالد سرلک) ،مهدی خانی،
مهدی شریفی و سعید حسینپور هم میتوانند جانشین
بازیکنان اصلی تیم شوند.
شرایطتیمی
استقاللیها پس از کسب دو پیروزی مهم در برابر گلگهر
سیرجان و آلومینیوم اراک به دربی رسیدند و شرایط مطلوبی
برای این مسابقه دارند ،استقاللیها از سه مسابقه قبلیشان
هفت امتیاز گرفتهاند و در شرایط آرمانی به سر میبرند.
اما اوضاع و احوال پرسپولیسیها چندان مساعد نیست،
شاگردان یحیی گلمحمدی در پرسپولیس ،پس از قبول
شکست در فینال آسیا در برابر اولسان هیوندای ،در سه مسابقه
متوالی در لیگ برتر فقط سه امتیاز کسب کرده اند و در امر
گلزنی هم چندان موفق نبوده است.
تیم داوری
بنا بر اعالم سایت رسمی فدراسیون فوتبال ،دیدار دو تیم
استقالل و پرسپولیس از هفته هشتم لیگ برتر فوتبال در
حالی فردا (دوشنبه  22دی ماه) ساعت  16:15در ورزشگاه
آزادی برگزار می شود که کمیته داوران فدراسیون
تیم داوری این دیدار را به شرح زیر
اعالم کرد:
داور :رضا کرمانشاهی
کمک داوران :آرمان اسعدی-
تورج عیوض محمدی
کمک داور اضافی  1و  :2بیژن
حیدری  -وحید کاظمی
داور چهارم :حسن یوسفی
ناظر :محمدرضا فالح
ناظر ویژه :فریدون اصفهانیان
به هرحال فقط چندساعت تا
آغاز دربی تهران فرصت مانده
است ،دیدار که باتوجه به آمار و
حساسیت های موجود ،می تواند
یکی از جذابترین دیدارهای دو تیم
در تاریخ شهراورد های پایتخت
باشد.

