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این روزها شهر کار و کاریز لبریز از شوق شده است. 
شهِر کاه و کاه گل باالخره صاحب منصبی ماندگار در 
جهان شد. از این پس مردم تمام دنیا شهر بادگیرها 
نیکی خواهند شناخت. حاال می شود رفت در  به  را 
میانه  میدان امیرچخماق، سر باال گرفت و با افتخار 
قصه های تاریخ را برای مردمان دنیا تعریف کرد. از 
فریب ضحاک تا حمله  اسکندر. حکایت آن اسیرانی 
که سر از چاه به در آوردند و  خشت اول را چنان نهادند 
تا امروز بزرگترین شهر خشتی جهان ثبت در میراث 

جهانی یونسکو شود.
پس از گذشت ۹ سال از قرار گرفتن پرونده  شهر 
روز  میراث موقت جهانی،  فهرست  در  یزد  تاریخی 
»شهر  سرانجام  و  رسید  سر  به  انتظارها  یکشنبه 
شهرهای  نخستین  از  یکی  به عنوان  یزد«  تاریخی 

خشتی جهان به ثبت رسید.
میراث  اجالس کمیته   آغاز چهل ویکمین  از  پیش 
جهانی یونسکو، محمدحسن طالبیان، معاون میراث 
و  فرهنگی  میراث  صنایع دستی،  سازمان  فرهنگی 
ایراداتی که یونسکو نسبت  به  با توجه  گردشگری، 
 به برخی ساخت وسازهای غیراصولی در بافت تاریخی 
یزد مطرح کرده بود، ابراز نگرانی کرده بود. اما خدا را 
شکر که در نهایت، در جلسه  کمیته  میراث جهانی 
تاریخی  »شهر  پرونده ی  تکمیلی  بررسی  یونسکو، 
یزد« برای ثبت، پس از حمایت چهار کشور و طرح 
سؤال از سوی برخی کشورهای دیگر، صحبت های ۸ 
کشور دیگر در مورد این پرونده و تصمیم گیری نهایی 
انجام شد و در نهایت اعضای این کمیته در این مورد 

به اجماع دست یافتند.
به  پیش  سال ها  باید  که  نیکو  و  خجسته  امری 
انجام می رسید و شاید بی مسئولیتِی همیشگی ما و 
مسئوالنمان از یک سو و بدبینی های جهانی نسبت 
به ما ایرانی ها از سوی دیگر سبب تعویق این مهم 

شده بود.
عروس کویر این روزها منتظر نگاهی ویژه از سوی 
مسئولین است تا بتواند خاطراتش را برای مردم دنیا 
تعریف کند. اگر نگاه کالن مسئولین به اهمیت این 
اگر  یافت که  درخواهند  قدری وسیع تر شود  رویداد 
به عنوان صنعت و تجارت  را صرفاً  پدیده  توریسم 
بنگریم سبب ارز آوری های کالن و توسعه  اشتغال 
برای استان یزد خواهد بود و اگر آن را از دیدگاهی 
غنی  فرهنگ  تبلور  می بینیم  کنیم  بررسی  باالتر 
ایرانی- اسالمی در دارالعباده  یزد چه تأثیر شگرفی 
بر وجهه  ایران و اسالم در منظر جهان خواهد داشت.

کوتاه ورزشی

آقاخان محالتي )فرقه اسماعیلیه( که در زمان محمدشاه 
قاجار دست به چند اقدام مسلحانه ناموفق زده بود. او 20 
از  لوت،  کویر  از  عبور  از  پس  خورشیدی   121۹ تیرماه 
طریق خراسان بزرگتر )قائن و سرزمینی که دولت لندن 
هندوستان  عازم  است(  کرده  تلقی  افغانستان  را  نامش 

)هندوستان انگلیس( شد.
 آقاخان، نخست در کرمان به پاخاسته بود که شکست 
را دستگیر و  فیروزمیرزا حاکم وقت کرمان وي  خورد و 
به تهران فرستاد، ولي محمدشاه اورا بخشید. آقاخان پس 
از ترک تهران، با کسان خود در منطقه »شهربابک« به 
ایستادگي مسلحانه دست زد، اما این بار هم از نیروهاي 
دولتي شکست خورد و به فارس رفت و از آن جا دوباره 
که  زد  ایستادگي دست  به  و  بازگشت  کرمان  منطقه  به 
بازهم شکست خورد و چون خانعلي خان فرمانده نیروهاي 
به  راور کرمان تصمیم  نبود، در  بردار  او دست  از  دولتي 

