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محرومیت پرسپولیس و سپاهان تغییر کرد

تولید «فوتبال برتر» مثل سال گذشته

نود پالس روی آنتن نمیآید

دست اندرکاران برنامه فوتبال برتر ساخت و
تولید برنامهای با عنوان «نود پالس» را تکذیب
میکنند و این مسئله را عاری از واقعیت میدانند.
به گزارش ورزش سه ،در  48ساعت گذشته
خبری در فضای مجازی منتشر شده بود که در
آن تیم فوتبال برتر متهم به ساخت یک نسخه
جدید از برنامه نود با عنوان «نود پالس» شده
بود .اما این درست برخالف ایده ای است که
میثاقی به عنوان مجری و بهنام مددی (سردبیر)
آن را در نظر دارند.
برنامه»فوتبال برتر« قرار است با شروع لیگ
برتر فوتبال ایران باردیگر آغاز شود و از هم اکنون
مباحث و اخباری زیادی پیرامون این برنامه وجود
دارد .از زمانی که برنامه «نود» به تهیهکنندگی
و اجرای عادل فردوسیپور ناگهانی از کنداکتور
شبکه سه حذف شد حساسیتهای زیادی
پیرامون آینده این برنامه و البته برنامه فوتبال برتر
که تمی شبیه برنامه نود داشت به وجود آمد.
با توجه به اینکه محمدحسین میثاقی مجری
این برنامه در نود با عادل فردوسیپور همکاری
میکرد فشار زیادی روی او بعد از کنار گذاشتن
فردوسیپور از شبکه سه وجود داشت به طوری
که بسیاری از منتقدان اعتقاد داشتند که شبکه
سه به پشتوانه میثاقی و برنامه او توانسته قید
نود را بزند .ضمن اینکه خیلیها معتقد بودند
که میثاقی بعد از جدایی عادل نباید با تلویزیون
همکاری میکرد.
با تمام این اوصاف اما این خبر نیز منتشر شد
که مسئوالن صدا و سیما از میثاقی خواستهاند که
این برنامه هرچه بیشتر به نود شبیه شود .اما این
موضوعی است که از سوی دستاندرکاران این
برنامه تکذیب شد .عوامل فوتبال برتر معتقدند
در آستانه شروع لیگ برتر یک حرکت رسانهای
برنامهریزی شده بدون منبع و ماخذ مشخص
اقدام به انتشار چنین اخباری کرده و برخی از
رسانهها و روزنامه نگاران نیز نسبت به آنها
تحلیل مینویسند .در عین حال از روند تولید این
برنامه خبر میرسد که «فوتبال برتر» هیچ تمایلی
ندارد که شبیه به برنامه نود باشد .فوتبال برتر
قرار است با همان رویه سال گذشته تولید و به
صورت زنده برای عالقهمندان پخش شود .این
برنامه با آغاز رقابتهای لیگ برتر که به احتمال
زیاد از اواخر مردادماه جاری خواهد بود باردیگر
روی آنتن شبکه سه خواهد رفت.
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باشگاههای محروم برای ثبت قرارداد
مشخص شدند

