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تکرار باخت باورنکردنی تیم ملی بسکتبال!

آماری فاجعه بار از بازی دیشب بسکتبال ایران مقابل قزاقستان
شاید باورش سخت باشد اما تیم ملی بسکتبال در بازی برابر
قزاقستان حتی نتوانست یک پرتاب سه امتیازی خود را هم
تبدیل به امتیاز کند! شب گذشته با وجود حضور بازیکنانی
همچون سجاد مشایخی ،بهنام یخچالی ،محمد جمشیدی
و ...اما تیم ملی بسکتبال ایــران در بازی مقابل قزاقستان
نتوانست حتی یک پرتاب سه امتیازی موفق را به نام خود
ثبت کند .ایران در این بازی  19پرتاب سه امتیازی داشت
که حتی یکی از آن ها هم وارد سبد نشد.این در حالی است
که قزاقستان با بهره گیری از توانایی مورزاگالیف ،تک ستاره
خود در زمین توانست سه امتیازی های زیادی را حتی از راه
دور و در شرایط سخت وارد سبد تیم ملی ایران کند .آن ها 7
پرتاب از  28پرتاب سه امتیازی خود را وارد سبد ایران کردند تا
آمار نه چندان خوب  25درصد را در این زمینه به نام خود ثبت
کنند .این که یک تیم در طول یک مسابقه به طور کلی موفق
به ثبت یک پرتاب سه امتیازی موفق هم نشود ،شاید کمتر در
بسکتبال جهان رخ دهد اما بازیکنان ایران حتی در شرایطی
که هیچ مدافعی را هم پیش روی خود نمی دیدند ،نتوانستند از
فرصت ها استفاده کنند و پرتاب سه امتیازی موفقی داشته
باشند.شاید اگر سه ،چهار پرتاب سه امتیازی ایران هم وارد
سبد حریف می شد ،می توانست جلوی شکست دوباره تیم
ملی برابر قزاق ها را بگیرد.کوارتر اول این دیدار با نتیجه ۲۳
بر  ۲۲به سود تیم ملی ایران و کوارتر دوم با نتیجه  ۱۹بر ۱۲
به سود تیم قزاقستان به پایان رسید .کوارتر سوم این دیدار با
نتیجه  ۱۴بر  ۱۱به نفع ایران و کوارتر چهارم با نتیجه  ۱۶بر
 ۱۱به سود قزاقستان تمام شد تا در نهایت تیم ملی ایران در
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سهامداران چهلبازه در انتظار اقدامات بنیاد شهید و ستاد فرامین
اواخرسالگذشتهمالکانوسهامدارانچهلبازهدراعتراض
به رای دادگــاه برای حریم رودخانه و ثبت نشدن سند به
نامشان مقابل سازمان ثبت اسناد و امالک تجمع کردند ،
فرماندارمشهدقولبررسیاینموضوعوتشکیلکمیسیون
راتادهمفروردینامسالدادهبودامابهدلیلاعتراضنکردن

بنیادشهیدوستادفرامینامام(ره) اینکمیسیونتشکیل
نشد .فرماندار مشهد به خراسان آنالین گفت :موضوع
چهل بازه به صورت قانونی درحال پیگیری است چون رای
در دادگاه تهران صادر شده اجرای احکام تهران هم باید
پیگیریکندکهدرحالانجاماست.اعضاوسهامدارانچون
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مالکیتیندارندمخاطبرایدادگاهنیستندزیرا زمینهارا
قولنامهایخریدندوسهامدارهستند،مخاطبرایدادگاه،
بنیاد شهید و ستاد فرامین امام(ره) است .وی افزود :طبق
چارچوب قانونی و تفاهمنامه  ۷۰درصد متعلق به بنیاد
شهید و  ۳۰درصد متعلق به ستاد فرامین امام(ره) است،
این دو دستگاه باید در زمان مقرر اقداماتی انجام میدادند
ومکاتباتیمیکردندکهانجامنشدهاست.

رئیس سازمان سنجش ۷۰:متخلف کنکور در جلسه امتحان شناسایی شدند

این دیدار با نتیجه ۶۸بر ۶۰مغلوب شود.گفتنی است تیم ملی
بسکتبال ایران در دومین دیدار خود از رقابتهای پنجره سوم
جام جهانی  ۲۰۲۳روز دوشنبه  ۱۳تیر ماه ساعت  ۱۹:۳۰به
مصاف تیم ملی سوریه خواهد رفت.
بلند قامتان ایران در پنجره دوم عملکرد چندان خوبی نداشتند
و با یک باخت دور از انتظار خانگی (مقابل قزاقستان) و یک برد
نه چندان قاطع (مقابل سوریه) به کار خود پایان دادند تا نتیجه
آن قرار گرفتن در رتبه دوم گروه  Cو تغییر کادرفنی (برکناری
مصطفی هاشمی) برای پنجره سوم باشد .تیم ملی ایــران تا
این لحظه صعود خود به دور بعدی رقابتهای انتخابی جام
جهانی  ۲۰۲۳با میزبانی ژاپن ،فیلیپین و اندونزی را قطعی
کرده است .البته نکته مهم کار سخت ملیپوشان ایران در دور
بعد مسابقات است که باید با تیمهایی مانند استرالیا ،ژاپن و
چین دیدار کنند.

