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پرسپولیس در چالش «امتیاز معیشتی»

بعد از ریاســت جمهوری، مجلس نیز به این پرونده 
ورود کــرد و مقرر شــد تا اعضای کمیســیون امور 
داخلی کشــور و شوراها سریعا به داستان مشهد پرداخته و نتیجه را مشخص کنند. 
محمدصالح جوکار، رئیس کمیســیون امور داخلی کشور گفته بود ناهماهنگی بین 
دســتگاه ها در برگزاری مسابقه کامال مشهود است و در شرایط خاصی که مشهد در 
ایام نوروز دارد، برگزاری این رقابت در اســتادیوم امام رضا(ع) بســیار سخت بوده و 
می توانســتند با مدیریت بهتر، رقابت را در تهــران برگزار کنند. او همچنین گفته بود 
نکته ای که کامال روشــن است، عدم هماهنگی بین  دستگاهی و عدم تعامل درست 
بین آنهاســت و همچنین شورایی تصمیم گیر که بتواند مانند اتاق کنترل و فکر عمل 
کند و مجموعه هایی را که باید دســت به دست هم می دانند، هدایت کرده تا رقابت 

خوب با حضور پر شور تماشاگران برگزار شود، تشکیل نشد.
او ســپس از مهلتی سه روزه برای روشن شدن جزئیات این پرونده خبر و وعده داد تا 
روز پنجشــنبه همه چیز مشخص شود. هم زمان نصراهللا پژمانفر، نماینده مردم مشهد 
در مجلس و نایب رئیس کمیســیون اصل ۹۰ مجلس شــورای اسالمی نیز با اشاره به 
حواشی مسابقه فوتبال ایران و لبنان در شهر مشهد گفته است: «موضوع پیش آمده در 
حاشیه مسابقه فوتبال دو تیم مذکور در ورزشگاه شهر مشهد، در کمیسیون اصل ۹۰ به 
جد پیگیری می شــود و قطعا با عواملی که باعث بروز این اتفاقات در ورزشگاه مشهد 
شــدند، برخورد می شــود و گزارش آن را به مردم تقدیم خواهیم کرد. برخی جریانات 

می خواهند مسائل را در شهر مشهد به حاشیه ببرند».
چرا خبری از برخورد یا استعفا نشده است؟

با وجود وعده های مکرر برای رســیدگی به پرونده اتفاقات مشهد که یک فاجعه 
ورزشــی جدید را رقم زده اســت، در حالی که بیش از یک هفته از آن بازی گذشته، 
هنوز مقصری معرفی نشــده و حتی کوچک ترین شــخصی در فدراســیون فوتبال، 
وزارت ورزش یا یکی از مســئوالن شهر مشــهد حاضر به استعفا نشده اند. این مورد 
در شــرایطی رخ داده که هیچ کدام از نهادها حاضر بــه پذیرش تقصیر خود در این 
زمینه نیستند. مسئوالن رده باالی ورزش اعتقاد دارند تصمیمات چهره های تأثیرگذار 
در مشــهد باعث بروز چنین رخدادی شده و مشهدی ها می گویند مجری تصمیماتی 
بوده اند که از تهران به آنها مخابره شده است. در این میان، به تازگی انسیه خزعلی، 
معــاون رئیس جمهوری در امور زنان، در گفت وگویی تلویزیونی به این مورد اشــاره 
کرده که به نظر می رســد اتفاقات مشهد «عامدانه» صورت گرفته است. او می گوید: 
«برخی خطا ها کامال مشهود است. انتخاب این ورزشگاه مناسب نبود و اینکه عنوان 
می کنند به خاطر کرونا بوده، قابل قبول نیست. به نظر می رسد همه این موضوعات 
ســهوی نیست. فقط هم مســئله زنان نبوده است، بحث شــیوه نامه های بهداشتی 
و تکمیل شدن ورزشــگاه هم بوده اســت. امیدوارم این موضوع عامدانه نباشد، اما 
شواهد نشان می دهد همه آن ســهوی نبوده و حداقل بی تدبیری است. قطعا شأن 
زن ها باید حفظ شــود. ریاســت محترم جمهور به کارگیری زنــان را در مراکز عالی 