اشتباه تایپی یا فشارهای بیرونی؟
حواشی دیدار پرسپولیس و سپاهان و جنجال روی
سکوها در نهایت با حکم کمیته انضباطی فدراسیون
فوتبال و محرومیت دو باشگاه ،بازیکنان و مربیان همراه
شده بود .در بخشی از احکام ،باشگاه پرسپولیس طبق
آنچه که در سایت فدراسیون فوتبال آمده بود« :به دلیل
پرتاب اشیاء محترقه ،استفاده از لیزر و شعارهای موهن
و تحریک تماشاگران تیم مقابل به پرداخت  100میلیون
تومان جریمه نقدی محکوم شد .همچنین تماشاگران
این تیم از حضور در یک مسابقه از همراهی تیم خود
محروم هستند.این رای قابل تجدیدنظر است».
این حکم به منزله محرومیت (قابل تجدید نظر)
پرسپولیس از انجام بازی افتتاحیه لیگ در فصل نوزدهم
با حضور هوادارانش بود .اما در اتفاقی عجیب بعد از
اینکه سایت پرسپولیس روی خروجی خود خبری مبنی
بر تعلیقی بودن این حکم آورده بود و مدعی شد که
هوادارانش قادر خواهند بود در بازی با پارس جنوبی
جم در استادیوم حضور یابند ،مراجعه مجدد به سایت
فدراسیون فوتبال و کلیک روی خبر قبلی درخصوص
این حکم ،نشان از ادیت تازه ای میداد؛ در حکمی که
مشخص است ادیت شده و در این زمینه روی صفحه
قرار گرفته ،آمده است« :پرپسولیس به دلیل پرتاب
اشیاء محترقه ،استفاده از لیزر و شعارهای موهن و
تحریک تماشاگران تیم مقابل به پرداخت 1.000.000
ریال جریمه نقدی محکوم شد .همچنین تماشاگران
این تیم از حضور در یک مسابقه از همراهی تیم خود
محروم هستند( .اینمحرومیت به صورت تعلیقی و
به مدت  6ماه است)» در ادیت این حکم حتی نام
پرسپولیس نیز با غلط امالیی نگاشته شده و حکم
صادره نیز با تغییرات زیادی همراه بوده است .حکم
جریمه مالی  100میلیونی به قوت خود باقی مانده و
البته درخصوص حضور هواداران که در حکم قبلی با
محرومیت و البته تبصره تجدیدنظر همراه بوده ،این
بار از تعلیقی و به مدت شش ماه استفاده شده است.
این اما پایان ماجرا نبوده و کمیته انضباطی در حکم
مربوط به محرومیت هواداران سپاهان نیز همین رویه
را به کار گرفته و این باشگاه نیز که طبق حکم قبلی
با محرومیت یک جلسهای از همراهی هوادارانش
مواجه بود و همانند پرسپولیس میتوانست نسبت
به آن تجدیدنظر بخواهد ،طی ادیت صورت گرفته با
محرومیت تعلیقی یک جلسهای به مدت شش ماه
مواجه شده است.

بیانیه فدراسیون فوتبال درباره تعلیقی بودن یا نبودن محرومیت هواداران پرسپولیس و سپاهان به خاطر دیدارهای جنجالی فصل قبل ،ابهاماتی ایجاد
کرده که قابل چشمپوشی نیست .آیا فدراسیون فوتبال از رای خود پشیمان شده یا واقعا اشتباهی در کار بوده است؟
دیدار جنجالی پرسپولیس و سپاهان در جام حذفی با آشوبهای زیادی همراه بود و آسیبهای جدی به هواداران و خبرنگاران وارد شد به طوری که
چند خبرنگار آسیب جدی دیدند و یک هوادار یکی ازچشمانش را از دست داد .پس از این همه جنجال کمیته انضباطی سکوت کرد و پس از مدتی
طوالنی احکام خود را صادر کرد اما قسمت عجیب ماجرا که باعث ایجاد شدن چند سوال میشود این است که پس از بیش از یک ماه ،کمیته انضباطی
در بیانیهای از بعضی «اشتباهات سهوی» در حکم اولیه خود خبر داد.

سوال اصلی اما که
پس از این انتشار
این احکام صادره و
بیانیهمنتشرشده
از سایت فدراسیون
پیش میآید
این است که در
کمیته انضباطی و
فدراسیونفوتبال
چه خبر است؟
«تعلیقی» از کجا آمد؟
این بیانیه در حالی در سایت فدراسیون فوتبال
منتشر شد که پیش از آن ،دو باشگاه پرسپولیس و
سپاهان گفته بودند حکمی که کمیته انضباطی برای
محرومیت یک جلسهای هواداران دو تیم داده تعلیقی
است اما در خبر اولیهای که در سایت فدراسیون فوتبال
منتشر شده بود نامی از کلمه «تعلیقی» برده نشده بود
و تنها گفته شده بود «این رای قابل تجدید نظر است».
سوال اصلی این جا به وجود میآید که اگر فدراسیون
اشتباه کرده ،چرا بالفاصله با صدور بیانیهای اشتباه
خود را تصحیح نکرده و پس از یک ماه از صدور رای به
یاد جبران اشتباه خود افتادهاند.
جریمه سپاهان چرا آب رفت؟
همچنین در سندی که در بیانیه روز شنبه فدراسیون
فوتبال آمده ،ذکر شده که سپاهان  ۹۰میلیون تومان
جریمه شده است اما در خبر حکمی که یک ماه پیش