رئیس سازمان سنجش از شناسایی  ۷۰متخلف کنکور در
حوزه های امتحانی خبرداد .آزمون سراسری  ۱۴۰۱با
رقابت یک میلیون و  ۴۸۹هزار و  ۲۲۰داوطلب گروههای
مختلف آزمایشی صبح روز چهارشنبه ۸تیرماه با برگزاری
آزمونرشتههایهنرآغازشدوصبحروزپنجشنبه ۹تیرماه
باآزمونگروهریاضیوفنیوگروهانسانیوصبحجمعه۱۰
تیرماه با آزمون گروه داوطلبان علوم تجربی ادامه یافت و در
نهایتصبحامروزشنبه ۱۱تیرماهنیزآزمونداوطلبانگروه
زبانهای خارجی برگزار خواهد شد .به گزارش باشگاه
خبرنگاران ،عبدالرسول پور عباس روز جمعه در حاشیه
بازدید از کنکور سراسری تجربی سال ۱۴۰۱در دانشگاه
شهید بهشتی در جمع خبرنگاران دربــاره انتشار عکس
پس از کنکور توسط داوطلبان گفت :روز پنج شنبه یکی از
بهترین کنکورهای سراسری نسبت به سالهای گذشته
برگزار شد .رئیس سازمان سنجش گفت :در آزمــون روز
پنج شنبه با استفاده از دستگاههای آشکارساز ،حدود۷۰
متخلفدرکنکورشناساییشدند.ازاولیندفترچهمنتشر

شده دیروز عکسی گرفته و ساعت  ۱۳:۳۰در شبکههای
مجازی دیده شد که پس از اتمام کنکور بوده است .به گفته
پورعباس،روزپنجشنبهتاساعت ۱۳:۳۰هیچنشانهایاز
عکسهایدفترچهکنکورپیدانکردهایم،امادرکنکورهنر
(روز چهار شنبه )که کنترلها ضعیفتر بود حدود ساعت
 ۱۲:۳۰داوطلبان و متخلفان عکسها را منتشر کردند .او
گفت:امروز(جمعه)کهکنترلهاخیلیشدیدتراست،قطعا
ازساعت ۸تا ۱۲هیچاتفاقیبرمبنایانتشاردفترچههای
کنکور نخواهد افتاد.او گفت :پلیس و مجموعه ضابطین
قضاییعملکردخوبیرادرمحافظتازکنکورنشاندادند
و تشکر می کنیم .پورعباس گفت :یک تیم فروشنده لوازم
الکترونیکی تقلب در کنکور را شناسایی و دستگیر کردیم
که این تیم از آذربایجان تا خراسان گسترده بود .در همین
حال سردار کیومرث عزیزی فرمانده انتظامی شرق استان
تهرانازدستگیریاعضایباند ۴نفرهفروشسواالتکنکور
ومدارکجعلیدرشهرستانپاکدشتخبرداد.
احمدحسینفالحی،عضوکمیسیونآموزشمجلسنیزدر

واکنشبهانتشارگزارش اعتمادمبنیبر اینکه«پیروتقلبی
گستردهدرکنکورسراسریعلومتجربی ۱۴۰۰کهصدها
نفر را به رشتههای پزشکی ،دندانپزشکی و داروســازی
دانشگاههای برتر دولتی رسانده و کار به امتحان دوباره
سازمان سنجش ،دهها شکایت قضایی و چندین جلسه
کمیسیون اصل  ۹۰مجلس شورای اسالمی هم رسیده
اما نتیجه نتوانسته معترضان به تقلب را راضی کند و آن ها
میگویندمتقلبانکهحتیازفیلترحداقلهایآزموندوباره
سنجشهمردنشدند،باپیگیریبرخینمایندگانمجلس
دوبارهبهدانشگاهبرگشتهاند»بهسایتدیدهبانایرانگفت:
آن کسی که این ادعا را مطرح کرده ،روزنامه اعتماد است!
بنابرایناینروزنامهبایداسنادومدارکخودرامنتشرکند؛
قطعامانمایندگانمجلسهمباکسانیکهازرانتاستفاده
کردهاند برخورد خواهیم کرد .این ادعاها نمیتواند خیلی
صحت داشته باشد؛ این روزنامه اگر سند و مدرکی دارد،
بسما ...اگر نه که ما هم جواب آنها را خواهیم داد و قطعا با
آنهابرخوردخواهیمکرد.