خارج شدن از ایران گرفت.     
سال  حمله  در  آقاخان  که  نوشته اند  مورخان  از  پاره اي 
انگلیسي ها  حمایت  از  دوم(،  )حمله  کرمان  به   121۹
برخوردار بود. انگلیسي ها در آن زمان مي کوشیدند تا با 
فراهم ساختن مشکالت، درگیري هاي داخلي و ...، دولت 
ایران را که هنوز قدرتی داشت از تالش مسلحانه براي 
تاسیس  بدو  از  که  آن  اطراف  مناطق  و  »هرات«  حفظ 
دولت مرکزی ایران به دست کوروش بزرگ در 25 قرن 
و  »آریا«  و  بودند  کشور  این  خاک  از  اي  قطعه  پیش، 
»آریانا« خوانده می شدند، منصرف کند و احتماال حمایت 

از آقاخان در همین راستا صورت گرفته بود. 
طریق  از  انگلیس،  هندوستان  به  ورود  از  پس  آقاخان 
مکاتبه و تماس تالش کرد که با جلب نظر دربار تهران 
براي  هم  هدایایي  منظور،  همین  به  بازگردد،  ایران  به 
ناصرالدین شاه که تازه شاه شده بود فرستاد. در پی این 
به  پاي  اگر  پیام فرستاد که  آقاخان  براي  امیر کبیر  امر، 
دولت  شد.  خواهد  مجازات  و  دستگیر  بگذارد  ایران  مرز 
انگلستان که حامي آقاخان بود و از او سود سیاسي مي برد 
اجازه داد که در هندوستان باقي بماند و آقاخان در آغاز 
کار بمبئي )مومباي( را براي سکونت برگزید و سپس به 
منطقه سند )پاکستان امروز( رفت. پس از آقاخان پسر و 
نوه هایش جانشین وی شدند. پیروان فرقه اسماعیلیه )یک 

فرقه شیعه( را 20 میلیون تن برآورد کرده اند.

شاعر: ال ادری!!!
از آن روزی که اینترنت بنا شد

زن خونه ز مرد خود جدا شد
نه چای آماده و نه استکانی

دریغ از پختن یک لقمه نانی
سر صبحی که پی جو تا سحرگاه
موبایلش روشنه هر گاه و بی گاه

گهی اینترنت و واتس آپ و گه چت
پیامک میزنه این خط به اون خط

خیالش نی بچه ش داره میمیره
خوراکش خورده یا اینکه نخورده

خیالش نی که مردش خسته و زار
میاد خونه شبانگاهان سر کار

سرش توی موبایلش هی میخنده
پیامک میزنه خالی میبنده

بجای همدمی با مرد خونه
موبایال روز و شب همدمشونه
الهی این موبایال را تو بشکن
دل بیچاره ی مردا رو نشکن

قدیما مرد و زن همراه و همدل
حاال همدم شده خط ایرانسل

الهی کابل اینترنت جدا شه
موبایال از دست زن ها رها شه

از آن روزی که این تانگو بنا شد
زن خونه ز مرد خود جدا شد 

در آستان دوست 

الهی کابل اینترنت جدا شه
کارمندها از رئیسشان متنفرند!

دربی 30 یورویی در شهر بیله فلد

4 طال و یک برنز حاصل کار کاروان دو 
و میدانی

موالنا

43 درصد کارکنان می گویند که کارهای خوب آن ها 
دیده نمی شود.

