
 با وجود اینکه تصور می شد در جلسه روز )سه شنبه( 
هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در خصوص کارلوس 
در  خبری  هیچ  اما  شود،  تصمیم گیری  کی روش 
این خصوص به بیرون درز پیدا نکرد و سخنگوی 
فدراسیون فوتبال هم پس از این جلسه عنوان کرد که 
مذاکره با گزینه های سرمربیگری تیم ملی ادامه دارد.

پیش از این مهدی تاج در گفت وگویی عنوان کرده 
بود که کارلوس کی روش، برانکو ایوانکوویچ، علی 
گزینه های  مجیدی  فرهاد  و  قلعه نویی  امیر  دایی، 
هم  گذشته  روز  هستند.  ملی  تیم  سرمربیگری 
رسانه های اماراتی اعالم کردند که فدراسیون فوتبال 

با فرهاد مجیدی مذاکراتی داشته است.
این رویه انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و 
کلی گویی مسئوالن فدراسیون فوتبال می تواند باعث 
را  ایران  فوتبال  و  شود  ویلموتس  ماجرای  تکرار 
یکبار دیگر دچار چالش کند. حتی مشخص نیست 
که قرار است سرمربی آینده تیم ملی، ایرانی باشد یا 
خارجی. اگر گزینه هایی که رئیس فدراسیون فوتبال 
برای سرمربیگری تیم ملی اعالم کرد درست باشند 
باز هم نمی توان چشم انداز روشنی برای تیم ملی در 
ماجرا، حضور  قسمت  گرفت.تعجب آورترین  نظر 
فرهاد مجیدی در بین گزینه هاست. مجیدی که در 

حال حاضر سرمربی تیم االتحاد کلبا است به جز 
قهرمانی با استقالل در فصل گذشته لیگ برتر فوتبال 
ایران هیچ رزومه قابل دفاعی در مربیگری ندارد. این 
احتمال هم وجود دارد که مذاکره با مجیدی حربه ای 
افکار عمومی را مجددا  فوتبال  تا فدراسیون  باشد 
سمت کارلوس کی روش سوق دهد. اینکه باید تا 
چه زمانی منتظر بود تا فدراسیون فوتبال از کارلوس 
کی روش عبور کند مشخص نیست؛ مربی که دیگر 
آورده ای برای فوتبال ایران ندارد و ادامه حضور او در 

تیم ملی یک پسرفت محسوب می شود.
حتی مربیانی همچون مورایس و ساپینتو که در فوتبال 
باشگاهی ایران فعالیت می کنند شایسته تر از کی روش 
و مجیدی و سایر گزینه های فدراسیون فوتبال برای 
سرمربیگری تیم ملی هستند؛ مربیانی که هم با علم 
روز فوتبال آشنا هستند و هم اینکه تجربیات زیادی 
در عرصه مربیگری دارند؛ هر چند آنها هم گزینه های 

ایده آلی محسوب نمی شوند.
برخی اعتقاد دارند چون در والیبال از مربیان داخلی 

استفاده شد در فوتبال هم می توان این سیاست را 
در پیش گرفت؛ اما یک تفاوت بزرگ بین فوتبال و 
والیبال ایران وجود دارد. والییال ایران سابقه قهرمانی 
در رده های سنی جهان را دارد و این قهرمانی ها با 
مربیان ایرانی کسب شده است؛ اما در فوتبال ایران 
از  خبری  هیچ  و  است  دیگر  گونه ای  به  وضعیت 
موفقیت در رده های پایه نیست. ضمن اینکه مربیان 
فوتبال ایران جایگاهی در فوتبال جهان ندارند؛ پس 
موفقیت  بتوانند  آنها  داشت  انتظار  چگونه می توان 
تیم ملی را در میادینی همچون جام ملت های آسیا 
و جام جهانی رقم بزنند.اگر آرژانتین با مربی داخلی 
به قهرمانی در جام جهانی رسید نباید باعث شود 
این توهم به وجود بیاید که در هر شرایطی باید از 
استفاده کرد؛  ملی  تیم  برای هدایت  داخلی  مربیان 
چرا که مربیان آرژانتینی جزو مربیان دارای مکتب 
بیلسا،  مارچلو  همچون  مربیانی  هستند.  دنیا  در 
پکرمن،  خوزه  پاسارال،  سمپائولی،دانیل  خورخه 
کارلوس بیالردو و ... چهره های بسیار شناخته شده ای 

