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این پرسپولیس دیگر اصال شباهتی 
به پرسپولیس برانکو ایوانکوویچ ندارد. 
این پرسپولیس حتی شبیه پرسپولیس 
در اولین ماه های حضــور خود یحیی 
هم نیست. آنها دیگر شــبیه یک تیم 
زهردار به نظر نمی رســند و حریف را از 
نام شان نمی ترسانند. آنها دیگر یک تیم 
کشنده نیستند و نفس رقیب را در زمین 
نمی گیرند. البته که شکست هم بخشی از 
معادله های فوتبال است اما این شکست 
برای تیم، فراتر از یک شکست عادی به 
نظر می رسد. این نمایش های ضعیف و 
این نتایج بد، زنگ خطر را برای باشگاه 
به صدا درآورده اند. حاال به نظر می رسد 
که یک عصر طالیی در پرسپولیس دیگر 
تمام شده و باشگاه باید به دنبال شروع 

یک دوران تازه باشد.
شکست پرسپولیس برابر آلومینیوم، 
ناباورانه و غیرمنتظره نبــود. اراکی ها 
اگر دقت بیشــتری به خرج می دادند، 
حتی می توانســتند گل های بیشتری 
در این نبرد به ثمر برســانند. آنها یک 
ضربه پنالتی  را هم از دســت دادند اما با 
این وجود در حالی که یک گل از حریف 
جلو بودند، همچنان حمله می کردند و 
موقعیت می ساختند. البد قرمزها باز هم 
می خواهند ادعا کنند که دیگران مانع 
قهرمانی شان شدند اما این بار آنها باید 
بپذیرند که فقط و فقط خودشان مقصر 
کنار رفتن از جدول جام حذفی هستند. 
پرسپولیس در سراسر دقایق این جدال، 
شبیه یک تیم کامال معمولی فوتبال بازی 
می کرد. اگر بیننده این بازی از سوابق دو 
تیم خبر نداشت، محال بود باور کند که 

تیم قرمزپوش قهرمان پنج دوره اخیر 
فوتبال ایران بوده اســت. پرسپولیس 
حتی در دقایقی که به شدت به گل نیاز 
داشت، به آب و آتش نمی زد و دیوانه وار 
به طرف دروازه حریف حمله نمی کرد. 
از دست دادن چند ستاره، چند خرید 
اشتباه و البته ضعف های پرشمار فنی 
در کنار افت ستاره های کلیدی، قرمزها 
را به این حــال و روز انداخت. مقصران 
اصلی این وضعیت نیز مربیان، مدیران 
و حتی بازیکنان باشگاه هستند. با این 

وجود انگشت اتهام باید در درجه اول به 
طرف کادر فنی پرسپولیس گرفته شود. 
کادری که در حساس ترین زمان ممکن، 

عیار واقعی شان را به همه نشان دادند.
مجموعــه رفتارهــای کادر فنی 
پرسپولیس برای ســقوط هر تیمی از 
نقطه اوج کافی به نظر می رسد. اگر باور 
ندارید به یحیی گل محمدی نگاه کنید 
که چطور مثل نوجوان های عشق فوتبال، 
بعد از تســاوی در دربی در اینستاگرام 
خداحافظی می کند، به تعطیالت می رود 

و در حساس ترین مقطع فصل سرگرم 
خوش گذرانی می شود و در نهایت هم 
به راحتی به تیم برمی گردد. جالب اینکه 
یحیی از جامعه داوری عذرخواهی کرده 
اما معلوم نیست چه زمانی می خواهد از 
هواداران باشگاه پرسپولیس عذرخواهی 
کند؟ در کادر فنی پرســپولیس، یک 
نفر مســئول بیان جمالت قصار است 
و هر بار این جمالت کپی پیست شده 
را به شــکل عجیبــی در کنفرانس ها 
تکرار می کند، یک نفــر وظیفه ای به 

جز فریاد زدن بر ســر بازیکن ها ندارد 
و دیگران هم نقش تماشــاچی را بازی 
می کنند. می گویند این کادر به خاطر 
»پرسپولیسی« بودن باید روی کار بمانند 
اما مگر قبال پرســپولیس با کادرهای 
پرسپولیسی شکســت نخورده است؟ 
مگر همان محمدحســن انصاری فرد 
که یکی از بدتریــن دوره های مدیریت 
در تاریخ باشگاه را رقم زد، خودش یک 
پرسپولیسی اصیل نبود؟ شکست واقعی 
پرسپولیس وقتی شروع شد که گابریل 
کالدرون ســختکوش و پرتالش را در 
صدر جدول لیگ برتر برکنار کرد تا به 
سراغ یک گزینه داخلی برای جانشینی 
او برود. این تیم بهتریــن دورانش را با 
مربیان خارجی پشت سر گذاشته بود 
و این داخلی سازی اجباری، تیر خالص 
را به رویای بزرگ قرمزها زد. یحیی هم 
به سهم خودش، زحمات زیادی برای 
این تیم کشیده و کارهای بزرگی برای 
سرخ ها انجام داده اما دیگر به هر دلیلی، 
مهیای ادامه کار در باشــگاه نیســت و 
چهره اش نیز به وضوح، چنین حقیقتی 