خیلی از کارکنان ناخشنودند، چرا که بر این باورند که 
مدیر آن ها به کار خوب شان ارج نمی دهد. آن ها مشتاق 
احساس می کنند  اما  بازخور مثبت هستند،  و  تشویق 
سرپرستان آن ها در تمجید و تقدیر از آن ها دچار کوتاهی 

می شوند  زمانی که:
تصمیمات خوبی می گیرند؛

ریسک های تجاری معقولی را می پذیرند.؛
کمک شایان توجهی در خالل جلسات می کنند؛

ایده های نویی را مطرح می کنند.
وجود جوی  سالم،  سازمان  نشانه های یک  از  یکی 
این  در  است.  قدرشناسی  و  مثبت  تقویت  بر  مبتنی 
کارکنان  به  که  شنید  سرپرستان  از  باید  سازمان ها 

می گویند:
نکته خوبی است؛

از صحبت کردن با شما لذت بردم؛
واقعاً قابل ستایش است؛

چه خوب؛
چه عالی؛

مرسی؛
شش دلیل عمده که مدیران در تقدیر از کارکنان خود 

کوتاهی می کنند :
1.آن ها کارکنان را برای بهره کشی و سخت کوشی 

بدون تشکر می خواهند.
2.آن ها به کارکنان به چشم هزینه تا یک دارایی با 

ارزش و سرمایه گذاری می نگرند.
3.آن ها درک نمی کنند که تقدیر و شناسایی چقدر 

برای کارکنان اهمیت دارد.
هستند.  عاطفی  هوش  مناسب  سطح  فاقد  4.آن ها 
برای آن ها تشکر از کارکنان کاری بیزار کننده و عبث 

است .
از  مدبرانه  سبکی  به  چگونه  که  نمی دانند  5.آن ها 
کارشناسانه شان تشکر کنند که خالص و واقعی به نظر 

آید  و نه ریاکارانه.
6.آن ها خودشان هیچ گاه مورد تقدیر سرپرستانشان 

قرار نگرفته اند.
شمار اندکی از کارمندان ممکن است در طول زندگی 

حرفه  ای شان تاکنون حداقل یک بار هم با یک رئیس 
بد و افتضاح مواجه نشده باشند. برخی مدیران بی کفایت 
ترحم کارمندان شان را برمی انگیزانند، در حالی که برخی 
دیگر هنگام ورود به اتاق کنفرانس روحیه شان را از آن ها 
می گیرند  چیزی شبیه کشیدن اکسیژن از یک محفظه.

اخیراً شرکت سکند سیتی ورکس گروهی از کارمندان 
داده  قرار  بررسی  مورد  را  شمالی  امریکای  تمام وقت 
است تا بفهمد از نظر آن ها چه عادت هایی رئیس بد و 
سرپرستان نفرت انگیز را از رهبران عالی متمایز می کنند. 
هر مدیر افتضاحی که آن ها توصیف می کردند، از جهات 
بسیاری دارای عیب و نقص های فراوان بود، ولی میان 
تمام این مدیران یک خصوصیت مشترک وجود داشت؛ 

فقدان احترام از جانب کارمندان شان.
درحقیقت،  کنار آمدن با یک رئیس بد تقریبا غیرممکن 
است. برای بسیاری از کارمندان، این کار مثل انجام 
و  آداب  توصیف  اصطالح  این  از  )منظور  گذار  آیین 
همچون  زندگی  دوران حساس  در  که  است  رسومی 
تازه، زناشویی و نظایر  بلوغ، پیوستن به گروه  زایش، 
آن برگزار می شود. آیین های پاگشایی هم چون غسل 
یک  است.  هستند.(  مناسک گذار  ازجمله  نیز  تعمید 
از  بدی  مرحله   وارد  بد،  رئیس  با  مواجهه  در  کارمند 
زندگی اش می شود. برای متمایز کردن رهبران قدرتمند، 
باید رهبران بد را شناسایی کرد و سپس دوباره آن ها را 

آموزش داد یا به طور کلی حذف شان کرد.
قبیل  این  از  نمونه   6 به  ادامه  در  دلیل،  همین  به 
اشاره  اصالح شان  برای  نکاتی  همین طور  و  رئیس ها 