در فوتبال دنیا هستند و مشخص است که فوتبال 
آرژانتین بی نیاز از مربیان غیرآرژانتینی باشد.همانطور 
فدراسیون  پرداخته شد  آن  به  این هم  از  پیش  که 
فوتبال در وهله اول باید به این باور برسد که تیم 
ملی باید به مربی ای سپرده شود که کارنامه درخشانی 
در فوتبال جهان داشته باشد. مربیان بزرگی هستند 
که می توان پای مذاکره با آنها نشست. اینکه مدام 
اسامی مربیانی عنوان شود که یا عملکرد ناموفقی در 
فوتبال ایران داشتند یا اینکه دارای رزومه درخشانی 
در دوران کاری خود نیستند این موضوع را اثبات 
می کند که قد تیم ملی فوتبال را کوتاه تصور کرده اند.

انتخاب  سر  بر  بحث  روزها  این  گودرزی؛  ایمان 
سرمربی جدید تیم ملی داغ شده و با توجه به شایعه 
حضور کارلوس کی روش در فوتبال قطر، احتمال 
رقابت های  راهی  داخلی  سرمربی  یک  با  ما  دارد 
جام  با  متفاوت  کاماًل  ملت ها  جام  بشویم.   ۲۰۲۳
دلشان  همه   ۲۰۲۲ قطر  در  اگر  و  است  جهانی 
در  ببینند،  ملی  تیم  از  خوبی  نمایش  می خواست 
قطر ۲۰۲۳ چنین اتفاقی هیچ کس را راضی نمی کند 
بلکه اتفاقاً همه می خواهند ایران به عنوان یکی از 
قطب های سنتی فوتبال آسیا تا مرحله فینال باال برود 
اتفاقی که نزدیک به نیم قرن است برای ما رخ نداده 
و طلسم آن باالخره باید بشکند بنابراین هر کسی 
سرمربی تیم ملی بشود باید حواسش باشد که مردم 

از او چه می خواهند.
تیم ملی ایران آخرین بار در جام ملت های ۱۹۷۶ 
که به میزبانی خودمان، در تهران و تبریز برگزار شد 
توانست عنوان قهرمانی این مسابقات را به دست 
آورد. در واقع کمترکسی سال۵۵ که ما برای آخرین 
از  می کرد  تصور  شدیم  ملت ها  جام  فاتح  مرتبه 
آن روز به بعد نه تنها دیگر قهرمان این مسابقات 
نمی شویم بلکه حتی حسرت رسیدن به فینال هم 
بر دلمان می ماند اما چنین اتفاق تلخی افتاد و ملی 
پوشان کشورمان در سه دوره بعدی جام ملت ها که به 
میزبانی کویت، سنگاپور و قطر برگزار شد، با وجود 
مشکالت فراوان ناشی از جنگ تحمیلی و امکانات 
کم توانستند خود را تا نیمه نهایی باال بکشند ولی از 
شانس بد ما در هر سه دوره جدال نیمه نهایی را 
واگذار کردیم و نتوانستیم به فینال برسیم. در کویت 
۱۹۸۰ نیمه نهایی را به میزبان باختیم تا در نهایت 
سوم شویم. در سنگاپور ۱۹۸۴ پس از شکست برابر 
عربستان در جدال نیمه نهایی در نهایت چهارم شدیم 

و در قطر ۱۹۸۸ هم عربستان دوباره ما را به لطف 
ضعف داوری از رسیدن به فینال محروم کرد تا در 
مسابقه رده بندی چین را ببریم و سوم شویم. حسن 
حبیبی، ناصر ابراهیمی و مرحوم پرویز دهداری به 
ترتیب هدایت تیم ملی در این سه دوره جام ملت ها 

را برعهده داشتند.
ملی پوشان کشورمان در حالی راهی جام ملت های 
۱۹۹۲ ژاپن شدند که تمام کارشناسان فوتبال آسیا 
قهرمانی  اول  بخت  و  قاره  برتر  قدرت  را  ایران 
می دانستند اما تیم ما با هدایت علی پروین نه تنها 
قهرمان نشد بلکه برای اولین بار و البته تا امروز 
آخرین بار در تاریخ فوتبال خود حتی نتوانست از 
گروهش صعود کند! شکستی بزرگ که هنوز هم 

قابل باور نیست.
جام ملت های ۱۹۹۶ امارات در حالی شروع شد 
که برخالف دوره قبلی، کمتر کسی روی تیم ملی 

