در آستان دوست
از آمدنم نبود گردون را سود
وز رفتن من جالل و جاهش نفزود
وز هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود
کاین آمدن و رفتنم از بهر چه بود
خیام نیشابوری

آرش وکیلی

راستش را بخواهید بیش از هر چیزی حالم از
آدمهایی که در دنیای مجازی میچرخند و زمین
و زمان را فحشکش میکنند به هم میخورد.
آدمهایی که پستهایشان محتوایی خام و یکسونگر
را در جعبهای شیک و عوامفریب بستهبندی کرده و
کامنتهایشان بوی خون میدهد.
فکری تقلبی سالها از
اینها با پرچم روشن ِ
پیشرفت جامعه عقباند! نسخهی دریدهای از
فعاالن وبالگی قدیمی را ارائه میدهند با راه و
رسمی کام ً
ال متفاوت! وقتیکه اوایل دههی هشتاد
اوج دوران وبالگ نویسی فارسی و تأثیرگذاری آن
بر آرای عمومی آدمهای شریف و باسواد با ادبیاتی
متین و باوقار به نقد اجتماعی میپرداختند برخی از
ن فحاشها در بهترین حالت س ِر کالس پنجم
ای 
ابتدایی از معلمشان میپرسیدند« :خانوم اجازه دفتر
چند برگ برداریم؟» یا «برای فالن سؤال چند
خط جا بگذاریم؟» یا شاید هم گیج و مبهوت از
دورهی تحصیلی جدیدشان با فحشهای رکیک
جنسی آشنا میشدند! حاال با همان آموختهها که
نهایت «دانایی» شان محسوب میشود در فضای
ِ
مجازی ُدرافشانی میکنند ...هرجا میرسند و رد و
نشانی از اندیشه و تدبیر و روشنگری مییابند شروع
کشی مکتوب میکنند! و وقتی بر ایشان
به قداره ِ
خرده میگیری به سبک کاندیداهای اصولگرا پرچم
«آزادیبیان» بلند میکنند و میگویند نقد برای همه
آزاد است ...غافل از اینکه پیشزمینهی موردنیاز
در هر گفتگویی رعایت ادب است و در وهلهی
بعدی هر نقدی مستلزم داشتن حداقل «دانش
نسبی» در آن زمینه است.آدمهای ناشناسی که در
فضای مجازی نقاب بر سر میکشند و در هر راه و
بیراههای دیگران را موردحمله قرار میدهند درواقع
امنیت روانی جامعه را تهدید میکنند و رسمی
نامیمون را ترویج مینمایند که بروز و ظهور آن در
دنیای بیرون ناگزیر خواهد بود ...و این واقعه بسیار
ترسناک است.من واقع ًا احساس خطر میکنم ...اول
از این سیر قهقرایی سقوط جامعه به درهی جهل و
سطحینگری .دوم از لگدمال شدن اخالق و نابودی
ارزشهای انسانی ...سوم از کاهش اقبال عمومی
و بهتبع آن پایگاه رأی دولت تدبیر و امید .سومی
آنقدر خطرناک هست که اگر اتفاق بیفتد موارد اول
و دوم با سرعتی بسیار بیشتر پیشخواهند رفت...
برگی ازتاریخ

