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نگاه

تغییر مداوم مدیریت در استقالل
و پرسپولیس و  ۱۰پرسش

در تیمهای فوتبال اســتقالل و پرســپولیس طی  ۴ســال گذشــته۱۲ ،
مدیرعامــل تغییر پیدا کردهاند اما دلیل این تغییــرات و جابجاییهای پیاپی
چیست؟
به گزارش ایســنا ،یکی از ایرادهایی که اهالی فوتبال و هواداران دو باشگاه
پرطرفدار تهرانی مطرح می کنند ،این اســت که اعضای هیاتمدیره و به ویژه
مدیران عامل دو باشــگاه استقالل و پرســپولیس بیش از حد تغییر می کنند
و طی بیش از چهار سال گذشــته تاکنون  ۱۲تغییر در سطح مدیرعامل این
دو باشگاه صورت گرفته اســت .گویی دفتر مدیریت سرخابیهای پایتخت به
محلی برای رفت و آمد برخی افراد تبدیل شــده و حضور آنها در این جایگاه
لوکس ،طوالنی مدت نیســت و باید این امانت را در مدتی کوتاه به نفر بعدی
تحویل دهند.
علیاکبر طاهری ،حمیدرضا گرشاســبی ،ایرج عرب ،مهدی رســولپناه و
جعفر سمیعی به عنوان مدیران عامل باشگاه پرسپولیس و سیدرضا افتخاری،
امیرحسین فتحی ،اســماعیل خلیلزاده ،علی فتحاهللزاده ،احمد سعادتمند و
احمد مددی به عنوان مدیران عامل باشــگاه استقالل در مدت زمانی بیش از
چهار سال گذشته و در مقاطع زمانی مختلف فعالیت کردهاند.
معاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزیــر ورزش و جوانان اخیرا در
نشســتی خبری و در پاسخ به سوال ایسنا ،مبنی بر دلیل انتخاب برخی افراد
گمنام در هیات مدیره استقالل و پرسپولیس و نیز علت تغییر و تحوالت بیش
از حد در ســطح مدیریتی این دو باشگاه به نحوی که طی چهار سال گذشته
شاهد  ۱۲تغییر در سطح مدیرعاملی آنها بوده ایم ،تصریح کرد :افرادی که در
هیات مدیره انتخاب میشوند باید به باشگاه کمک کنند و قرار نیست که این
افراد اقدام فنی انجام دهند ،بلکه هدف کمک کردن به مقوله مدیریتی باشگاه
و بخشی از موفقیتهای به دست آمده نیز حاصل عملکرد هیات مدیره است.
وی ادامه داد :شــرایط ســخت اقتصادی و باال رفتن قیمت ارز هزینهها را
افزایــش داده اما درآمدها به همان نســبت تغییــر نکردهاند و مدیران پس از
مدتی فعالیت شاید به این احساس دست پیدا کرده باشند که فضا برای ادامه
فعالیتشان وجود ندارد.
معاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفــهای وزیر ورزش و جوانان ادامه داد:
عالوه بر این مطالبات ســنگین هواداری فعالیت در دو باشــگاه اســتقالل و
پرسپولیس را سخت کرده اســت و شاید گفتن این مسائل برای بنده تبعاتی
نیز داشــته باشد اما در همه کشورهای دنیا ورزشکاران به دلیل شیوع ویروس
کرونــا  ۴۰ ،۳۰و  ۵۰درصد از مبالغ قرارداد خود را کاهش دادند اما در ایران
قراردادها دو تا ســه برابر افزایش پیدا کرد و متاســفانه رویه حرفهای دنیا در
کشور ما طی نشد.
وی بــا بیان اینکه مدیران عامل اقدامات خاصــی را انجام میدهند اما به
دلیل مطالبات هواداران شــرایط را برای ادامهی فعالیت مناســب نمیبینند،
اظهــار کرد :به طور مثال اقدامات متفاوتی در دوران مدیریت رســول پناه در
باشگاه پرسپولیس انجام شد اما فیلم گرفته شده به صورت سریالی تقطیع شد