می کنیم.
1. زورگو

راهنمایی  را  کارمندان شان  هرگز  رؤسا  قبیل  این 
نمی کنند، به آن ها چیزی یاد نمی دهند یا رهبری شان 
رئیس های  می کنند.  رقابت  آن ها  با  بلکه  نمی کنند؛ 
زورگو از پروژه ای که کل پنج شنبه شب را )وقتی که 
می توانستید لم بدید و خندوانه نگاه کنید( برای اش وقت 
گذاشتید، کسب اعتبار می کنند، و می خواهند هر 10 
دقیقه یک بار به روزرسانی وضعیت را برای شان گزارش 

دهید.
2. روح

برای رئیسی که مثل روح می ماند، دفتر مثل برزخی 
مابین ماموریت های شخصی و جلسات ناهار است )که 
در تقویم اش هم چیزی از آن نوشته نشده است(. این 

قبیل رؤسا اصال آن قدر در دفتر نمی مانند که بخواهند 
سر میز کارمندان حاضر شوند و با آن ها صحبت کنند، 
چه برسد به این که بخواهند از گزارش های مستقیم، 

بازخورد عمل کرد روزانه تهیه کنند. 
3. ایرادگیر

یک رهبر باکفایت، خالقیت کارمندان اش را پرورش 
سرمایه گذاری  موفقیت شان  در  کار  این  با  و  می دهد 
ایده های  ایرادگیر دائماً  می کند. در مقابل، رئیس های 
مقاومت  تغییر  مقابل  می دانند،  بی ارزش  را  دیگران 
می کنند  )حتی اگر آن تغییر متضمن بهره وری باالتر 
و  غیرممکن  استانداردهای  در  را  کارمندان  و  باشد( 
ایرادگیر  رؤسای  کارمندان  می دارند.  نگه  مبهم شان 
جالب  پیشنهادهای  از  پر  رایانامه ای  پیش نویس های 

دارند که از ارائه شان دلسرد شده اند.
4. خیلی خودمانی

برخی از رؤسا، به ویژه در کسب  وکار که دارای سلسله 
مراتب مسطح تری است، خیلی سعی می کنند بیش تر 
از آن که یک رهبر باشند، برای کارمندان شان به یک 
دوست تبدیل شوند. داشتن رابطه  صمیمانه با کارمندان 
به نوبه  خود قابل تحسین است، ولی نه در حد مکالمه 
در گوگل هنگ اوت در مورد آخرین شکست عشقی؛ این 
قبیل اطالعات بیش تر از چیزی است که یک همکار 
نیاز دارد بداند. رؤسای »خیلی خودمانی« آن قدر با دقت 
بر تمایالت همکاران تمرکز می کنند که مسئولیت شان 

را به عنوان یک مدیر از یاد می برند
5. بی مالحظه

ریشه  تمام سردردهای عصبی مدیران منابع انسانی، 
رئیس های بی مالحظه هستند که هیچ درکی از تفاوت 
این  ندارند.  تحریک آمیز  رفتارهای  و  موجه  رفتارهای 

مدیران شاید در گپ و گفت وگوی پیش از شروع یک 
جلسه با یک طنز سیاسی نامناسب یکی از همکاران اش 
را به دلیل یک اشتباه سهوی ترور شخصیتی کنند. افراد 
بی مالحظه همیشه پایبند به این قانون هستند: »اول 
کارت را انجام بده، بعد عذرخواهی کن!«، که البته بعداً 

هم به ندرت عذرخواهی می کنند. 
6. دانشمند

هر  در  که  هستند  این  عاشق  دانشمند  رئیس های 
شرایطی از سلسله مراتب نیازهای مزلو پیروی کنند. 
این افراد از آن دسته سرپرستانی هستند که همیشه در 
مورد ترفندهای مدیریتی مطالعه می کنند و دوست دارند 
پا کنند، ولی هرگز  بر  اردوگاه های آموزشی مدیریتی 
نمی توانند از این گنجینه  دانش  به سود کارمندان شان 
استفاده کنند. اگر شرایط دفتر یا رفتار یکی از کارمندان 
با نظریه های اجتماعی مورد عالقه  ایشان منطبق نباشد، 

