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)نگاه ایرانی(
جن�اب آقای دکت�ر مسعودس�لطانی فر، مقام عال�ی وزارت 

ورزش و جوانان،باسالم،
نگارنده بعنوان ی��ک هوادار ورزش، وظیفه خ��ود میدانم نکاتی را در 
رابطه با موضوع  برگزاری اردوهای آماده س��ازی تیمهای ورزشی،در 

خارج از کشور به عرض برسانم؛
یقینا باوردارم جنابعالی بعنوان نفراول ورزش کش��ور، دغدغه اصلی 
مدیری��ت ورزش را در تمکی��ن از رهنمودهای مق��ام معظم رهبری 
درخصوص حمایت از کاالی ایرانی وتالش دولت محترم را در اجرای 

اقتصادمقاومتی میدانید.
هرچند بخوبی واقف هستید خرید کاالی ایرانی و حمایت از تولیدات 
داخلی در مقایس��ه با نمون��ه های خارج��ی آن ، توانمن��دی باالقوه 
تولید کش��ور را دریک پروس��ه میان مدت ، به دارایی باالفعل تبدیل 
خواهدنمود،و از آنجائیکه عملکردمثبت ش��ما با سابقه ای درخشان 
در عرصه مدیریتی کش��ور برجس��ته بوده وپیوسته ش��اکر به الطاف 

الهی، بوی��ژه در بهره گیری از مواهب طبیعی،بکر وزیبای س��رزمین 
ایران در عرصه ورزش وگردش��گری بوده اید ، قطعا در حوزه ی داشته 
هاوبسترهای فیزیکی بسیارمناسب وچشم نواز در جای ، جای ایران 

عزیزمان ، اعتقادویژه ای خواهید داشت.
جناب آقای وزیر،بعنوان نمونه ، با پایان گرفتن مسابقات لیگ فوتبال 
کشور درفصل گذشته،عزم مدیران باشگاههای فوتبال برای تشکیل 
اردوهای آماده س��ازی تیمهای مربوطه در فصل آتی،بنظرمیرس��د 
اکثرباش��گاهها تصمیم به برگزاری اردوهای فوق درخارج از کش��ور 

دارند.
اس��تحضاردارید که اخیراً هم دوباش��گاه بزرگ پایتخ��ت ، اردوهای 

آمادگی خود رادر کشورهای ترکیه و کرواسی پشت سرگذاشتند.
جناب آق��ای وزیر ، جنابعالی بعنوان مس��ئول ورزش کش��ور و بویژه 
رئیس مجمع دو باش��گاه اس��تقالل وپرس��پولیس، قطعا با توجه به 
پ��روژه اقتصادمقاومتی وهمچنی��ن باعنایت به تامی��ن ارز جهانی و 
بخصوص طی مس��یر ، دراعزام تیمهای ورزشی درکمیته برون مرزی 

وزارت متبوع، مس��تحضرید یکی از تولیدات ودارائیهای ایران وجود 
مناطق سرس��بز باشرایط بس��یار عالی و دردس��ترس برای برگزاری 
اردوهای آماده سازی تیمهای فوتبال میباش��د. لذاپیشنهاد میکنم 
دستورفرماییدمدیران باشگاههای ورزشی  نسبت به بازدید از کمپ 
های موجود در استانهایی چون اردبیل،کهگیلویه وبویراحمد،گلستان 
چهارمحال بختیاری،آدربایجان شرقی وغربی،زنجان کردستان و یا 
استان همدان که دارای امکانات بسیارمناسبی همچون؛ ارتفاع الزم 
از س��طح دریا،آب وهوای مطبوع، کمپ های آماده با تجهیزات کامل 
شامل سالنهای بدنسازی ،اس��تخر،هتل های شیک،زمینهای چمن 
عالی، دردامنه کوه الوند وبا قیمتهایی بسیار ارزان تر ازخارج میباشد 

اقدام نمایند.
باشدکه  باتدبیر جنابعالی، مدیران محترم باشگاهها،رضایت کادرفنی 
وبازیکنان وپشتیبانی هواداران عزیز،گامی موثر در استفاده وحمایت 

از داشته ها وتوانمندی کشور برداشته شود، 
به امید سربلندی ورزش ایران در مسابقات داخلی وبرون مرزی.