ایران حساب باز می کرد و با توجه به افت چند 
داخل  در  حتی  ملی،  عرصه  در  ما  فوتبال  ساله 
کشور هم امید چندانی به این تیم نبود اما محمد 
میدان  و  کرد  ایجاد  که  رنسانسی  با  مایلی کهن 
زد.  رقم  را  خیره کننده ای  نتایج  جوان ها  به  دادن 
تا  برابر عربستان  بر صفر  قاطعانه سه  پیروزی  از 
شکست تاریخی شش بر دو کره جنوبی. ما در آن 
عربستانی ها  اما  بودیم  قهرمانی  شایسته  مسابقات 
دوباره به لطف اشتباهات سهوی داوری! در جدال 
ایران را شکست دادند و راهی فینال  نیمه نهایی 

شدند تا تیم شایسته ما در نهایت سوم شود.
به  هم  باز  لبنان   ۲۰۰۰ ملت های  جام  برای  ایران 
شانس اول قهرمانی تبدیل شده بود چون با توجه به 
نمایش خوبی که در جام جهانی فرانسه داشتیم، همه 
می گفتند طلسم قهرمان نشدن ملی پوشان کشورمان 
شکسته می شود اما بروز اختالفات داخلی در تیمی 

که جالل طالبی هدایت آن را برعهده داشت، موجب 
کره جنوبی  به  نهایی  مرحله یک چهارم  در  تا  شد 

ببازیم و آرزوهایمان پرپر شود.
جام ملت های ۲۰۰۴ با برانکو ایوانکوویچ از یاد ما 
نخواهد رفت. تیمی که تلفیقی از جوانان و باتجربه ها 
بود و به شایستگی تا نیمه نهایی باال آمد اما در ضربات 
پنالتی به چین باختیم و پس از پیروزی مقابل بحرین 

عنوان سومی این مسابقات را به دست آوردیم.
و   ۲۰۰۷ ملت های  جام های  در  ما  کار  حاصل 
با  نهایی  چهارم  یک  مرحله  در  ناکامی   ۲۰۱۱
شکست مقابل کره جنوبی بود. در جام ۲۰۰۷ این 
اتفاق تلخ همراه با امیر قلعه نویی برایمان رخ داد 
و چهار سال بعد نیز همین اتفاق با سرمربیگری 

افشین قطبی به وقوع پیوست.
در جام ملت های ۲۰۱۵ نیز نتوانستیم از مرحله یک 
چهارم نهایی باالتر برویم و در ضربات پنالتی مغلوب 
عراق شدیم تا نام کارلوس کی روش هم در زمره 
سرمربیان ناکام ایران در عرصه جام ملت های آسیا 
ثبت شود. البته چهار سال بعد تیم ایران با کی روش 
تا نیمه نهایی جام ملت ها باال آمد اما شکست سنگین 
برابر ژاپن همه چیز را خراب کرد. از بدشانسی فوتبال 
ایران و خود کارلوس طبق قانون جدید کنفدراسیون 

فوتبال آسیا دیگر خبری هم از بازی رده بندی نبود.
تاریخ میالدی را مالک قرار بدهیم حاال ۴۷  اگر 
سال است که تیم ملی ایران نه تنها قهرمان جام 
مسابقات  این  فینال  به  حتی  بلکه  نشده  ملت ها 
هم راه پیدا نکرده است به همین خاطر هر کسی 
در  فقط  مردم  نظر  از  شود  ملی  تیم  سرمربی  که 
صورتی نمره قبولی خواهد گرفت که بتواند این 
اکران زجرآور ۴۷ ساله را پایان ببخشد و طلسم 

رسیدن ما به جدال نهایی را بشکند.
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 آیا خشک کردن قطرات روی پا برای مسح الزم است؟
قطرات آب باید خشک شود یا در قسمتی از پا مسح شود که قطرۀ آب 

وجود ندارد؛ البته اگر رطوبت دست بر رطوبت روی پا غلبه داشته 
باشد، اشکال ندارد. ری
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داستان کوتاه

امام علی علیه السالم
ُکْن ِفي اَلِْفْتَنِة َکابِْن اَللَُّبوِن اَل َظْهٌر َفُیْرَکَب َو اَل َضْرٌع َفُیْحَلَب .

در فتنه  ها همچون شتر کم سن و سال باش!نه پشتی که سوار شوند
و نه پستانی که بدوشند.

یا قاضی الحاجات
 ای برآورنده حاجت ها

طلسم جام ملت ها باید بشکند
اکران ۴۷ ساله عذاب آور با کارگردانان داخلی و خارجی

 ”مردی، دیر وقت، خسته و عصبانی، از سر کار به 
خانه بازگشت.