دیگر از انجام هر کاری ناتوان می شوند.
طبق این نمونه هایی که معرفی کردیم، یک رئیس را 
به خاطر بوی بد دهان اش یا مزه پراکنی های نامناسب 
نمی توان رئیس بدی دانست. مشکالت بزرگ تری نظیر 
فقدان مهارت های ارتباطی، همکاری و ناتوانی در اظهار 
هم دردی را می توان جزء ویژگی های منفی یک رئیس 
دانست. برخالف اعتقاد مدیران منابع انسانی، شیوه های 
خاص مدیریتی و اسالیدهای پاورپوینت هم نمی توانند 

این مشکالت را حل کنند.
ارتقای  و  فرهنگی  تکامل  نیازمند  کسب وکار 
با  را  منفی  رقابت های  که  است،  انسانی  ویژگی های 
روش های همکاری مثبت جایگزین کنند. برای رسیدن 
به این هدف باید کمی شوخ طبع بود: رئیس هایی که در 
برخورد با شرایط دشوار مشتریان، یا حتی کاستی ها و 
کمبودها هم چنان بامزه و شاد هستند، کارمندانی تربیت 
می کنند که بدون ترس از شکست، با تمام تالش کار 

می کنند.
بداهه سازی  مهارت های  باید  مدیران  این جهت،  از 
تصمیمات را یاد بگیرند. محیط های کار جدید  جایی 
که رؤسا درخواست های آخر وقت مشتریان، شکایات 
و پرسش ها را از طریق رایانامه، نرم افزار Slack و 
نیازمند  می دهند   پاسخ   VoIp اینترنتی  مکالمات 
رهبرانی است که همیشه بتوانند خود را با چالش های 
اطراف شان سازگار یا با بداهه سازی تصمیمات آن ها را 

حل کنند. - تخلیص شده

عملیات نظامي ناموفق آقاخان محالتي 

ای همدم روزگار چونی بی من؟
                                                  ای مونس و غمگسار چونی بی من؟

من با رخ چون خزان خرابم بی تو
                                                   تو با رخ چون بهار چونی بی من؟

آرش  وکیلی  - روزنامه نگار

تبریک کی روش به رضاییان!

مقصد بعدی گوچی کجاست؟

غول های اروپا به دنبال مدافع گمنام

تکذیب مصدومیت دروازه بان تیم ملی

تیم  مدافع  انتقال  ایران  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
بلژیک تبریک  به تیم اوستنده  را  ایران  ملی فوتبال 
گفت. کارلوس کی روش پس از انتقال رامین رضاییان 
فوتبال مطلبی که  در  بلژیک گفت:  اوستنده  تیم  به 
حائز اهمیت است، صحبت درون زمین و اثبات کردن 
این امر با نتایج به دست آمده و دستاوردهایی است 
که یک بازیکن با بازی خود می تواند بر جا بگذارد. 
آینده  در  رضاییان  رامین  برای  ملی  تیم  سرمربی 
با  کرد  امیدواری  ابراز  و  آرزو ها  بهترین  پیش رویش 
تجربه به  دست  آمده در اروپا، این بازیکن عالوه بر 
پیشرفت، بتواند در آینده تیم ملی فوتبال نیز کمک 

کند و همچون گذشته تأثیرگذار باشد.

ایرانی تیم هیرنفین هلند  رضا قوچان نژاد مهاجم 
که فصل گذشته در لیگ این کشور توانست 20 گل 
برای تیمش بزند و دومین گلزن برتر لیگ هلند لقب 
است  روبرو  آینده  برای فصل  پیشنهاداتی  با  گرفت، 
چه  آینده  فصل  برای  که  نیست  مشخص  هنوز  و 
این  در  نژاد  قوچان  خود  می کند.  اتخاذ  را  تصمیمی 
هیرنفین  تیم  تمرینات  در  »فعاًل  می گوید:  خصوص 
حاضر شده ام و مشغول تمرین هستم. اما باید مدتی 
قطعی  طور  به  آینده  فصل  برای  تکلیفم  تا  بگذرد 

مشخص شود.«

بازی استقالل و پرسپولیس قطعًا برگزار می شود. 
تماشاگران برای تماشای بازی استقالل و پرسپولیس 
در آلمان و شهر بیله فلد هزینه زیادی نمی کنند. به 
نشده  قطعی  بازی  بلیط  رقم  هنوز  مسئوالن  گفته 
برای  بلیط  هر  قیمت  فراوان  احتمال  به  ولی  است 
بود.  یورو خواهد  تا 30  بین 20  جایگاه های عادی 
آغاز  اینترنتی  صورت  به  بلیط فروشی  هم  فردا  از 
می شود و روز مسابقه هم بلیط فروشی در ورزشگاه 
استقبال  امیدوار هستند  صورت می گیرد. مسئوالن 

خوبی از مسابقه صورت بگیرد.