و حیثیت فرد را بردند و کاری کردند که هیچ جایی در باشــگاه نداشته باشد.
صحبتهای مطرح شده در این فیلمها مورد تایید هیچکس نیست اما ببینید
چه شرایطی را برای یک مدیر رقم میزنند تا او را بیرون کنند ،بنابراین شرایط
هواداری و فضای اقتصادی ،کار کردن در دو باشــگاه استقالل و پرسپولیس را
دشوار میکند و خیلیها حاضر به قبول مسئولیت در این دو باشگاه نیستند.
با وجود توضیح معاون قهرمانی وزارت ورزش اما پرســشهای مختلفی در
رابطه با تغییر و تحوالت صورت گرفته در سطح مدیرعاملی دو باشگاه استقالل
و پرسپولیس مطرح می شود که در ادامه به آنها اشاره میشود:
 -۱اســتاندارد تغییر مدیریت در ســطح باشــگاههای فوتبــال موفق دنیا
چقدر اســت و باشگاههایی نظیر استقالل و پرســپولیس به چه میزان از این
استانداردها فاصله دارند؟
 -۲تا چه حد در انتخاب مدیران عامل دو باشــگاه اســتقالل و پرسپولیس
وســواس به خرج داده میشــود؟ این افــراد چه میزان نســبت به مدیریت
باشگاههای ورزشی توانمند و از نظر دانش و تجربه ،شرایط مدیریت تیمهایی
در این سطح را دارند؟
 -۳ارزیابی مشخصی از اقدامات صورت گرفته توسط مدیران عامل انتخاب
شده وجود دارد؟ تصمیمات و حضور این افراد تا چه حد تبعات مثبت و منفی
به همراه داشته است؟
 -۴چه فعالیتهای ساختاری و پایهای برای این دو باشگاه از سوی مدیران
عامل انتخاب شــده ،مدنظر قرار گرفته اســت و آیا اصال در طول مدت کوتاه
مدیریتــی هر یک از این افراد ،امکان اقدامات ســاختاری و پایهای برای حل
مشکالت کالن دو باشگاه وجود داشته است یا خیر؟
 -۵آیا صرفــا توان مالی و فعالیت اقتصادی برای حضور در هیات مدیره یا
انتخاب به عنوان مدیرعامل باشــگاههایی نظیر اســتقالل و پرسپولیس کافی
است؟
 -۶شــاخصهای انتخــاب مدیرعامــل و اعضای هیات مدیره در باشــگاه
استقالل و پرسپولیس چیست؟
 -۷چه اتفاقی رخ می دهد که مدیران این دوباشــگاه پس از مدتی فعالیت
به این احســاس دســت پیدا میکنند که فضا برای ادامه فعالیتشان وجود
ندارد؟ مگر نه اینکه قبل از قبول مســئولیت باید نسبت به تمام مشکالت تیم
و شرایط مدیریتی حاکم بر این باشگاهها اشراف پیدا کرده و از مسائل مختلف
آن مطلع باشند؟
 -۸ســهم وزارت ورزش و جوانــان ،وزارت تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی،
وزارت امور اقتصادی و دارایی ،وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی و ســازمان
برنامه و بودجه به عنوان اعضای مجمع عمومی و رسمی دو باشگاه استقالل و
پرســپولیس به طور مشخص در انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل این
دو باشگاه چیست؟
 -۹آیا این وزارتخانهها ســهم خود در سوءمدیریتهای اعمال شده در این
باشگاهها به واسطه انتخاب افراد نابلد به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره
را میپذیرند؟
 -۱۰اصالح الگوی مدیریتی در ورزش ایران از چه زمانی کلید خواهد خورد
تا شاهد حضور افراد تحصیلکرده و مجرب در سطح اول ورزش کشور از جمله
مدیریت دو باشگاه استقالل و پرسپولیس باشیم؟
خبر