را نشان می دهد.
بعد از همــه آن ماجراهای عجیب 
و غریب دربی تهران، پرســپولیس دو 
مسابقه حیاتی داشت تا دوباره به روزهای 
خوب گذشته اش برگردد. اگر آنها هوادار 
تهران را شکســت می دادند، به فاصله 
چهار امتیازی با صدر جدول لیگ برتر 
می رســیدند و اگر به آلومینیوم اراک 
غلبه می  کردند، راهی دیدار نیمه نهایی 
جام حذفی و مســابقه ســاده با خلیج 
فارس ماهشهر می شدند. در حقیقت 
کافی بود ســرخ ها از همین دو فرصت 
استفاده کنند تا خودشان را در معرض 

بردن هر دو جام قــرار بدهند و روزهای 
بسیار خوبی را پشت ســر بگذارند اما 
این فرصت ها به سادگی از دست رفتند. 
حاال پرسپولیس با صدر جدول لیگ 6 
امتیاز فاصله دارد و دیگر در جدول جام 
حذفی نیز حاضر نخواهد بود. مربیانی که 
دربی را به آشوب کشیدند، استعفا دادند 
و به هر دلیلی خواهان ادامه کار نبودند و 
انگیزه کافی را برای هدایت تیمی مثل 
پرسپولیس نداشتند، مدیرانی که هیچ 
برنامه ای برای ایجاد شوک مثبت در تیم 
از خودشان نشان ندادند و به هر قیمتی 
خواهان بازگشت سرمربی بودند و البته 
بازیکنانی که با شیرین کاری های شان 
تیم را به دردسر انداختند تا امروز روی 
سکوها زبان دربیاورند، همگی مقصر این 
فاجعه بزرگ هستند. این پرسپولیس 
اصال شــبیه آن تیم جســور و سرحال 
همیشگی نیست. این پرسپولیس اصال 

از بهانه هایش قوی تر نیست.

پرسپولیسی که اصال شبیه پرسپولیس نیست

قهرمان مقوایی! 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

فهرســت جدید تیم ملی والیبال هم اعالم 
شــد و بهروز عطایی در فهرست لیگ ملت ها به 
همه نشان داد که عالقه اش به جوانگرایی کامال 
واقعیــت دارد. برخالف حــرف و حدیث هایی 
مبنی بر احتمال بازگشت سعید معروف به تیم 
ملی و پس گرفتن خداحافظی این ســتاره، نام 
او در فهرست دیده نمی شــود تا مشخص شود 
که بازگشتی برای سعید در کار نیست. خود این 
بازیکن هم تصمیم ندارد از خداحافظی دست 
بکشد و دوباره در قامت بازیکن برای تیم ملی به 
میدان برود. سیدمحمد موسوی به طور رسمی با 
تیم ملی وداع نکرده اما سرمربی تیم ملی نام او را 
نیز در فهرست قرار نداده است. درست همان طور 

که مرد شــماره 10 و چهره باتجربه تیم یعنی 
امیر غفور نیز در بین افراد دعوت شــده به تیم 
ملی والیبال برای لیگ ملت ها دیده نمی شود. 
در فهرســت اولیه تیم ملی کــه 22 بازیکن در 
آن دیده می شوند، میالد عبادی پور تنها مهره 
نسبتا قدیمی تیم است. حتی نفراتی مثل صابر 
کاظمی و مرتضی شــریفی که سابقه حضور در 
المپیک را دارند، نفرات جوان تیم ملی به شمار 
می روند. جالب اینکه در این فهرست برای اولین 
بار 10 بازیکن به تیم ملی والیبال دعوت شــده 
اند. 10 بازیکنی که پیش از این هرگز بخشی از 
اردوهای تیم ملی نبوده اند. این یک شروع تازه و 
امیدوارکننده برای والیبال ایران است. بهترین 