تیم  چندین  رادار  در  سوسیداد  رئال  تیم  مدافع 
منچسترسیتی  فوتبال  تیم  است.  گرفته  قرار  بزرگ 
مارتینز،  اینیگو  می کنند  تالش  گواردیوال  پپ  و 
کنند.  جذب  را  سوسیداد  رئال  فوتبال  تیم  مدافع 
منچسترسیتی 30 میلیون یورو را به رئال سوسیداد 
جدایی  بند  معادل  مبلغ،  این  است.  داده  پیشنهاد 
سیتی  حال،  این  با  است.  اسپانیایی  تیم  از  مارتینز 
رقبای سرسختی مانند یوونتوس، میالن و بارسلونا 

را هم در راه خرید این مدافع 26 ساله دارد.

طول  پرش  ماده  در  کشورمان  دوومیدانی  ملی پوش 
و  بیست  پایانی  روز  نیافت.  مدال دست  به  آسیا  قهرمانی 
حالی  در  آسیا  قهرمانی  دوومیدانی  مسابقات  دوره  دومین 
نماینده  آخرین  طاهرخانی  سبحان  که  است  جریان  در 
کشورمان در ماده پرش طول به مصاف حریفان خود رفت. 
طاهرخانی در این رقابت دو خطا داشت و پرش سوم وی 
7.56 بود که به فینال نرسید. با این نتیجه، مسابقات برای 
کاروان ایران به پایان رسید.  کاروان کشورمان که با 14 
را  برنز  یک  و  طال   4 بود،  کرده  شرکت  کار  دوومیدانی 

کسب کرد و فعاًل در رده سوم جدول مدال ها قرار دارد.

محمدرضا اخباری دروازه بان فصل گذشته تراکتورسازی که بعد از پایان 
خدمت سربازی اش به سایپا برگشته، چند روزی است در تمرینات تیمش 
شرکت نمی کند. غیبت اجباری به دلیل آسیب دیدگی است و حتی در 
این خصوص شایعاتی مبنی بر پارگی رباط صلیبی این بازیکن به گوش 
می رسد. با این وجود درویش، مدیرعامل باشگاه سایپا پارگی رباط صلیبی 
اخباری را تکذیب و اعالم کرده این بازیکن ملی پوش مراحل درمانی 
زانویش را سپری می کند و از روز شنبه به تمرینات سایپا اضافه خواهد شد.

کاریزمای شهر 
کاریزها

ایست قلبی »نوری« در بازی دوستانه

 با چاشنی شانس برای آبی ها

به  وردربرمن  و  آژاکس  تیم های  دوستانه  بازی 
بازیکن جوان  دلیل حمله قلبی »عبدالحق نوری«، 

آژاکس به دستور داور، نیمه تمام ماند.
نیمه اول این مسابقه با تک گل متئو کاسیرا در 
دقیقه 21 به سود آژاکس به پایان رسید اما در نیمه 
دوم وردربرمن دو بار توسط یوهاینز و فلوریان کاینز 
خود  حریف  از  و  کرد  گلزنی   62 و   46 دقایق  در 

پیش افتاد.
در حالی که بازی تا دقیقه 72 با نتیجه 2 بر یک 
اما  الکساندر نوری در جریان بود  به سود شاگردان 
و  نقل  در  که  آژاکس  هافبک   ، نوری  عبدالحق 
هم  بارسلونا  توجه  مورد  گذشته  زمستانی  انتقاالت 
قرار داشت به یک باره در سمت چپ زمین خودی 
از حال رفت و نقش بر زمین شد تا مسابقه متوقف 

اولیه  وضعیت  آژاکس  باشگاه  رسانه های  شود. 
و  کردند  توصیف  کننده  نگران  را  نوری  عبدالحق 
خبر دادند از هواداران خواسته شده ورزشگاه را ترک 
بیمارستان  به  با هلی کوپتر  را  بازیکن  این  تا  کنند 
انتقال دهند. این بازیکن 20 ساله دچار حمله قلبی 
به  آمبوالنس  و  بالگرد  وسیله  به  بالفاصله  و  شد 

نزدیک ترین بیمارستان منتقل شد.