تصمیم گیری و تصمیم سازی خواستار است».
پروژه عمدی بودن چنین برخوردی از همان ســاعت های نخســت مطرح شــده 
و حــاال معاون رئیس جمهور به طور رســمی از آن پرده برداشــته که خود می تواند 

سرآغاز پرسش های فراوان باشد.
ماست مالی در راه است؟

همان طــور کــه در باال عنوان شــد، با وجود گذشــت قریب به هشــت روز از آن 
اتفــاق، هنوز خبــری از برخورد بــا مقصران این پرونده نیســت و به نظر می رســد 
به طور نامحسوســی قرار اســت این پروژه مشــمول گذر زمان شــود تا واکنش های 
تند موجود، نرم تر شــوند. این در حالی اســت که مسئوالن شــهر مشهد تحت هیچ 
شــرایطی تقصیر موجود را گردن نمی گیرند و همــه چیز را به تهران مرتبط می کنند. 
در تازه تریــن واکنش ها، یعقوب علی نظری، اســتاندار خراســان رضوی، در خصوص 
حواشــی به وجود آمده مســابقه فوتبال ایران و لبنان در مشــهد مقدس گفته است: 

«تصمیم گیری درخصوص زمان و مکان برگزاری مســابقه بین ایران و لبنان در اختیار 
مدیران اســتانی نبود؛ حتی میزان تماشاگران و ترکیب آنها نیز کامال در اختیار وزارت 
ورزش بــوده و از تهران تعیین و تکلیف شــده اســت. آنچه به ما در اســتان مربوط 
می شــد، موضوع اجرای مسابقه بر اساس تصمیمات اخذ و ابالغ شده به استان بوده 
اســت». او از افرادی که آیت اهللا علم الهدی را پشــت این اتفاقات می دانند نیز گالیه 
کرده و گفته: « در زمان برگزاری بازی، نماینده ولی فقیه خارج از استان حضور داشته 
اســت؛ ضمن آنکه تیم ملی ایران و لبنان به سبب اعتبار حضرت رضا(ع) در مشهد 
مقدس عالقه داشتند تا به مشهد بیایند تا برگزاری آخرین مسابقه قبل از جام جهانی 

در مشهد به عنوان حسن ختامی برای آنها باشد».
با این حال، اســتاندار خراســان رضوی به یکی، دو نکته دیگر نیز اشــاره می کند که 
همین موارد می تواند ســرنخ هایی بــرای اتفاق های پیش آمده باشــد. او می گوید در 
مشــهد همه چیز باید فرهنگی باشد و به حفظ حرمت حضرت رضا (ع) رقم بخورد. 

«اینجا مشهد مقدس است؛ یعنی همه چیز باید حول محور فرهنگ رضوی 
و حضــرت علی بن موســی الرضا(ع) رقم بخورد. با همــان اعتقادی که به 
زیارت امام رضا(ع) مشــرف می شویم، الزم است با همان اعتقاد نیز حرمت 
حضرت را در این شــهر مقــدس نگهداری کنیم. بنابراین اگــر بحثی در این 
زمینه می شود، درخصوص حفظ حرمت حضرت رضا (ع) است. وقتی وارد 
یک حریم خاص می شویم، الزامات آن را رعایت می کنیم؛ پس همه مباحث 
ناشــی از این موضوع است که وقتی ما در شهر مقدس امام رضا(ع) زندگی 
می کنیم یا وارد آن می شــویم باید اعتقادات و مالحظات مربوط به این حریم 
رضوی را حفظ کنیم». اشــارات غیرمســتقیم او بیانگر شــایعه ای است که 
می گویند مســئوالن شهر مشــهد اعتقاد دارند در جوار حرم امام رضا، زنان 
نباید در کنار مردان وارد ورزشــگاه شوند. با این حال، استاندار خراسان رضوی 
باید به این پرسش هم پاسخ دهد که آیا در شهر امام رضا (ع) پاشیدن اسپری 
فلفــل به صورت زنان عالقه مند به فوتبال با فرهنگ رضوی همخوانی دارد 