منتشر شده و خبری که به تازگی منتشر شده است،
باشگاه سپاهان  ۸۰میلیون تومان جریمه شده است.
علیرغم اعتراف کمیته انضباطی مبنی بر اشتباه تایپی و
تصحیح غلط مورد قبلی ،هنوز مقدار جریمه سپاهان در
خبر اصلی اصالح نشده و مشخص نیست مسئول این
بینظمیها در انتشار آرای انضباطی چه کسی است؟!
نامه بیشماره و اعتبار

نکته جالبتر اما در نامهای است که کمیته انضباطی
منتشر کرده است .در این نامه اداری که جریمههای
دو باشگاه و اعضای آنها گفته شده هیچ شماره نامهای
وجود ندارد که نشان از معتبر نبودن آن نامه میدهد.
همچنین در انتهای این نامه از اصطالح «کپی برابر اصل»
استفاده شده است که این منظور را میرساند که چنین
نامهای پس از تایید مسئول کمیته انضباطی منتشر شده
است .سوال بعدی این است که آیا واقعا چنین نامهای
که احکام واقعی در آن درج شده است ،برای انتشار به

دست روابط عمومی فدراسیون رسیده یا این نامه در
روزهای اخیر و فقط به دلیل صحه گذاشتن به حرفهای
دو باشگاه پرسپولیس و سپاهان منتشر شده است؟
قاطعیت فدای چه شد؟
سوال اصلی اما که پس از این انتشار این احکام
صادره و بیانیه منتشر شده از سایت فدراسیون پیش
میآید این است که در کمیته انضباطی و فدراسیون
فوتبال چه خبر است؟ آیا رای قاطعانه برای جریمه
کردن متخلفان دیدار پرسپولیس و سپاهان که حواشی
آن کمتر از فینال جام حذفی نبود ،در حد دو محرومیت
تعلیقی هوادار است؟ آیا نزدیکی به آغاز لیگ برتر در
تغییر این حکم تاثیری داشته است؟ توجیه و اشتباهات
عجیب فدراسیون و مشخص نبودن نظام اداری در
باالترین سازمان فوتبالی کشور نشان کوچکی از فوتبال
غیرحرفهای ایران است که باید دید فدراسیون فوتبال
چه پاسخی در قبال آن دارد.

دوازده باشگاه لیگ برتری و هفت باشگاه لیگ
دسته اول هنوز مجوز ثبت قرارداد با بازیکنان جدید
خود را دریافت نکردند.
توگو با ایرنا ،درمورد
فریبرز محمودزاده در گف 
محرومیت برخی از تیمهای لیگ دسته اول برای
حضور در مسابقات گفت :قرار بود که تیمها تا
شانزدهم مرداد ماه و  ۱۰روز قبل از شروع مسابقات
برای ثبت قرارداد اقدام کنند که همه تیمها با
حضور در سازمان لیگ ،اقدامات الزم را جهت
حضور در مسابقات انجام دادند.
وی افزود :اما هنوز خیلی از تیم ها برای ثبت
قرارداد بازیکنان جدید خود مشکل دارند .حضور
بازیکن در هیئت فوتبال استان ها به منزله ثبت
قرارداد رسمی او نیست بلکه تنها یک شناسه ثبتی
برای بازیکن جدید در نظر گرفته میشود که آن
هم زمانی این شناسه صادر میشود که قرارداد در
کمیته نقل و انتقاالت سازمان لیگ ثبت شود.
رئیس کمیته نقل و انتقاالت سازمان لیگ اضافه
کرد :در حال حاضر هفت تیم لیگ دسته اول برای
ثبت قرارداد بازیکنان جدید خود باید مجوز را از
کمیته تعیین وضعیت و کمیته انضباطی فدراسیون
فوتبال دریافت کنند .استقالل خوزستان ،رایکای
بابل ،نود ارومیه ،بادران تهران ،فجرسپاسی شیراز،
ملوان و آلومینیوم اراک برای حضور در مسابقات
لیگ دسته اول باید مجوز الزم را با امضای
سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال اخذ کنند تا
بتوانند قرارداد بازیکنان جدید خود را حفظ کنند.
محمودزاده تاکید کرد :در لیگ برتر هم تنها چهار
باشگاه مشکل ندارند و سایر تیمها باید برای عقد
قرارداد بازیکنان جدید خود مجوز بگیرند .سپاهان،
ذوبآهن اصفهان ،پیکان تهران و گلگهر سیرجان
تیمهایی هستند که مشکلی برای ثبت قرارداد با
بازیکنان جدید ندارند و دوازده تیم دیگر باید برای
حل این مشکل اقدامات الزم را انجام دهند.