مراسم قرعه کشی هفدهمین دوره رقابت های لیگ برتر 
عصر یکشنبه با حضور مسئوالن فدراسیون، سازمان لیگ 
و نمایندگان و سرپرستان 16 تیم حاضر در این مسابقات 
رقابت ها  این  در  حاضر  تیم های  آن  طی  و  شد  برگزار 

حریفان خود را شناختند.
هفدهمین دوره رقابت های فوتبال لیگ برتر از اوایل 
مردادماه آغاز می شود و اکثر تیم ها در اردوهای بدنسازی 
داخل و خارج از کشور حضور دارند تا با بهترین شرایط گام 

در این مسابقات بگذارند.
همه بودند جز اسدی

مراسم امشب در حالی برگزار می شود که تمام مسئوالن 
سابق  دبیرکل  اسدی  علیرضا  بجز  فوتبال  فدراسیون 
فدراسیون حضور دارند. تاج  عدم حضور اسدی در مراسم 

امشب را مشغله های وی در فدراسیون اعالم کرد. این 
درحالی است که اسدی از دبیرکلی فدراسیون کنار گذاشته 
شده است. تاج، ساکت، اصفهانیان، بهروان، فتاحی، بهاروند 

و چند تن دیگر از جمله حضار مراسم امشب هستند.
رئیس فدراسیون اولین سخنران مراسم

و  تأخیر  یک ساعت  از  بیش  با  کشی  قرعه  مراسم 
صحبت های رئیس فدراسیون فوتبال آغاز شد. مهدی تاج 
اولین سخنران مراسم امشب بود. تاج به تشریح برنامه های 
فدراسیون در فصل آینده پرداخت. تاج به تشریح کامل 
شرایط تیم های پایه ملی فوتبال پرداخت. رئیس فدراسیون 
وضعیت تمام تیم های فوتبالی ایران را رو به جلو توصیف 
کرد و معتقد بود تیم بانوان نیز می تواند تا سی ام جهان 

باال بیاید.
خبر خوش تاج برای اهالی فوتبال

رئیس فدراسیون فوتبال از توافق این فدراسیون با صدا 
و سیما برای حق پخش تلویزیونی رقابت های لیگ برتر 
خبر داد. تاج اعالم کرد این رقم بسیار شگفت انگیز است 

و می تواند به فوتبال ملی و باشگاهی کمک فراوان کند.

رئیس سازمان لیگ عذرخواهی کرد
حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران دومین 
برنامه های  تشریح  به  بود. وی  امشب  مراسم  سخنران 
برتر پرداخت. بهاروند  پیش روی هفدهمین دوره لیگ 
اولین کسی بود که بابت تأخیر در آغاز مراسم عذرخواهی 

کرد.
سخن  جهانی  جام  ستاد  از  جدید  کل  دبیر 

گفت
محمدرضا ساکت از تشکیل ستاد جام جهانی روسیه خبر 
داد. سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال از برنامه ریزی 
دقیق و مدون فدراسیون برای حضور قدرتمندانه در جام 
جهانی خبر داد. ساکت درباره برنامه ریزی جهت جذب 
استعداد های فوتبالی در رده های پایه در ۹ ناحیه ازسراسر 
کشور خبر داد. حدود 3۹نماینده که استعداد یاب مورد تایید 

فدراسیون هستند در این زمینه فعالیت می کنند.
دربی تهران 27 یا 28 مهر

در  پرسپولیس  و  استقالل  فوتبال  تیم های  دیدار 
هفدهمین دوره رقابت های لیگ برتر در هفته دهم برگزار 