ترس رومیان از ایران ساسانی

در ششم و هفتم ماه مي سال  ۲۶۱ميالدي
امپراتوري روم با تشکیل جلسهای ترس خود
را از ناسيوناليسم ايراني ابراز داشتند و برای آن
چارهاندیشی نمودند.
شكست هاي نظامي سنگين سال هاي ،۲۳۸
 ۲۴۴و  ۲۶۰ميالدي از ايران (زمان اردشير ساساني
و پسرش شاپور) و از دست دادن دو امپراتور در
اين جنگ ها و تعهد پرداخت باج و خراج به ايران،
دعاوي بانو «زنوبيا» در مصر و مناطق شرقي آن،
حمله فرانك ها از آلمان به فرانسه (كشور گل) و
اسپانيا ،تعرض ُگت ها و َوندال ها به حواشي شمال
شرقي ايتاليا و شورش طوايف ساكن شمال آفريقا،
امپراتوري روم را از آغاز بهار سال  261ميالدي در
بدترين وضعيت خود قرار داده بود.
اين فشارهاي نظامي و مقاومتها ،در رم و
شهرهاي شبه جزيره ايتاليا منجر به گراني مواد
ضروري ،بي نظميهاي اجتماعي و كميابي
خواروبار شده بود .در اواخر آوريل سال  ۲۶۱ميالدي
بزرگان امپراتوري روم هنگامي كه خودرا با روحيه
خودمختاري ارتش های چهارگانه اين كشور كه هر
كدام درصدد معرفي يك نامزد امپراتوري به سنا و
نيز پيدايش فئوداليسم به علت خريد اراضي خرده
مالكين از سوي توانگران و خشم ملي رو به رو
ديدند احساس خطر كردند ،اختالفات فيمابين را
كنار گذاردند و در نشستي كه ششم و هفتم ماه
مي سال  ۲۶۱ميالدي در «رم» تشكيل دادند دولت
ساسانيان را خطر اول و مسبب همه اين دشواري
ها تشخيص دادند ،زيرا كه سياست كلي ساسانيان
بر اين اصل قرار گرفته بود كه روميان قدم به آسيا
نگذارند و نيز به آنان اجازه تاخت و تاز در مصر،
سوريه و سواحل غربي آسياي صغير (تركيه امروز) را
ندهند .اين نشست ،خطر دوم را پيدايش فئوداليسم
و ثروتمندتر شدن ثروتمندان دانست كه فئودال ها
و ثروتمندان در هر شكل ذات ًا مخالف نظام حكومتي
جمهوري هستند .بزرگان روم همچنين علل
شكست هاي نظامي سه دهه گذشته از ايران را،
در جنگيدن همزمان در چند جبهه تشخيص دادند
و تصميماتی را اتخاذ كردند كه صورتجلسه آن تا
کنون باقي مانده است.
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وقتی که قالیباف از مدیریتش تعریف میکرد

گذر و نظر

بسط نقد جاهالنه و
فحاشی انتخاباتی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :فریبا عباسی
سـردبیر :علی نظری
دبیر سرویس سیاسی :امیر مقدور مشهود
دبیر سرویس فرهنگوهنر :الهام رئیسی
دبیر سرویس اجتماعی  :شهال منصوریه
دبیر سرویس گوناگون :آرش وکیلی
دبیر سرویس اقتصادی :سعید قلیچی
دبیر سرویس بینالملل :نفیسه اهللدادی
گرافیک و صفحه آرایی :حمید کریمی
ویراستار :عاطفه مجیدی

www.mostaghlnewspaper.ir

عصر جمعه وقتی که آقای قالیباف در مناظرات انتخابات
ریاست جمهوری دائم از مدیریتش تعریف میکرد و به
دولت نقد وارد مینمود نمونهای از دستاوردهایش در
شهرداری تهران در حال نمایش گوشهای از نحوهی
مدیریت شهری آقای قالیباف بود! با وجوداینکه از ابتدای
هفتهی گذشته هواشناسی از بارندگیهای بسیار در
سراسر کشور خبر داده بود ،بارش باران در ساعات پایانی
سومین روز نمایشگاه کتاب تهران ،بسیاری از سالنهای
مجموعه شهر آفتاب را که توسط شهرداری تهران ساخته
شده است ،به یک دریاچه تبدیل کرد.
بارش باران در عصر جمعه  15اردیبهشت در مجموعه
نمایشگاهی شهر آفتاب ،باعث بروز مشکل و اختال ل در
کار سالنها و ورود آب به داخل غرفهها شد .بسیاری از
فضاهای این نمایشگاه غرق آب و در نتیجه تعطیل شدند.
به دلیل نبود زیرساختهای مناسب ،آب باران به
غرفهها و سالنهای نمایشگاه کتاب تهران راه پیدا کرد.
بارش باران همچنین باعث ورود آب به سالن ملل و به
ویژه غرفه ایتالیا که مهمان ویژه امسال نمایشگاه است،

تحریف ادبی

شهرآفتاب در سیل غرق شد!