یا خیر؟
فارغ از مباحث مطرح شــده، صحبت های روز گذشــته وزیر کشور، نگاه 
بــه این اتفاقات را به ســمتی بــرده که زمینه برای رفــع و رجوع کردن این 
پرونده بدون معرفی کردن مقصری فراهم شــود. احمد وحیدی، وزیر کشور، 
روز گذشــته به چند نکته درباره اتفاق های مشهد اشاره کرده که تعدادی از 
آنها محل بحث اســت. او گفت: « حدود هشت هزارو ۵۰۰ بلیت در سامانه 
فروخته شــد، اما مقداری بلیت خارج از سامانه توسط مسئوالن فدراسیون 
در قالــب کارت دعــوت به حدود چهار هزار نفر ارائه شــد که به این ترتیب 
حجم مراجعه به اســتادیوم زیاد شد؛ به شکلی که این استادیوم با ۲۳ هزار 
نفر جمعیت پر شد. هنگامی که ازدحام جمعیت زیاد شد، درهای استادیوم 
باز شدند و برخی افراد با بلیت و بدون بلیت وارد استادیوم شدند و ظرفیت 
اســتادیوم به صورت کامل پر شــد؛ موضوعی که مــورد اعتراض AFC نیز 
قرار گرفت. بر همین اســاس درهای استادیوم بسته می شود. عده ای پشت 
دیوارها و درها حضور داشــتند و برخــی از آنها قصد باالرفتن برای ورود به 
استادیوم را داشتند؛ بنابراین با توجه به خطر شکسته شدن درها و فروریختن 
دیوارها، افشــانه فلفلی مورد اســتفاده قرار می گیرد کــه چند نفری دچار 
مشکل می شــوند. در این هنگام برخی از شهروندان پراکنده می شوند و در 
این بین افشانه دیگری برای پراکندگی جمعیت مورد استفاده قرار می گیرد».
او در خصوص ورود بانوان به استادیوم گفت: « برای حضور خانم ها باید 
بسترهای الزم در استادیوم ها آماده شود. هنگامی که با وزیر ورزش صحبت 
شــد، اعالم شد اگر مشکلی ندارند مســابقه در تهران برگزار شود که شرایط 
برای حضور خانم ها فراهم بود؛ موضوعی که در مشهد وجود نداشت. این 
 AFC بود که اعالم کردند آمادگی جابه جایی وجود ندارد و محل بازی نیز به

اعالم شــده است؛ بنابراین مقرر شــد در این بازی تنها آقایان در استادیوم حضور پیدا 
کنند. البته در فروش بلیت ظاهرا اشتباهی صورت گرفته بود که ۹ نفر از بانوان بلیت 
دریافت کرده بودند که البته ابهامی نیز در این زمینه وجود دارد که آیا به اسم آقایان 

بلیت دریافت شده و بعد در اختیار خانم ها قرار گرفته است؟».
این صحبت ها به راحتی پاک شــدن صورت مسئله را نشان می دهد؛ اول اینکه چه 
کســی تصمیم گرفته بازی را به مشهد ببرد کلید اصلی ماجراست. اینکه چه کسی 
با وجود تعهد کتبی به فیفا، مانع ورود زنان به ورزشــگاه شده نیز پرسش مهم دوم 
اســت. از آن مهم تر دستور برخورد با تماشــاگران زن، در حالی که فیفا به شدت این 
موضــوع را زیر نظر دارد، از دیگر ابهامات موجود اســت. ضمن اینکه آیا مصوبه ای 
رسمی برای انتقال میزبانی تیم ملی از تهران به مشهد وجود داشته یا نه؟ اگر پاسخ 
مثبت است که انتشار آن واجب است، وگرنه بعید است وقت کشی و بازی با کلمات، 

راه حل درخوری باشد.

آغاز پروژه «ماست مالی» فاجعه مشهد؟

پرســپولیس تیم دوم جدول رده بندی، در هفته بیست و چهارم رقابت های لیگ برتر برابر 
هوادار با نتیجه بدون گل متوقف شــد تا در همین فصل مقابل همین رقیب تازه لیگ برتری 
شده فقط چهار امتیاز از دست بدهد. موقعیت سوزی بازیکنان پرسپولیس در این دیدار باعث 
شــد تا ماه کابوس وار شاگردان یحیی گل محمدی تکمیل شــود. این تیم با نتیجه ای که در 
ایــن هفته گرفته از پنــج بازی اخیرش در لیگ برتــر فقط دو تا را برده و با یک شکســت و 
دو مســاوی به کار در این بازه زمانی ادامه داده اســت. پرسپولیسی ها در حالی برای رسیدن 
به ششــمین قهرمانی متوالی در لیگ برتر کار ســختی در پیش دارند کــه این روزها حاضر 
به پذیرش اشتباهات فنی نیســتند و همچنان عدم نتیجه گیری شان را به موارد بیرونی ربط 