ترینهای نیم فصل اول لیگ بیستم فوتبال

لیگ برتر فوتبال با پایان نیم
فصل ،ترینهای خود را در آمار و
ارقام شناخت.
به گزارش ایســنا ،در آخرین
دیــدار از رقابتهــای نیم فصل
لیگ برتر شــاگردان یحیی گل
محمدی یک پیروزی قاطع مقابل گل گهر به دســت آوردند و توانســتند با ۳۰
امتیاز جای ســپاهان را در صدر جدول بگیرند و عنوان قهرمانی نیم فصل را به
دست آورند.
شــاگردان محرم نویدکیا که منتظر لغزش پرســپولیس برای کسب عنوان
قهرمانی نیم فصل بودند در پایان با  ۲۸امتیاز در رده دوم قرار گرفتند و استقالل
با  ۲۶امتیاز رده سوم را از آن خود کرد.
طبق آمار و ارقام ،شــاگردان یحیی گل محمدی با دریافت تنها  ۸گل عنوان
بهترین خط دفاعی لیگ را تا پایان نیم فصل از آن خود کردند.
سپاهانیها با وجود اینکه در رده دوم قرار گرفتند با  ۲۵گل توانستند عنوان
بهترین خط حمله لیگ را به دســت آورند .سجاد شهباززاده مهاجم سپاهانیها
نیز با  ۱۲گل آقای گل نیم فصل لیگ برتر شد.
ضعیف ترین خط دفاع لیگ تا این هفته از رقابتها با دریافت  ۲۲گل به نام
ماشــین سازی ثبت شد .در مقابل نیز ماشــین سازی به همراه سایپا با  ۱۰گل
دارنده ضعیف ترین خط حمله لیگ بیستم لقب گرفتند.
در ادامه دیگر آمار ترینهای لیگ بیستم را میخوانید:
بیشترین پیروزی :پرسپولیس و سپاهان  ۸پیروزی
کمترین پیروزی :ماشین سازی و ذوبآهن ۱ ،پیروزی
بیشترین شکست :نساجی ۱۰ ،شکست
کمترین شکست :پرسپولیس ۱ ،شکست
بیشترین تساوی :فوالد ،سایپا و ذوبآهن ۸ ،تساوی
کمترین تساوی :شهرخودرو و نساجی ۳ ،تساوی
بهترین تفاضل گل :پرسپولیس ۱۳+
بیشترین کلین شیت :حامد لک ۹ ،کلین شیت
بیشترین پاس گل :کریم اسالمی ۴ ،پاس گل
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آخرین تحوالت انتخابات مهم فوتبال ایران

یک هفته تا انجــام یکی از جنجالــی ترین انتخابات
فدراسیون فوتبال باقی مانده است.
به گزارش «ورزش ســه» ،چهار نامزد نهایی (مصطفی
آجورلــو ،شــهاب الدین عزیــزی خادم ،علــی کریمی و
کیومرث هاشــمی) هفته آینده در ســالن اجالس سران
پس از اعالم برنامههــای خود در انتظار آرای نزدیک ۹۰
عضو مجمع فوتبال ایران خواهنــد ماند تا تکلیف رئیس
مهمترین فدراسیون ورزشی ایران را روشن کنند.
انتخابــات فعلــی فدراســیون فوتبال ایــران به دلیل
بحرانهــای مالی یک ســال گذشــته و تاثیــری که در
آینده فوتبال ملی خواهد داشــت ،تقریبا مورد توجه قرار
گرفتهتریــن انتخابات ریاســت فدراســیون در طول این
سالیان است.
فدراســیون فوتبال برای اولین بار شــیوه انتخابی را از
زمان دوره دوم محســن صفایی فراهانــی انتخاب کرده
و پــس از انتخاب افرادی چون صفایــی فراهانی ،محمد
دادکان ،علی کفاشــیان ( ۲بار) و مهدی تاج حاال باید به
فرد تازه ای برای ریاست رای بدهد.
اما حاال در فاصله یک هفته تا انتخابات پر ســر و صدا
که شــاید از حیث درگیر کردن مــردم جز پنج انتخابات
مهم کشــور به شــمار میآید ،بد نیست درباره نحوه کار،
اعالم برنامه و تحرکات ســتادی و رســانه ای چها ر نامزد
نکات قابل ارائه را منتشر کنیم:
علی کریمی؛ یک گفت وگوی مجازی
فوتبالیترین مدعی ریاســت فدراسیون فوتبال بعد از
اینکه چند وقتی را درگیر مسائل مربوط به بستری مهرداد

میناوند و علی انصاریان بود ،قصد ندارد دســت به البی یا
فعالیــت خاصی برای جلب آرای مجمــع بزند و هدف او
فراتر از اینها،انتشــار برنامه و جلب نظر از همین طریق
است .ستاره اســبق تیم ملی در گفتوگویی تصویری با
امیرعلی نبویــان ،مجری تلویزیونــی ،برنامههای خود را
شــرح داده و این برنامه ضبط شده و قرار است در فضای
مجازی منتشــر شود .در این زمینه گفته میشود احتماال
یک گفتوگوی دیگر تلویزیونی نیز در دستور کار کریمی
قــرار گیرد .حضور علی کریمــی و مهدی مهدوی کیا در
مجمع هفته آینده نکته مهم این انتخابات خواهد بود.