شد .این مشکل تا حدی جدی بود که غرفه ایتالیا تعطیل
شد ،همچنین غرفه چین و عمان را نیز آب فرا گرفت و
این کشورها غرفههایشان را تخلیه کردند.
این اتفاق در حالی رخ داد که سال گذشته نیز از
همین نقطه باران به غرفه کشور روسیه نفوذ کرده بود و
مسئوالن شهرداری قول داده بودند ،این مشکل را برای
سال  ۹۶برطرف کنند .اما بارش شدید باران در عصر
امروز نشان داد که سازه سالنهای شهر آفتاب برخالف
تعهد شهرداری تهران ،به هیچ وجه در برابر یک رگبار
هم ایمن و آماده نیست.
عالوه بر ورود آب باران به سالنها ،هجوم
بازدیدکنندگان که برای فرار از رگبار بهاری به فضای
سرپوشیده پناه آورده بودند ،باعث از کار افتادگی غرفهها
شد و خساراتی هم به ناشران سالنهای کودک و
نوجوان ،آموزشی ،خارجی و دیجیتال زد.استقبال مردم از
نمایشگاه کتاب تهران در روز جمعه  15اردیبهشت بسیار
بیشتر از روزهای گذشته بود که بارش باران شدید باعث
شد جمعیت انبوهی در فضای بین غرفهها و راهروها

متراکم شوند و امور را مختل سازند.
وضعیت نابسامانی که روز جمعه با بارش باران
در نمایشگاه کتاب به وجود آمد ،بار دیگر نشان داد

کارت ملی دارم پس هستم!
نیش نیش میرزا

شهر آفتاب که شهرداری تهران آن را ساخته است،
از استانداردهای الزم برای برگزاری چنین رویدادی
برخوردار نیست.
دریچه

گامی مثبت برای احقاق حقوق ناجیان غریق؛

برگزاری مجمع ناجیان غریق در غیاب نمایندگان فدراسیون شنا

نخستین مجمع ناجیان غریق با حضور برخی
مسئوالن و در غیاب نمایندگان فدراسیون شنا برگزار
شد تا این صنف کار خود را آغاز کند.
ناجیان غریق پس از ماهها پیگیری توانستند با حمایت
نمایندگان مجلس و اداره کار ،صنف رسمی خودشان را
تاسیس کنند .این مجمع با حضور نماینده اداره کار و
اعضای این صنف به حد نصاب رسید.

در این محمع علیرضا محجوب نماینده مردم تهران
و همچنین مهدیه خاکی صدیق عضو این صنف و
کاندیدای پنجمین دوره شورای شهر تهرن حضور
داشتند .محجوب در این مجمع سخنرانی کرد و از
تاسیس این صنف به عنوان اهمیت کار صنفی یاد کرد
و از اینکه ناجیان غریق به احقاق حقوق خود رسیده
اند پرداخت.

همچنین مهدیه خاکی صدیق تاسیس صنف ناجیان
غریق را تبریک گفت و به عدم توجه شهرداری و
شورای شهر نسبت به مسئله ورزش با تاکید بر استخرها
و رفاه شهری پرداخت.
محمود گواهی رئیس هیات موسس این صنف نیز
گفت که ناجیان غریق دچار مشکل امنیت شغلی هستند
و از حداقل هایی چون بیمه بی بهره اند.

کارشناس داوری در کسوت مدیرعاملی باشگاه

پس از گمانهزنیهای فراوان هوشنگ نصیرزاده مدیرعامل
تیم گسترش فوالد تبریز شد .این کارشناس داوری فوتبال
ایران که مدتی هم رئیس کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال

نخستین کرسی

دوچرخهسواری آسیایی
برای ایران

بوده و بعدها هم مشخصشده که تحصیالت حقوقی مرتبط با
این پست را نداشته است ،حاال پای به دایره مدیران باشگاهی
فوتبال ایران گذاشته است .

صرفنظر از اینکه او چه عملکردی در این جایگاه خواهد
داشت ،باید منتظر اظهارنظرهای جنجالی این مدیرعامل لیگ
برتری بعد از پایان برخی بازیها بود .بههرحال در حالت
طبیعی داورها هم مثل همه انسانها اشتباه میکنند و این
کارشناس داوری که حاال نفع یا منافع تیمش با این سوتها
گره خورده ،در صورت اظهارنظر و کارشناسی قضاوت داوران
در مظان اتهام قرار میگیرد.
نصیرزاده نهتنها درباره دیدارهای گسترش ،بلکه ازاینپس
عرفا نمیتواند درباره عملکرد داوران در سایر دیدارها هم
اظهارنظر کند .در مقابل برای اکثر رسانههای ایران گرفتن
یک نقلقول از زبان این کارشناس سابق داوری جذابیت دارد
تا از متن مواضع او جمله خبری بیرون بکشند.
همچنین وی که خود را از رفقای مقامات فدراسیون
میدانست حاال باید برای حفظ منافع باشگاه جدیدش
گسترش فوالد ،به برخی اقدامات سازمان لیگ و فدراسیون
انتقادهایی داشته باشد که این موضوع نیز در نوع خود بحث