تیم والیبال آسیا، دیگر باید آماده پوست اندازی 
و ساختن یک نسل جدید شود. حاال دیگر زمان 
متوقف شدن و درجا زدن نیست و باید تیم را برای 
المپیک بعدی آماده کرد. حقیقت آن است که 
تیم ملی در این ســال ها گاهی با سیاست های 
اشتباه درگیر بود. اصرار به دعوت از همان نفرات 
تکراری برای تــک تک اردوها، پســران تیم را 
فرســوده کرد. کار به جایی رسیده بود که برای 
یک بازی دسته چندم هم سعید معروف و رفقا 
به تیم ملی فراخوانده می شدند و در این تیم به 
میدان می رفتند. مجموعه این اتفاق ها موجب 
شد هم تیم در درازمدت افت کند و هم این نفرات 
انگیزه همیشگی برای درخشش در تیم ملی را 
از دست بدهند. درســت همان طور که یک روز 
آن نسل طالیی در کنار هم ساخته شدند، حاال 
وقت ساخته شدن یک نســل درخشان دیگر از 

ستاره های جوان است. 

تیم ملی والیبال با ترکیب جوان آماده لیگ ملت ها

پوست نو برای اژدهای آسیایی!

چهرهبهچهره

شکست واقعی پرسپولیس 
وقتی شروع شد که گابریل 

کالدرون سختکوش و 
پرتالش را در صدر جدول 
لیگ برتر برکنار کرد تا به 
سراغ یک گزینه داخلی 
برای جانشینی او برود. 

این تیم بهترین دورانش 
را با مربیان خارجی پشت 

سر گذاشته بود و این 
داخلی سازی اجباری، تیر 

خالص را به رویای بزرگ 
قرمزها زد
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ستاره والیبال فرانسه در راه پیکان
مســابقات والیبال جام 
باشگاه های آســیا با حضور 
هشت تیم اواخر اردیبهشت 
به میزبانــی ایــران برگزار 
خواهد شد. تیم پیکان یکی 
از تیم های حاضر در این رقابت ها اســت. تیمی که به 
دنبال جذب ســتاره های نامدار ایران و جهان است تا 
با تقویت خود، از مدعی های این جام باشد. در همین 
راستا ابتدا خبر رسید که ســیدمحمد موسوی که به 
تازگی از فنرباغچه جدا شده با پیکانی ها به توافق رسیده 
و حاال شنیده می شود که پیمان اکبری به سراغ ستاره 
والیبال فرانسه رفته است. اروین انگاپت یکی از بهترین 
دریافت کننده های دنیا است که اکنون در لیگ ایتالیا 
و برای تیم مودنا بازی می کند. اگــر پیکان بتواند او را 
جذب کند، قطعا وزنه سنگینی برای جام باشگاه های 
آسیا خواهد بود. البته مودنا در نیمه نهایی لیگ ایتالیا 
قرار دارد و اگر این تیم به فینال برسد، انگاپت تا اواخر 
اردیبهشت درگیر تیم باشگاهی خود است و احتمال 

عدم حضورش در پیکان بسیار زیاد می شود. 
    

تیم کامل نجات غریق در جهانی
مسابقات قهرمانی جهان نجات غریق به میزبانی ایتالیا 
برگزار خواهد شد. خبر خوب درباره این مسابقه نیز این 
است که طبق اعالم شادی قیاسی نایب رییس فدراسیون 
نجات غریق، تیم ملی بانوان ایران با ترکیب کامل در آن 
حضور پیدا می کند. برای حضــوری موفق در قهرمانی 
جهان، نخستین مرحله از اردوی آماده سازی بانوان سال 
گذشته همزمان با اردوی مردان برگزار شد که خروجی 
این اردوی یک هفته ای، 6 ورزشکار از 9 نفر دعوت شده 
انتخاب شــدند. مرحله دوم اردو نیز اردیبهشت ماه به 
میزبانی بندرعباس برگزار می شود. ملی پوشان منتخب 
دو مرحله اردوی دیگر نیز در پیش دارند تا تیم چهار نفره 

ایران، با بهترین شرایط عازم جهانی شوند.
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مســعود صادقی-اراک- درآمد شهرداری 
اراک در سال 1400 بیش از 100 درصد 

محقق شده است.
شهردار اراک در نشست با اصحاب رسانه 
در اراک ضمــن اعالم خبر فوق، اظهار کرد: 
در ســال 1400 بودجه مصوب شهرداری 
اراک 9 هزار میلیارد ریال بود که در متمم 
اول به 12 هزار و 880 میلیارد ریال و در 
متمم دوم به 16 هزار و 160میلیارد ریال 