 دم در پسر پنج ساله اش را دید که در انتظار او بود.
 بابا! یک سوال از شما بپرسم؟

 بله حتما. چه سوالی؟
  بابا، شما برای هر ساعت کار، چقدر پول می گیرید؟

  مرد با عصبانیت پاسخ داد: »این به تو ارتباطی ندارد. 
چرا چنین سوالی می کنی؟«

 فقط می خواهم بدانم، بگویید برای هر ساعت کار، 
چقدر پول می گیرید؟

 اگر باید بدانی خوب می گویم، ۲۰ دالر.
 پسر کوچک در حالی که سرش پایین بود، آه کشید. 
سپس به مرد نگاه کرد و گفت: »می شود لطفاً ۱۰ دالر 

به من قرض بدهید؟«
 مرد بیشتر عصبانی شد و گفت: »اگر دلیلت برای 
برای  پولی  که  بود  این  فقط  سوال،  این  پرسیدن 
بگیری،  من  از  مزخرف  اسباب بازی  یک  خریدن 
سریع به اتاقت برو، فکر کن و ببین که چرا این قدر 
خودخواه هستی! من هر روز، سخت کار می کنم و 

برای چنین رفتارهای کودکانه ای وقت ندارم.«
 پسر کوچک، آرام به اتاقش رفت و در را بست.

 مرد نشست و باز هم عصبانی تر شد: »چطور به 
خودش اجازه می دهد برای گرفتن پول از من چنین 

سوالی بپرسد؟«
 بعد از حدود یک ساعت مرد آرام تر شد و فکر کرد 
که شاید با پسر کوچکش خیلی تند و خشن رفتار 

کرده است.
 شاید واقعاً چیزی بوده که او برای خریدش به ۱۰ 
دالر نیاز داشته است. به خصوص این که خیلی کم 

پیش می آمد پسرک از پدرش درخواست پول کند.
 مرد به سمت اتاق پسر رفت و در را باز کرد.

 خواب هستی پسرم؟
 نه پدر، بیدارم.

 فکر کردم شاید با تو خشن رفتار کرده ام.
 امروز کارم سخت و طوالنی بود و همه ناراحتی هایم 
را سر تو خالی کردم، بیا، این ۱۰ دالری که خواسته 
زد:  فریاد  و  خندید  نشست،  کوچولو  پسر  بودی. 
»متشکرم بابا« بعد دستش را زیر بالشش برد و چند 

اسکناس مچاله شده درآورد.
 مرد وقتی دید پسر کوچولو خودش هم پول داشته 
است، دوباره عصبانی شد و غرولند کنان گفت: » با 
اینکه خودت پول داشتی، چرا باز هم پول خواستی؟«

پسر کوچولو پاسخ داد: »برای این که پولم کافی نبود، 
ولی االن هست، حاال من ۲۰ دالر دارم. می توانم یک 
ساعت از کار شما را بخرم تا فردا زودتر به خانه 

بیایید؟ دوست دارم با شما شام بخورم«“
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یک ساعت کار

فدراسیون فوتبال و بازی با سیاست »مرگ و تب«؛ 
مذاکره با مجیدی به نفع کی روش

مالحظات: ۱-اخذ درخواستهای پیشنهادی به همراه فرم شرکت در مزایده و اصل یک فقره چک بانکی صیادی در وجه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( به کد شناسه ملی 14003127610 بدون پشت نویسی به میزان 5% قیمت پایه ملک در روزهای یکشنبه الی سه شنبه مورخه های ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ 
تا ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ودر ساعات تعیین شده صورت می پذیرد، شایان ذکر است اخذ درخواستهای پیشنهادی در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ از ساعت ۸ الی ۱۱ صرفًا در محل بازگشایی پاکتها صورت می پذیرد. 