گوخان گوشلو

برانگیز خواهد بود .در کل نصیرزاده با پذیرش این حکم ،عم ً
ال
راه هرگونه اظهارنظر حقوقی ،داوری و مدیریتی در فوتبال
ایران را برای خود مسدود کرده است مگر اینکه بخواهد با
حواشی آن کنار بیاید.
گفتنی است ،غالمرضا سمندر پس از پایان رقابتهای لیگ
برتر از سمت خود به عنوان مدیرعامل باشگاه گسترش فوالد
تبریز استعفا داده و این استعفا مورد پذیرش قرار گرفت .گفته
میشود نصیرزاده که از رفقای محمدرضا زنوزی هم هست،
توسط مشاور رسانهای زنوزی و یکی از اعضای هیات رئیسه
فدراسیون فوتبال به زنوزی توصیه شدهاست.
نصیرزاده حدود  ۵سال در فدراسیون فوتبال رئیس کمیته
حقوقی و تدوین مقررات بود ،سابقه عضویت در هیات مدیره
باشگاههای وابسته به وزارت نفت و همچنین مشاوره دادن به
باشگاهها و بازیکنان و حتی قبول کردن وکالت بازیکنان را هم
در کارنامه دارد.مراسم معارفه نصیرزاده ،امروز(یکشنبه) ساعت
 ۱۶در محل باشگاه برگزار خواهد شد.

نشست اضطراری هیأت رئیسه کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا در امارات با انتخاب قمری به عنوان رییس کمیته جاده این قاره پیگیری شد.
روز شنبه  ۱۶اردیبهشت ماه در نشست اضطراری هیأت رئیسه کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا برای اولین بار در تاریخ دوچرخه سواری کشورمان ،خسرو قمری رئیس فدراسیون ایران بعنوان
مسوول کمیته جاده آسیا انتخاب شد .رشته جاده یکی از پر سابقه ترین رشته های دوچرخه سواری درسطح آسیاست.کسب این کرسی و این افتخار حاصل زحمات سالها فعالیت و کسب نتایج خوب
در این بخش و چندین سال صدرنشینی در بخش جاده آسیاست.خسرو قمری در اولین پیشنهاد خود به عنوان رئیس کمیته جاده قاره کهن پیشنهاد راهاندازی باشگاه پروتیم (باشگاه حرفه ای) منتخب
آسیا را ارائه کرد که مقرر شد این پیشنهاد ،جهت تصویب نهایی به کنفدراسیون جهانی ارسال گردد .راه اندازی این باشگاه و عضویت دوچرخه سواران کشورمان می تواند ورود دوچرخه سواران در
رقابتهای تورهایی همچون تورفرانسه و دیگر تورهای معتبر جهان را هموار کند

کونته :کاستا در چلسی میماند!

کونته باور دارد که تمام بازیکنان تیمش متمرکز روی
اهداف چلسی در ادامه فصل هستند.
چند روز قبل بود که برخی رسانه های انگلیسی و
اسپانیایی مدعی شدند باشگاه چینی تیانجین کوانجین
با دیگو کاستا به توافق کامل رسیده است و این بازیکن
تابستان استمفوردبریج را به مقصد لیگ چین ترک می
کند ،اما کونته سرمربی چلسی در کنفرانس خبری خود
در واکنش به این موضوع چنین گفت :نگران عدم تمرکز
کاستا نیستم ،من بازیکنانم را هر روز می بینم و هر
روز هم تمرکز و جدیت را در کار آن ها مشاهده می
کنم .اکنون به برهه ای از فصل رسیده ایم که نزدیک
به دستیابی به دو هدف بزرگ هستیم ،دو هدف بسیار

کوتاه ورزشی

تراکتور در تالش برای تمدید!

با وجود اینکه لوسیانو ادینیو اعالم کرده پس از
دیدار فینال جام حذفی ،از تراکتورسازی جدا خواهد
شد ،اما مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی سخت در
تالش است تا بتواند این مهاجم برزیلی را در تیم
نگه دارد .تیم تراکتورسازی به دستور فیفا از نقل
و انتقاالت محروم شده است و باید بتواند قرارداد
بازیکنان فعلی اش را تمدید کند.