می دهند. این تیم که پنج فصل اخیر، فاتح بالمنازع لیگ برتر بود، همواره به شــنیدن چنین 
بهانه هایی که قهرمانی های پرســپولیس بیرون از زمین ســبز رقم می خورد، عادت داشته و 
مدام چنین موضوعاتی را به سخره گرفته و از رقبا خواسته که «قوی تر از بهانه هایتان باشید». 
با این حال، در این فصل که شــرایط برای ســرخ های تهرانی خوب پیش نرفته، آنها به جای 
پذیرش ضعف در خطوط مختلف زمین، سعی در پیاده کردن همان شیوه رقبا دارند؛ شیوه ای 
که بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت باشــد، راه گریزی برای پذیرش واقعیت اســت. در بازی 
همین هفته، حمید مطهری، مربی پرســپولیس در کنفرانــس خبری از این گفت که داورها 
می خواهند بازی های پرسپولیس مساوی شود. او درباره شرایط داوری بازی با هوادار گفت: 

«نمی دانم داوران چرا در هفته های اخیر دوست دارند بازی پرسپولیس مساوی دربیاید! اصال 
در مورد داوری صحبت ندارم. فقط یک نکته می گویم. تو را به خدا اگر اشتباه کردم، بگویید. 
نیمه اول سه دقیقه وقت اضافه داشت؟». بدتر از مربی پرسپولیس، حرف های رضا درویش، 
مدیرعامل این باشگاه بود که می گوید نتایج بیرون از زمین رقم می خورد. «متأسفانه بناست 
تصمیم گیری جای دیگری باشــد. ما فکر کردیم نتیجه در زمین مشخص می شود  ولی امروز 
می بینیم این طور نیســت و نتیجه جای دیگر رقم می خورد. فقــط یک بار همین وقت نیمه 
اول را بگیرند و اگر بیشــتر از ســه دقیقه نبود، هیچ وقت دیگر کسی از پرسپولیس مصاحبه 
نمی کند. ما تا روز آخر امیدواریم ولی به شرطی که در زمین فوتبال تصمیم گیری شود، یعنی 

بازیکنان نتایج را مشخص کنند». واکنش بحث برانگیزتر این موضوع را افشین پیروانی، مدیر 
تیم پرســپولیس داشــت. او بعد از بازی و زمانی که با درخواست خبرنگاران برای مصاحبه 
روبه رو شد، گفت: « هر زمانی که به ما هم امتیاز معیشتی دادند، صحبت می کنم!». بر کسی 
پوشیده نیست که پرسپولیس در این فصل از اشتباهات داوری لطمه دیده و شاید آرای کمیته 
انضباطی هم به مذاق این تیم خوش نیامده است ولی عالقه مندان به پرسپولیس به خوبی 
از این مورد آگاهی دارند که ضعف در خط دروازه، نداشتن مهاجم شش دانگ و از آن مهم تر، 
ضعف کادرفنی در تشــخیص ترکیب اصلی پرسپولیس که باعث هدر رفتن زمان زیادی شد، 

عامل تأثیرگذارتری در مقایسه با اشتباهات داوری برای این فصل پرسپولیس بوده است.