رسید.
وی بیان کــرد: بودجه مصوب شــهرداری 
اراک در ســال 1401 حــدود 19 هــزار 
میلیارد ریال است که این میزان نسبت به 
اصل بودجه 100 درصد، نســبت به متمم 
اول 64 درصد و نســبت به متمم دوم 24 

درصد افزایش دارد.
شــهردار اراک ادامه داد: وفاق، همراهی 
و هم افزایی خوبی بین مســئوالن مختلف، 
مجموعه مدیریت شــهری و شــورای شهر 
وجــود دارد کــه این مهم در اجــرای بهتر 

پروژه ها نقش موثری دارد.
کریمی اظهار داشــت: در چند ماه گذشته 
نابسامانی هایی در مجموعه مدیریت شهری 
در بخــش های مختلف بویــژه حمل ونقل، 
موتوری، تاسیســات، منابع انســانی وجود 
داشــت و بســیاری از پروژه ها با مشکالت 
حقوقی همراه بــود. وی تصریح کرد: اراک 
یکی از شــهرهای فقیــر به لحــاظ مناطق 
تفریحی وتوریستی اســت و مردم در این 

خصوص نیز مطالبات به حقی دارند.
شــهردار اراک اضافه کرد: تعیین تکلیف 
دره گردو یکی از مطالبات است که این مهم 
در اولویت قرار گرفته و یکی از مشــکالت 
اساسی شــهرداری مالک نبودن این منطقه 
بود که موافقت آن از وزیر راه و شهرسازی 
اخذ شــده و هیات کارشناسی آماده تعیین 

قیمت است تا به زودی تملک انجام شود.
کریمی بیــان کرد: در ســال 1401، برای 

اجرای زیرســاختی دره گردو 700 میلیارد 
ریال در نظر گرفته شده است.

وی گفت: تعیین تکلیف پارک شــهید باهنر 
و کوه مستوفی از دیگر مطالبات است که با 

جدیت در دستور کار قرار دارد.
شــهردار اراک افزود: زمین پارک شــهید 
باهنــر مربوط بــه منابع طبیعی بــود که با 
ســاختاری حقوقی و تعامل با منابع طبیعی، 
بهره برداری آن در حال گذاری به شهرداری 
اســت. کریمی بیان کرد: در راستای اجرای 
این طرح ســرمایه گذاری اعالم هزینه 13 
هزار میلیــارد ریالی دارد که امید اســت 

هرچه زودتر محقق شود.
وی گفت: طرح کوه مســتوفی و بام اراک با 

یک بازطراحی آغاز شده است.
شهردار اراک ادامه داد: در بحث بازسازی 
نــاوگان حمل و نقــل عمومی شــهری 30 
دستگاه اتوبوس وارد شــده، 50 دستگاه 
نیز در روزهای گذشته خریداری شده و در 
این بخــش 600 میلیارد ریال دیگر اعتبار 
وجــود دارد که مقرر شــده 15 دســتگاه 
اتوبوس و میدل باس دیگر خریداری شود.

کریمــی تصریح کرد: 60 المــان نوروزی و 
ســفره هفت ســین جدید در اراک برای 
اســتقبال از نوروز ایجاد شده که از امروز 

نصب و پهن می شود.
وی بیان کرد: اولویت برنامه های شهرداری 
اراک در سال آینده تکمیل پروژه های نیمه 
تمام اســت زیرا طرح های زیادی از سنوات 
گذشته باز شده و بالتکلیف مانده که موجب 

نارضایتی مردم شده است.
شــهردار اراک اضافه کرد: توسعه فضای 
ســبز و ایجاد عدالت این فضا در اراک از 

دیگر برنامه ها است.
کریمی تصریح کرد: سرانه فضای سبز اراک 
بیش از 26 مترمربع اســت که این میزان 
از سرانه کشور باالتر است اما فضای سبز 
در اراک به صورت مساوی در مناطق توزیع 

نشده است.
وی عنوان کرد: خارج شــدن آبیاری فضای 
سبز از بخش آب آشامیدنی در دستور کار 
جدی قرار دارد و در این راستا بسیاری از 
رینگ ها و حلقه ها از آب آشــامیدنی خارج 

شده است.
شهردار اراک افزود: قرارداد اختصاص250 
لیتر برثانیه از پساب فاضالب با شرکت آب 

منطقه ای استان مرکزی منعقد شده است.
کریمی افزود: حذف آبیاری سنتی و توسعه 
آبیاری صنعتی و قطره ای از دیگر اولویت ها 

در بخش فضای سبز است.

طی سال 1۴۰۰ صورت پذیرفته است؛

تحقق 1۰۰ درصدی درآمد شهرداری اراک