اول تسویه حساب بعد مذاکره

کاوه رضایی به علیرضا منصوریان درباره ماندن در
استقالل چراغ سبز نشان داده اما او برای تمدید قراردادش
یک شرط مهم دارد .کاوه رضایی برای مذاکره بر سر
تمدید با استقالل خواستار دریافت کل مطالباتش از این
تیم است .کاوه رضایی یکی از بهترین های استقالل در
این فصل بود که با  9پاس گل ،آقای پاس گل در لیگ
شانزدهم لقب گرفته است.

مسابقات اساللوم در اراک
مسابقات اساللوم قهرمانی استان مرکزی در سه
کالس آقایان ،بانوان و پلیس ،روز جمعه در اراک برگزار
شد .در یک تعریف کلی معنی و مفهوم واژه اساللوم را
میتوان اینگونه خالصه کرد که این شاخه اتومبیلرانی
یکی از اصول و یا پایه این رشته ورزشی است تا باعث
افزایش مهارت فردی گردد.

بسیار مهم برایمان .این اهداف مهمترین چیز برای ما
هستند .اکنون دیگر چیزها برایمان مهم نیستند .نباید
فراموش کرد که در ابتدای فصل چه مشکالتی داشتیم
ولی اکنون در آستانه کسب قهرمانی در لیگ برتر قرار
داریم و این شانس را داریم تا در جام حذفی هم به
قهرمانی برسیم .چیزی درباره شایعه حضور کاستا در
چین نمی دانم ،اما اکنون تمام بازیکنان و اعضای باشگاه
چلسی باید متمرکز روی اهداف تیم باشند و به زمان
حال فکر کنند .اکنون زمان حال برایمان مهم تر از آینده
است .البته من نگران نیستم ،چرا که تصور می کنم تمام
بازیکنان با تمرکز در تمرینات حضور دارند.

علی دایی معروف ترین

محروم فینال جام حذفی

اسامی محرومان فینال جام حذفی که روز پنجشنبه 21
اردیبهشت ماه بین دو تیم نفت تهران و تراکتورسازی
برگزار می شود به شرح زیر است :تراکتورسازی :جاسم
کرار نفت تهران :علی دایی( سرمربی) ،احمد آل نعمه،
عباس بوعذار و توحید غالمی .بدین ترتیب دایی معروف
ترین محروم فینال جام حذفی است که نمیتواند در این
دیدار مهم تیماش را همراهی کند.

آیا فیفا ،محرومیت تراکتورسازی را میبخشد؟

مسئوالن باشگاه تراکتورسازی
همچنان امیدوار هستند فدراسیون
جهانی فوتبال محرومیت آنها از نقل
و انتقاالت را به حالت تعلیق دربیاورد.
در همان روزهای اولی که
باشگاه تراکتورسازی از سوی فیفا
با محرومیت از جذب بازیکن در
دو پنجره نقل و انتقاالتی مواجه
شد ،مسئوالن باشگاه اعتراضهایی
را انجام دادند .در گام اول مدیران
حقوقی باشگاه تراکتورسازی نامهای