شهردار یاسوج:

 ۲۲۰هزار متر مربع آسفالت با کیفیت در
یاسوج اجرا شد

شهردار یاسوج از اجرای  ۲۲۰هزار متر مربع آسفالت در معابر
شهر یاسوج طی سه ماهه گذشته سالجاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی ،دکتر نستهن مقدم با بیان این خبر
گفت :طی سه ماه اخیر  ۲۲۰هزار متر مربع از معابر شهر یاسوج
آسفالت با کیفیت و استاندارد صورت گرفته است.
مقدم تاکید کرد :همه آسفالت های انجام شده از مرحله تولید
آسفالت ،پاکسازی ،زیرسازی و رگالژ معبر ،رعایت ضخامت
استاندارد و نحوی اجرای ان با نظارت کامل دستگاههای نظارتی و

آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1398/2/7 – 139860318020000373هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کالچــای تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی خانــم صغــری نصیــری امیربنــده فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه  253صــادره از رودســر و
کدملــی  2691479412بــه صــورت شــش دانــگ یــک قطعــه زمین مشــتمل بــر یکبــاب خانه بــه مســاحت 303/99
مترمربــع پــالک  3122فرعــی از  142اصلــی مفــروز و مجــزی شــده قطعــه  113تفکیکــی از اصلــی مذکــور واقــع
در قریــه نــوده بخــش  29گیــالن خریـداری از مالــک رســمی ســازمان امـوال و امــالک بنیــاد مســتضعفان انقــالب
اســالمی محــرز گردیــده اســت لـذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی می شــود
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتـراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتـراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتـراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول  :شنبه  98/5/19تاریخ انتشار نوبت دوم  :شنبه 98/6/2
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سند  .برگ سبز  .کارت  .وپالک تراکتور  ۲۸۵تک دیفرانسیل
سیستم ام  .اف  .به رنگ قرمز روغنی به شماره شاسی H06367به
شماره موتور  LFW0۲467Vبه نام فرامرز عابدی مفقود و از درجه
اعتبار ساقط میباشد ..
کارت و برگ سبز کامیون کمپرسی سیستم سهند مدل  ۱3۹۱به
رنگ سفید روغنی به شماره شاسی NAB3744۵۸CA000006به
شماره موتور

WD6۱۵۹6C۱۱۱0070۱3347به شماره

پالک  ۲4ع 76۵ایران  4۹بنام علی اسفندیاری مفقود د از درجه
اعتبار ساقط میباشد ..

آزمایشگاه مکانیک بوده است.
وی با بیان اینکه آسفالت معابر شهر یاسوج بر اساس اولویت
بندی در محالت مختلف و مرکز شهر صورت گرفته است ،ادامه
داد :اجرای آسفالت در معابر مرکز و محالت شهر یاسوج ادامه

خواهد داشت.
مقدم تاکید کرد :آسفالت باکیفیت و مناسب حق شهروندان
است و شهرداری یاسوج بر همین اساس امسال شعار نهضت
آسفالت را عملی کرد و تحقق بخشید.
شهردار یاسوج بیان کرد :اجرای پروژه  45متری ،پل چهارم
بشار ،اصالح اساسی و اقدامات در حوزه فضای سبز و زیباسازی،
پروژه شهرک جوشکاران ،پروژه اتصال پل چهارم بشار به سروک،
طرح جامع ترافیکی شهر یاسوج ،پروژه پایش تصویری و پروژه
های جدول گذاری ،کانال دفع آب های سطحی و پیاده روسازی
از دیگر فعالیت های شهرداری یاسوج است.