۲- نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط )بدون کارمزد( جهت تنظیم  مبایعه نامه به شرح جدول زیر می باشد:

تبصره 1: در خصوص امالک و اراضی که در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل می باشند هنگام تنظیم مبایعه نامه مبلغ ۱۰% زمان تحویل ملک به حصه نقدی )پیش پرداخت( اضافه خواهد شد. تبصره 2: پرداخت تتمه ثمن معامله )حصه غیر نقدی( به صورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه نامه حداکثر 
به مدت سه ماه )سررسید اولین قسط(  موجب برخورداری از تخفیف پرداخت نقدی به شرح جدول فوق می گردد. ۳- رعایت مفاد فرم شرکت در مزایده الزامی می باشد. ۴- پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد. ۵- شایان ذکر است کلیه امالک  عرضه 
شده به استثناء مواردی که سهم عرضه شده در ستون مالحظات قید گردیده ششدانگ می باشد  )متراژ مندرج در ستون عرصه و اعیان، مساحت کل ششدانگ است( ۶- اخذ فرم الحاقیه پیرامون اطالعات تکمیلی امالک و امضاء و تحویل آن به همراه فرم تقاضای شرکت در مزایده الزامی است، بدیهی 
است هرگونه ادعایی مبنی بر عدم اطالع یا عدم قرائت یا عدم امضاء این فرم الحاقیه و یا عدم ارایه آن از سوی حوزه های اجرایی قابلیت استماع ندارد.  ۷- بازگشایی پاکتهای ارائه شده در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸  رأس ساعت ۱۱ در دفاتر فروش و به طور همزمان در سراسر کشور  انجام 
خواهد شد. ۸- ضمن ثبت نام در سامانه ثنا قوه قضائیه، هنگام  تنظیم مبایعه نامه، ارایه برگه ثبت نام در سامانه یاد شده الزامی می باشد ضمنًا عالوه بر نشانی اقامتگاه قراردادی مندرج در ماده یک مبایعه نامه، ابالغ از طریق سامانه ثنا نیز معتبر و مالک عمل خواهد بود. ۹- کلیه امالک عرضه شده با 
وضعیت موجود به فروش می رسد و بازدید ازملک مورد درخواست الزامی است ۱۰- شایان ذکر است مهلت تهیه اوراق شرکت در مزایده صرفًا تا ساعت ۱۰/۴۵ صبح روز چهارشنبه  مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ در محلهای تعیین شده میباشد. ۱۱- ودیعه شرکت درمزایده نفرات چهارم وبعد از آن در اولین 

روز اداری  پس ازاعالم نتایج )شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱( در محلهای تعیین شده با در دست داشتن اصل رسید و به شخص متقاضی مسترد خواهد شد.

مهلت شرکت در مزایده از روز یک شنبه مورخ 1401/10/18 تا ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 1401/10/28 می باشد. لیست امالک به شرح ذیل:

شماره تلفندورنویس آدرس نمایندگی نام نمایندگی ردیف

12-34779810 -041 )داخلی 8737 و 8738(34779815تبریز خیابان آزادی )کمربندی( جنب اداره کل تعاون، خیابان حج )جنت(- جنب دیوان محاسبات- پالک35آذربایجان شرقی 1

تخفیف پرداخت نقدی حصه غیر نقدی )باقیمانده در اقساط...(زمان تحویل ملکحصه نقدی )پیش پرداخت(شرایط پرداخت )گروه(
۱۲%۴۵% در اقساط ۱۵ ماهه 10%45%الف
۱۴%۵۰%  در اقساط ۲۱ ماهه10%40%ب
۱۶%۶۰% در اقساط ۲۷ ماهه 10%30%ج
۱۷%۷۰%  در اقساط ۳۰ ماهه 10%20%د

توضیحاتشرایط واگذاری مبلغ پایه مزایدهاعیانعرصه کاربری نوع ملک پرونده فروشآدرس ملک ردیف روزنامه

تکمیل فرم الحاقیه الزامی می باشد.ج۱۲۷۵۰۰۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰فضای سبززمین۸۱تبریز-  خیابان ولیعصر - خیابان عارف ۱

 آگهی فروش امالک بصورت مزایده
سازمان اموال و امالک ستاد

سازمان اموال و امالک ستاد

برگزاری صد وشانزدهمین  مزایده کتبی سراسری امالک و مستغالت سازمان اموال و امالک ستاد با شرایط و تسهیالت مناسب به شرح جداول ذیل اعالم می گردد، لذا متقاضیان خرید امالک می توانند از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ تا پایان روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ همه روزه بجز ایام تعطیل از 
ساعت ۸  الی ۱۷ و روزچهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ از ساعت ۸ الی ۱۰/۴۵  صبح  )صرفًا در محل بازگشایی پاکتها به شرح توضیحات ذیل( جهت اطالع ازشرایط و دریافت اوراق شرکت در مزایده  به محلهای ذیل مراجعه نمایند. 

همچنین به آگاهی می رساند اطالعات مربوط به مزایده در  وب سایت  به  نشانی  www.ssa-s.ir  قابل رؤیت می باشد.
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