کیومرث هاشمی؛ البی در سکوت
دربــاره کیومرث هاشــمی و برنامههایــش هنوز چیز
مشــخصی وجود ندارد .او که همچنان حواشی مربوط به
حمایت سیاسیون را در بحث حضور در انتخابات فدراسیون
فوتبال را پشــت سر خود میبیند ،در سکوت کار را دنبال
میکند .او تا به امروز نســبت به درخواستهای مربوط به
گفتگو و مناظره مربوط به برنامههای خود در تلویزیون و
رسانهها پاسخ مثبتی نداده و به نظر قصد دارد این رویه را
تا روز انتخابات دنبال کند .یکی از جدیترین گزینههای
دستیابی به صندلی مدیریت در سکوت به دنبال البیهای

مربوط به خود اســت و باید دید در روز مجمع شرایط به
چه شکل برای او در صندوق آرا پیش خواهد رفت.
مصطفی آجورلو :کامال فعال از صف تا ستاد
مصطفی آجورلو مدیرعامل ســابق باشگاه پاس و یکی
از دو نامزد فوتبالی شرکت کننده در انتخابات فدراسیون
فوتبال یکــی از فعال ترینها در بین نامزدها محســوب
میشــود.او با ارائه تیزر ،انتشــار برنامه مدون و برگزاری
جلســات انتخاباتی به دنبال پیشــبرد برنامههایش است،
در برنامههای رادیو و تلویزیونی نیز حضوری فعال داشته
اســت و خــود را در فاصله یک هفته مانــده به انتخابات
مدعی اصلــی تصاحب این صندلی میدانــد .آجورلو در
آخرین نشســت مربــوط به اعالم برنامــه حرفهای تند و
تیــزی به زبان آورد و به نظر یکی از خبرســازترینها در
روزهای آتی خواهد بود.
عزیزی خادم و  48ساعت تا انتشار برنامه
شــهاب الدین عزیزی خادم عضو سابق هیئت رئیسه
فدراســیون فوتبال یکی دیگر از گزینههای جدی ریاست
فدراســیون محســوب میشــود که البته بعــد از اعالم
صالحیتها و رد نام قنبرزاده و بهاروند این گمان میرفت
که او با ضعف در انتخابات و پیشــبرد برنامههایش مواجه
شود .با این حال عزیزی خادم توانسته برنامههای ستادی
خود را تا به اینجا با حضور در اســتان کرمان و ســپس
جلســه اعالم برنامه در باشــگاه بادران پیش ببرد .البته
برنامه او هنوز منتشــر نشده و ظاهرا دوشنبه در دسترس
قــرار خواهد گرفــت  .او یکی از مدعیــان جدی صندلی
ریاست است و فعال از همه موانع گذشته.