من همین روز جمعه بود که فهمیدم که شرط الزم
و کافی برای انتقاد کردن داشتن کارت ملی است!
برای همین گشتم و کارت ملیام را پیدا کردم تا
هیچکسی نتواند از من ایرادی بگیرد .اما راستش
را بخواهید دچار تناقض تاریخی شدهام!از آنجایی
که نامزدهای انتخاباتی چهار سال است که شروع
کردهاند به انتقاد کردن نتیجه میگیریم که اینها
پیش از این کارت ملی نداشتهاند! لذا برای واشکافی
این موضوع و بررسی عملکرد دولت در این حوزه
حالتهای رخداد چنین پیشامدی را بررسی میکنیم:
 .1ممکن است نامزدهای نامبرده به تازگی به
دنیا آمدهاند و کارت ملی دریافت نمودهاند لذا در
دورههای پیشین اصوال وجود نداشتهاند که بخواهند
انتقاد کنند! در این صورت از نمایندگان مجلس
تقاضا داریم تا با تصویب قانونی مانع از کاندیداتوری
نامزدهایی شوند که هنوز به بلوغ نرسیدهاند! این
سوال مطرح میشود که چطور در دورهی پیش پیری
نمیشد حاال ولی جوونی میشه؟؟؟
 .2ممکن است که نامزدهای نامبرده تا پیش از
این دوره کارت ملی دریافت نکرده بودند که الم
تا کام حرف نمیزدند! در این صورت باید از دولت
محترم تقدیر و تشکر نمود که با رعایت عدالت
اجتماعی برای ایشان کارت ملی صادر کرده تا آنها
هم بتوانند از دولت انتقاد کنند!
 .3این احتمال وجود دارد که این کاندیداهای
برافروخته و پر نشاط قبال کارت ملیهایشان را گم
کرده بودند و در این دولت برایشان المثنی صادر
شدهاست! برای همین آن مدتی که نتوانسته بودند
انتقاد کنند را حاال جمع کرده اند تا حاال خالی کنند!
حرفهایشان حسابی جمع شده بود و حاال تالفی
میکنند! در این صورت باید توجه داشت که اینها
که یک کارت ملی را نتوانستند حفظ کنند چطور
میتوانند از بودجهی مملکت مراقبت کنند تا دوباره
جوانهای شایسته و بالیاقتی مثل ب.ز و م.ر و ک.ق
و ص.ض و ...آن را تخلیه نکنند؟ چه تضمینی هست
کسی که کارت ملیاش را گم کرده دکل نفتی را
گم نکند؟
 .4این احتمال وجود دارد که این کاندیداها پیش
از این اصال کارت ملی نداشتهاند ولی با حصر کردن
سه نفر دیگر که زیادی کارت ملی داشتند حاال
خودشان تبدیل به پدیدهای شدهاند که توی دوربین
زل میزنند و دروغ میگویند و بجای انتقاد تهمت
میزنند!!

را خطاب به جیانی اینفانتینو رئیس
فدراسیون جهانی فوتبال نوشتند اما او
درخواست باشگاه تبریزی را رد کرد.
در ادامه باشگاه تراکتورسازی
بر تعلیق محرومیت پنجره نقل و
انتقاالت تابستانی تالشهای زیادی
انجام داده است .تراکتوریها حتی
با دو وکیل خارجی نیز صحبتهایی
انجام دادند تا شاید بتوانند پنجره نقل
و انتقاالتی خود برای تابستان 96
را باز کنند اما این تالشها تاکنون

فایدهای نداشته است.
آرش نجفی ،معاون حقوقی باشگاه
تراکتورسازی در پاسخ به این پرسش
که آیا احتمال دارد پنجره نقل و
انتقاالت تابستانی باشگاه باز شود،
به «ورزش سه» گفت« :روی کاغذ
احتمال این موضوع بسیار کم است
اما شانس خود را امتحان میکنیم.
بههرحال فیفا میتواند یک استثنا در
موارد خاص قائل شود و ما نیز تالش
میکنیم تا پروندههای جاری خود

را سروسامان دهیم تا بتوانیم از فیفا
تخفیف بگیریم».
این در حالی است که تاکنون
بهندرت پیشآمده فیفا از
محرومیتهایی که به تیمهای
باشگاهی حاکم میکند ،کوتاه بیاید
اما ظاهراً تراکتوریها امید به یک
مسئله بعید بستهاند و نهایت تالش
خود را برای تحقق این امر انجام
میدهند.

اجازه جذب  3بازیکن آزاد برای
تراکتور

روزبه وثوق احمدی درباره اینکه تراکتورسازی
میتواند پس از پایان نقل و انتقاالت سه بازیکن آزاد
جذب کند ،اظهار داشت :تراکتورسازی دو محرومیت
دارد که یکی ناشی از حکم فیفا و محرومیت از دو
پنجره نقل و انتقاالتی است.

حمله مدیرعامل سایپا به پرسپولیس و

برانکو
بازی کردن نفرات ذخیره پرسپولیس مقابل
سیاهجامگان در هفته پایانی لیگ برتر و پیروزی و
بقای تیم مشهدی حاشیه های زیادی را ایجاد کرده
است .پس از انتقادهای تندی که مسئوالن صبای قم
نسبت به حضور جوانان پرسپولیس در بازی مقابل سیاه
جامگان داشتند ،حاال سایپا نیز نسبت به این موضوع
اعتراض دارد.