اقتصادمقاومتی وحمایت ازکاالی ایرانی

سرانجام بیست ویکمین دوره جام جهانی فوتبال با 
میزبانی شایسته کشور روسیه در حالی پایان یافت 
که ش��اید برای پنجمین دوره متوالی ، کش��ورهای 
ح��وزه آمریکای جنوب��ی از راهیابی ب��ه دورنهایی 
بازماندند..و خروس��های آبی برای ب��اردوم و بعد از 
قهرمانی درمیزبانی س��ال 1998 ,ج��ام پیروزی را 

دگر بار به کشور فرانسه بردند.
البت��ه وقتی صحبت از جام جهان��ی میکنیم الجرم 
شایسته اس��ت نگاهی جهانی به این رویداد بزرگ 
داش��ته باش��یم و به تعبیری دیگر برگزاری چنین 
رویداد بزرگ��ی را به اندازه چش��مان خود کوچک 
نبینیم، بلکه چش��مان خود را به اندازه وسعت این 

تورنمنت جهانی، بزرگ کنیم.
قطعا همه کس��انی که به هرنحو خود را در برگزاری 
این جشنواره ی جهانی سهیم وشریک میدانستند 
از جمل��ه مجموع��ه اجرایی میزب��ان و خیل عظیم 
میهمانان شامل برخی از رهبران و روسای کشورها 
، مدیران ارش��د سیاس��ی دولتها، مدیران عالیرتبه 
FIFA, مسئولین ستادی واجرایی فدراسیونها ی 

عضو فیفا، اعضای کامل تیمهای ۳۲گانه کشورهای 
راه یافته به مس��ابقات جام جهانی۲018، اصحاب 
رسانه های شنیداری،دیداری،نوشتاری، مجاری و 
دهها هزار تماش��اگر مستقیم، براین اندیشه استوار 
هس��تند که علیرغم بعض��ی تهدی��دات نیروهای 
مخّرب، که حتی امنیت برگزاری این مس��ابقات را 
به چالش کش��یده بودند، نهای��ت آرامش برفضای 
چندین شهر در گیر مسابقات انچنان حاکم بود که 
پهناورترین کش��ور جهان ، با مدیریت بسیار خوبی 
از عهده حفظ امنیت مسابقات برآمده وعالوه بر آن 
، سایر پارامترهای رفاهی از جمله ؛ ُهتلینگ، حمل 
ونقل، پذیرایی ، نظم و راهنمایی مناسب برای گونه 

های مختلف نژادی را فراهم آورده بود.
هرچند نگارنده ،مس��افر جام جهانی نب��ودم اما به 
واقع آنچه را که از طریق رس��انه ها دیدم و شنیدم و 
خواندم ، حاکی از نمره قبولی ، بلکه امتیاز باالیی بود 
که شایسته است به میزبانی ارزنده مجموعه برگزار 
کننده جام جهانی فوتبال در س��ال۲018به کشور 

روسیه داد.

عجب جامی بشه این سوپره!!!!
جان؟؟؟؟ چی شده؟؟ لغو شد؟؟؟؟

ای بابا!! ....داش��تیم به دلمون صابون میزدم، بع��د یه عمری ، برم توی 
طبقه دوم استادیوم....دادبزنم  : این یکی شیره!!... مثل شمشیره !!..

اون یکی پلنگه!!! حیف که پاش میلنگه !!!آخه میدونید یکی از دوستان 
فوتبالی بهم قول داده بود مجانی ببردم استادیوم....حیف شد...

راس��تی کی دبّه کرد؟؟   پروفس��ور یا جنتلمن؟؟.....من که حاللشون 
نمیکنم!!

آخه این چند روزه رادیو رو که گرم میکردی یا تلویزیون رو که استارت 
میزدی...یا روزنامه هارو که ورق میزدی.....فقط رئیس مس��ابقات رو 

نشون میدادن! که میگفت اال وحاشا ..جام باید سوپر هم داشته باشه!
اصال چ��ه معنی داره...همه جای دنیا س��وپرجام داش��ته باش��ن .....

مانداشته باشیم؟؟؟
 لذا برای آخرین بار به مسئولین فوتبال و باشگاههای مهم! تذکر  آیین 

نامه ای میدم که حتما برای سال بعد سوپرجام بذارید ....
فقط خدا کنه این رفیق فوتبالی من تا سال بعد از کارش اخراج نشه که 

بتونه منو ببره استادیوم مفتی!!!

سوپرجام!!!!

)درسهایی ازجام جهانی(