هافبکها؛ همه جا جز دروازه

آشنایی با عوامل قهرمانی نیم فصل پرسپولیس
پرسپولیس در حالی به قهرمانی نیم فصل رسید که سهم
مهاجمان این تیم از گلهای تیم یحیی گلمحمدی کمتر
از  10درصد است.به گزارش «ورزش سه» ،صدرنشینی در
پایان نیم فصل ،دستاورد غیرمنتظره سرخپوشان پایتخت
بود که در موقعیت پیچیده ای به دست آمد؛ مهاجم اصلی
این تیم (علیپور) در تابســتان به ماریتیمیو پیوســته بود،
بازیکــن جایگزین (آل کثیر) محروم شــده بود و دو مهره
جانشــین (عبدی و رمضانی) نیز هرگز در قامت مهاجمی
کارآمد ظاهر نشــده بودند تا یحیی گل محمدی در میان
بحران خط حمله تیمش را به استقبال حریفان بفرستد.
اما عناصر میانی و دفاعی تیم پرسپولیس به خوبی جای
مهاجمان را پر کردند و نتیجهای را رقم زدند که شاید برای
بســیاری از هواداران پرسپولیس هم قابل باور نبود؛ این که
تیمشــان دومین خط حمله برتر لیگ را در اختیار داشته
باشد و با بیشترین تفاضل گل و امتیاز نیم فصل را به اتمام
برسانند .در نیم فصلی که گذشت ،احمد نوراللهی ،سیدجالل
حسینی ،امید عالیشاه ،وحید امیری ،سیامک نعمتی ،مهدی
عبدی ،میالد سرلک ،مهدی شیری و کمال کامیابی نیا برای
پرسپولیس گلزنی کردند.
 -1احمد نوراللهی؛ شــش گل (گل گهر ،فوالد،
ماشین سازی ،پیکان ،نساجی و شهرخودرو)
احمد نوراللهی ستاره بیچون و چرای تیم پرسپولیس در
نیم فصل اول بود .او به تنهایی شــش گل برای پرسپولیس
زد تــا آقای گل این تیم در پایان نیم فصل لقب گیرد .نکته
جالب این که او پیش از فینال آسیا و اشتباهش در خطای
پنالتی ،تنها یک گل به شــهرخودرو زده بود اما پس از آن
دروازه پنج تیــم دیگر را هم باز کرد تا نقشــی پررنگ در

پیروزی قرمزها داشته باشد.
 -2سیدجالل حسینی؛ ســه گل (شهرخودرو،
تراکتور و مس رفسنجان)
شاید برای خود ســیدجالل هم باورکردنی نباشد اما او
نقشی پررنگ و بیشتر از قبل در قهرمانی نیم فصل سرخها
دارد .او عــاوه بر این که اجازه نداد تا جای خالی شــجاع
خلیل زاده به چشم بیاید ،در امر گلزنی هم موفق ظاهر شد
و بیشــتر از هر فصل دیگــری گل زد .او در بازی با تراکتور
و مس رفسنجان گلهای ســه امتیازی به ثمر رساند و در
بازی با شــهرخودرو هــم گل اول را وارد دروازه تیم مهدی
رحمتی کرد.
 -3امید عالیشاه؛ دو گل (ذوب آهن و گل گهر)
او یکی از ســتارههای پرسپولیس به خصوص در بخش
پایانی نیم فصل بود .کاپیتان دوم قرمزها که همیشه شایعات
جدایی را پیرامون خود دیده ،این فصل را با نیمکت نشینی
آغاز کرد اما در ادامه نشان داد که میتواند عنصری کارآمد
در خط حمله باشــد .بنابراین یحیــی گل محمدی او را به
عنوان مهاجم در ترکیب قرار داد و عالیشــاه نیز درخشید.
امید که توانایی حفظ و حمل توپ باالیی دارد ،در موقعیت
ســازی هم موفق عمــل کرد و دو گل هم به ثمر رســاند.
گلهایی که یکی برابر ذوب آهن بود و دیگری روز گذشته
مقابل گل گهر.
 -4وحید امیری؛ دو گل (استقالل و ماشینسازی)
وینگر شماره  19اغلب روزهای فصل را به عنوان مهاجم
کاذب و در پســت غیرتخصصی سپری کرد اما بار دیگر در
نقش ستاره ظاهر شــد و از موثرترین بازیکنان پرسپولیس
در راه رسیدن به صدرنشینی بود .امیری اگرچه گل و پاس

گلهای زیادی ندارد ،ولی همچنان یکی از بهترین بازیکنان
لیگ اســت و کم نوسان ظاهر میشود .او در برابر استقالل
عملکرد بهتری داشــت و ضربه اش تبدیل به گل شد و اگر
گل لحظات آخر قایدی نبود ،پرسپولیس با ضربه این بازیکن
میتوانست به برد در دربی برسد.
 -5مهدی عبدی؛ دو گل (استقالل و فوالد)
عبدی قرار بود همانطور که در بازی با النصر جای خالی
عیسی آل کثیر را پر کرد ،در لیگ برتر نیز همین کار را کند
اما موفق نشــد .او تنها دو گل در بازی با اســتقالل و فوالد
زد تا با گلزنی در دو دیدار متوالی هواداران پرســپولیس را
امیدوار کند .با این حال در ادامه عبدی از فرم گلزنی خارج
شد و در  5بازی پایانی که با پیروزی سرخها همراه بود هم
اغلب روی نیمکت نشست .عبدی روز گذشته پس از ورود به
زمین یک فرصت بسیار خوب داشت اما ضربه اش به تیرک
دروازه خورد و گل نشد.