خواهد شد. این بازی قرار است روز 27 و یا 2۸ مهرماه 
برگزار شود. البته این دیدار در صورتی که پرسپولیس به 
مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا صعود کند تغییر خواهد 
کرد. علی کریمی و علی دایی هم که هدایت نفت تهران 
و سایپا را برعهده دارد در هفته دوازدهم برابر هم قرار 

می گیرند.
شانس بهتر استقالل نسبت به پرسپولیس

بررسی قرعه کشی انجام شده در نیم فصل اول نشان 
می دهد که تیم استقالل در 15 بازی ابتدایی خود در لیگ 
برتر 11 بار باید در تهران به مصاف حریفان خود برود.
بتوانند  که  منصوریان  شاگردان  برای  طالیی  فرصتی 
کنند. آوری  جمع  اول  فصل  نیم  در  را  الزم  امتیازات 

جایی که فقط 4 بار باید برای بازی با حریفان از پایتخت 
خارج شوند. از سوی دیگر شاگردان برانکو ایوانکویچ در 
بار در  لیگ، ۹  ابتدایی خود در  بازی  از 15  پرسپولیس 
تهران و 6 بار خارج از این شهر باید با حریفان خود دیدار 

کنند.

                قرعه کشی هفدهمین دوره رقابت های لیگ برتر

و  است  یکسان  همه  برای  قانون  گفت:  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
کی روش هم باید مانند همه تابع قانون باشد.

مهدی تاج در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما، گفت: باز هم تاکید 
می کنم مباحثی که در این یکی دو روز اخیر در رسانه های مطرح شد 
مبنی بر اینکه به دلیل بیانیه های اسدی و کی روش ما دبیر کل را کنار 
گذاشتیم صحت ندارد هر چند که بهتر می بود در فضای آرام تری همدیگر 

را نقد می کردیم.
وی در ادامه گفت: قانون برای همه یکسان است و کی روش هم 
از این موضوع مستثنا نیست البته مطمئن باشید با کی روش صحبت 
خواهیم کرد تا کمی آرام تر باشد اما فراموش نکنیم که فدراسیون فوتبال 
به دنبال باج دادن به هیچ فرد یا افرادی نیست و توصیه من این است که 

دوستانی که می خواهند ما را نقد کنند از سر خیر خواهی باشد.

تاج: همه 
باید تابع 

قانون باشند

بیماری کیمیا علیزاده و درمان سه هفته ای
سارا جمهوری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: علیزاده 
تعادل  عدم  و  سرگیجه  دچار  جنوبی  کره  همان  در 
انجام  و  بیمارستان  در  بستری شدن  از  بعد  بود.  شده 
این  آزمایش های مختلف پزشک معالجش روز شنبه 
تشخیص را داد که او مبتال به نوعی سندرم است. در 
حقیقت این سندرم نوعی بیماری است که در اثر حمله 

سیستم ایمنی بدن به اعصاب محیطی ایجاد می شود و 
به دنبال این حمله احساس ضعف در ماهیچه ها و عدم 

تعادل می شود.
وی با بیان این که درمان این بیماری تا سه هفته  
طول می کشد تا فرد بهبودی کامل خود را پیدا کند، 
گفت: علیزاده از زمانی که از مسابقات جهانی کره جنوبی 

بازگشته است، در بیمارستان بستری است و تحت درمان 
علیزاده  مدت  این  از  بعد  که  امیدوارم  من  دارد.  قرار 

سالمت جسمانی خود را پیدا کند.
بر همین اساس مهرو کمرانی مربی علیزاده در گفت و 
گو با ایسنا، درباره  پیگیری اوضاع درمانی کیمیا علیزاده و 
روند درمان وی گفت: هم اکنون حال کیمیا خوب است. 

بنابه گفته پزشکان در بدن او نوعی ویروس وجود داشت 
ولی جای هیچ گونه نگرانی نیست. سرمربی تیم ملی 
بانوان ادامه داد: با صحبت هایی که با پزشکان داشتیم، 
علیزاده تا 4 روز آینده از بیمارستان مرخص خواهد شد و 
برای ادامه روند درمانی به منزل منتقل می شود. پزشکان 

هم از روند بهبود او رضایت دارند.

ترجمه: امیررضا مصطفایی