منهاى فوتبال

گزینه های هدایت تیم های ملی 
تکواندو مشخص شدند

با نظر کمیته فنی فدراسیون تکواندو گزینه های هدایت تیم های ملی 
مردان و زنان مشــخص شدند. به گزارش تســنیم، با پایان قرارداد فریبرز 
عسکری و مهرو کمرانی، ســرمربیان تیم های ملی تکواندو در پایان سال 
گذشــته و با توجه به تغییر و تحوالت فدراســیون تکوانــدو، در روزهای 
گذشــته کمیته فنی این فدراسیون در خصوص انتخاب کادرفنی تیم های 
ملی جلســاتی را برگزار و از مربیان مدنظر درخواست برنامه کرد. هادی 
ساعی، غالمحسن ذوالقدری، اصغر رحیمی، فیض اهللا نفجم و زهرا سروی 
اعضای کمیته فنی فدراســیون تکواندو هستند که در این مدت و حتی در 
تعطیالت نوروز درخصوص انتخاب کادر فنی تیم های ملی جلســاتی را 
برگزار و در نهایت در بخش مردان از فریبرز عســکری، بیژن مقانلو، علی 
محمد بســحاق و یوسف کرمی درخواست برنامه کردند. یوسف کرمی با 
توجــه به توافق با تیم ملی پاکســتان از هدایت تیم ملــی انصراف داد و 
سایر گزینه ها برنامه های خود را ارائه کردند. همچنین در بخش بانوان نیز 
کمیته فنی از مهرو کمرانی، مینو مداح، ندا زارع و مریم آذرمهر درخواست 
برنامه کرد که آذرمهر نیز مانند کرمی با عذرخواهی از کمیته فنی از عدم 
تمایل خود برای هدایت تیم ملی خبر داد. شنیده می شود رحیم صالحی 
نیــز برای هدایت تیم های پایه در میان گزینه های کمیته فنی فدراســیون 
تکواندو قرار دارد. با توجه به تعدد رویدادهای مختلف تکواندو در ســال 
جاری این احتمال وجود دارد تــا ترکیبی از گزینه های مدنظر کمیته فنی 

هدایت تیم های ملی تکواندو کشورمان را برعهده بگیرند.

لهستان میزبان هفته سوم لیگ 
ملت های والیبال شد

لهســتان به جای روسیه میزبان هفته ســوم لیگ ملت های والیبال 
شد. بر اساس اعالم فدراسیون جهانی والیبال، لیگ ملت های سال ۲۰۲۲ 
در گروه مردان از ۱۷ خردادماه ســال جاری آغاز شــده و دوم مردادماه 
با معرفی تیم های برتر به پایان خواهد رســید. کشورهای برزیل، کانادا، 
فیلیپین، بلغارســتان، لهســتان و ژاپن، میزبانان مرحلــه مقدماتی این 
رقابت ها در گروه مردان هستند. پیش از این روسیه به عنوان میزبان هفته 
سوم معرفی شده بود که به دلیل تحوالت بین المللی و جنگ این کشور 
با اوکراین، میزبانی از این کشــور گرفته شــد و تیم ملی این کشور نیز در 

مسابقات حضور نخواهد داشت.
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امروز در   فوتبال 

چهارشنبه ۱۷ فروردین
چلسی – رئال مادرید ۲۳:۳۰

ویارئال – بایرن مونیخ ۲۳:۳۰
برنلی – اورتون ۲۳:۰۰

              

برگ سبز  خودرو  سایپا  131SE  رنگ سفید روغنی 
مدل ۱۳۹۷ به شماره پالک ایران ۳۸ _ ۷۳۸ ص ۹۸ 

و شماره موتور M136065651 و شماره شاسی 
NAS411100J1088269 به نام ابوالفضل كيهاني نادر 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی خودرو  پژو  پارس  TU5  رنگ سفید 
روغنی مدل ۱۳۹۵ به شماره پالک ایران ۳۳ _ ۸۴۸ ج ۵۳ و 

 شماره موتور 164B0056239 و شماره شاسی
 NAAN11FE9GH701491 به نام فريد خسروی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو پژو ۲۰۶ رنگ سفید مدل ۱۴۰۰ 
به شماره پالک ۴۹۷ ب ۸۲ ایران ۹۶ و شماره 

موتور 165A0193023 و شماره شاسی 
 03EEXM458142 به نام مهدی نيك فرجام

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کارت خودرو کیا اسپورتیج رنگ مشکی روغنی مدل ۲۰۱۰ 

به شماره پالک ایران ۵۵ - ۲۴۴ م ۵۸ و شماره موتور 
 G6BA9742471 و شماره شاسی

 KNAKHA813DA7733044 به نام محمد حسين 
يارمحمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 کارت دانشجویی اينجانب «هليا فرح بخش» فرزند 
«علی محمد» با شماره دانشجویی «۹۹۵۱۱۲۵۵»از 

دانشگاه «علم و صنعت ایران»رشته .«فیزیک» در مقطع 
«کارشناسی» مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ادامه از صفحه اول