 -6سیامک نعمتی؛ دو گل (صنعت نفت و گل گهر)
نعمتی اولین گل پرسپولیس در این فصل را به ثمر رساند
و نکتــه جالب این که آخرین گل را هم در بازی با گل گهر
وارد دروازه حریف کرد.هافبک شــماره  88پرسپولیس در
پست دفاع وهافبک راست به کار گرفته شد و عملکرد قابل
قبولی هم داشــت .او در چند بازی از جمله دیدار با تراکتور
فرصتهای زیادی را از دست داد و اگر آنها گل میشدند،
شمار گلهای بیشتری را ثبت میکرد.
 -7میالد سرلک ،کمال کامیابی نیا و مهدی شیری؛
یک گل (شهرخودرو ،آلومینیوم و گل گهر)
سه بازیکن دفاعی پرسپولیس نیز در گلزنی سهیم بودند
و سه گل زدند .سرلک با شوتی تماشایی دروازه شهرخودرو
را گشــود ،کامیابی نیا روی سانتر ارســالی احمد نوراللهی
دروازه آلومینیوم را باز کرد و مهدی شــیری هم در بازی با
گل گهر موفق به گلزنی شد.

کنایه جدی وزیر ارتباطات به مدیریت استقالل

آذری جهرمی :عذرخواهی نمیکنم ،تفکر شما کهنه است

محمد جــواد آذری جهرمی میگوید که کری خوانی او
اشــکالی ندارد و وی میتواند به عنوان یک شــهروند کری
بخواند و پاسخش را بشنود.
به گزارش «ورزش ســه» ،اســتوری محمد جواد آذری
جهرمی وزیر ارتباطات که به قهرمانی پرســپولیس در نیم
فصل و پیروزی این تیم مقابل گل گهر اشــاره داشت ،مورد
توجه بسیاری از اهالی فوتبال قرار گرفت .او در این استوری
برای رقیب ســنتی پرسپولیس یعنی اســتقالل هم کری
خوانده بود و همین موضوع منجر به واکنش طرفداران این
تیم شد.
یــک روز پس از این موضــوع ،آذری جهرمی در برنامه
آفساید رادیو جوان حضور یافت و در پاسخ به این سوال که
آیا حرکتش منطقی بود؟ گفت« :شــما رادیو جوان هستید

اما تفکر شــما پیر اســت ،بروید و فکر خود را عوض کنید.
اگر جوان هســتید که جوان جوانی میکند و کری خوانی
هم ربطی به وزیر و غیر وزیر ندارد .هرکســی میتواند کری
بخواند و پاسخش کری است .وزیر که صبح تا شب در قالب
لباس وزیری نیســت ،من در حــوزه ارتباطات وزیرم و یک
شــهروندم در دیگر حوزهها .این تفکر پیرمردی را بگذارید
کنار .االن کدام سیاســت مدار در کشور را پیدا میکنید که
درباره فوتبال نظر ندهد؟ من نظرم را در کمال احترام گفتم،
نــه توهینی کردم و نه حرفــی زدم و یک کری خواندم ،آیا
شما ناراحتید؟»
وی افزود« :یک تیم قهرمان شــده ،یک تیمی هم دوم
و سوم شده .طرفداران هم کری خواندهاند ،کجایش مشکل
دارد؟ االن در صفحات استقاللی کری میخوانند ،فحشش

را من میخورم شما ناراحتید؟ اصل اساس ورزش دو قطبی
اســت 16-15 ،ســال این دو تیم بازی میکنند و مساوی
میشــود حال آدم بهم میخورد .فوتبال را گذاشتهاند برای
کری خوانی .فوتبال را نگذاشــتهاند برای این که ما دست
بیاندازیم گردن هم و وحدت ایجاد کنیم .جریانات سیاسی
وارد فوتبال میشــوند و میگویند در دو تیم وحدت ایجاد
کنید و دوست داشته باشید .این تیمها همواره رقیب هستند
و جذابیتش این است که باهم کری بخوانند».
او دربــاره کری خوانی اش به عنــوان یک وزیر توضیح
داد« :من شهروندم و حرف همه تاثیر میگذارد .یکی آمده
توهین کرده و یکی هم منطقی انتقاد کرده است .شما بیایید
هرکســی علیه من کری خوانده ،را بخوانید .اگر کار دست
جوانها باشد این دو تیم انقدر ظرفیت و هیجان میتوانند
داشــته باشند که استقالل در عرصه مدیریتی هشتش گرو
ن ُه نباشــد».آذری جهرمی درباره تهمــت به او برای کمک
به پرســپولیس گفت« :سندشان کو؟ من به عنوان طرفدار
پرســپولیس جزو مردمم یا نه؟ چه ایرادی دارد شما در روز
برد پرسپولیس کری بخوانید؟ اشکالی ندارد اگر من در نظر
ورزشی از  %50بقیه مردم جدا باشم چون نظر فوتبالی ام با
آنها متفاوت است .چرا باید یک حرفی بزنم که همه قبول
کنند؟ حرف من چه آسیبی میزند؟»
وزیر ارتباطات درباره وضعیــت دولت گفت« :در دولت
آدمهای بزرگتر از من استقاللی هستند و کری میخوانند.
اگر میخواهید واقعیــت را بگویید ،هزینه و منابع درآمدی
پرسپولیس و استقالل را شــفاف کنید و ببینید کدام یک
از دولت کمتر گرفته اند و کدام بیشــتر .چه آقای سلطانی
فر و چه حوزه ارتباطات اگر کمک کردهاند به طور مســاوی
بوده است».
وی در مــورد نظر مخاطبانی که اســتوری او را «حمله
همه جانبه» خواندهاند ،گفت« :این نظر شــخصی اســت،

استقاللیها هم یک نفر را بیاورند که حمله همه جانبه کند.
فضای فوتبال را سیاســی نکنید ،بنده یک نظر شخصی و
هواداری دارم و اســتقاللیها در جایگاه ملی باشــند هم از
آنها حمایت میکنیم .در خانه ما دو پسر من پرسپولیسی
هســتند ،یکی اســتقاللی .در خانه ما  5برادر پرسپولیسی
هستیم و یک استقاللی .ما بدتر از این هم کری میخوانیم،
مگر اشکالی دارد؟» جهرمی در پاسخ به این سوال که آیا از
کری خوانی بقیه ناراحت میشــود؟ عنوان کرد« :نه مگر از
دیروز تا حاال کری نخوانده اند؟ این که از شان خارج شده،
به من مربوط نیست .بگذارید فضا باز باشد ،بد و بیراه بگویند
و تخلیه انرژی بشود .من نباید این حرف را بزنم که بعضیها
شخصیت نامناسب نشــان میدهند؟ نه آقا شخصیت آنها
مناسب است فقط ناراحتند و یکی را گیر آورده اند .اگر قرار
است به ما بگویند ،بگذارید بگویند و انرژی شان خالی شود».
او درباره این که آیا از اســتقاللیها عذرخواهی میکند؟
اظهار داشت« :برای چی عذرخواهی کنم؟ مگر چه کرده ام؟
خب شش گل خورده اند دیگر مگر من تاریخ را رقم زدهام؟
آنها هم کری بخوانند و بگویند ما شش گل نخوردیم پنج
و چهــار تا خوردیم .مگر نمیگویند ما ســتاره گرفته ایم؟
آقای خلیل زاده گفت که آرزوهای شــما خاطرات ماست،
مگر ناراحت شــدم؟ دیشب هم زنگ زد و گفت من مطلبی
میخواهم منتشر کنم گفتم هرچه دوست دارید بنویسید.
آقای فنونی زاده مطلبی نوشت و ما با او رفیق هستیم .انقدر
میگوییــد این را نگوییــد و آن را نگویید اما ورزش فضای
جوانانه است .اگر بی ادبی هم بگویند برای من منعی ندارد.
اگر بــی ادبی هم بگویند برای من اشــکالی ندارد .من هم
یک جوانم مثل شما ،یک وظیفه وزیری هم دارم ،کری هم
دوســت داشــتم بخوانم و خواندم .جمله دوم من هم ایهام
داشــت و یک سری گفتند بله دو ســتاره استقالل دست
نیافتنی است .اشکالی هم ندارد».

از صدر تا رده نهم چه شد؟

سقوط آزاد امیر قلعهنویی،گزینه سرمربیگری استقالل!
امیر قلعهنویی که یکی از گزینههای اســتقالل است ،در
بازی با پرسپولیس یکی از سنگینترین شکستهای دوران
فوتبالش را تجربه و در پایان نیم فصل لیگ برتر ،با گل گهر
به رده نهم جدول سقوط کرد .به گزارش مهر ،پایان کار تیم
فوتبال گل گهر در نیم فصل نخست لیگ بیستم تلخترین
پایانی بود که یک تیم میتوانست در پایان  ۱۵هفته رقابت
داشته باشــد .گل گهر در دیدار پایانی نیم فصل نخست و
از دیــدار معوقه هفته دهم ،با پنج گل مقابل پرســپولیس
شکست خورد و به دلیل سنگین بودن این باخت و رسیدن
تفاضــل گل به عدد صفر ،به رده نهم جدول ســقوط کرد.
گل گهر در حالی نیم فصل را شــروع کرد که از چهار هفته
ابتدایی ،صاحب  ۱۰امتیاز شــد و صدر جدول را در دست
داشــت .از همان زمان خیلیها تیم تحت هدایت امیر قلعه
نویی را یکی از مدعیان قهرمانی میدانستند و تصور بر این

بود که روند برد و موفقیت گل گهر ادامه داشــته باشد .تیم
ســیرجانی در ادامه با دو باخت متوالی به پیکان و صنعت
نفت روی دست انداز رفت و به تدریج راهی را طی کرد که
به دور شدنش از صدر جدول منجر شد .استقالل ،تراکتور و
پرسپولیس دیگر تیمهایی بودند که عالوه بر پیکان و صنعت
نفت موفق شــدند در نیم فصل نخست برابر تیم قلعه نویی
برنده از زمین خارج شوند.با نگاهی به جدول لیگ در پایان
نیم فصل میتوان متوجه شد گل گهر تنها موفق شده است
تیم (سپاهان) را شکست بدهد و برابر سایر تیمهای مدعی
یا شکست خورده و یا به تساوی رسیده است.
هنوز مشخص نیست امیر قلعه نویی که یکی از گزینههای
جانشینی فکری در استقالل است و مدتهاست افتخار حضور
در نشســتهای خبری را به رسانهها هم نمیدهد ،در نیم
فصل دوم چه برنامههایی برای خروج تیمش از این وضعیت

دارد .بــا توجه به خبرهایی که از مذاکرات قلعه نویی با یک
تیم دیگر به گوش میرســد ،آیا این مربی با تاکتیکهایی
که گل گهر را در بن بست قرار داده است ،از تیم سیرجانی
جدا میشــود؟ آیا میتوان امیدوار بود گل گهر دوباره بوی
صدر جدول بدهد و به عنــوان مدعی در نیم فصل دوم به
جدول بازگردد؟
نتایج تیم گل گهر در نیم فصل نخســت لیگ بیستم به
این ترتیب است:
گل گهر  - ۳سپاهان یک
مس رفسنجان صفر  -گل گهر ۲
گل گهر یک  -فوالد یک
ماشین سازی صفر  -گل گهر یک
گل گهر یک  -پیکان ۲
صنعت نفت  - ۲گل گهر یک

گل گهر  - ۳شهر خودرو یک
ذوب آهن یک  -گل گهر یک
گل گهر یک  -استقالل ۲
گل گهر صفر  -پرسپولیس ۵
آلومینیوم اراک صفر  -گل گهر صفر
گل گهر یک  -تراکتور ۲
سایپا صفر  -گل گهر یک
گل گهر صفر  -نفت مسجد سلیمان صفر
نساجی مازندران یک  -گل گهر ۲

