
شنبه 10 آبان  399 1- 14 ربیع االول 1442 - 31  اکتبر 2020 - سال نوزدهم - شماره  5285  8   ورزشی

انتخاباتپزشکی-ورزشیدرسردخانهوزارتخانه!
مرتضی رضایی

اصال مشــخص نیســت کــه چرا 
انتخابات فدراسیون مهمی مثل پزشکی 

-ورزشی برگزار نمی شود؟
یک سوال می پرسم که هم علی نژاد 
می تواند جــواب آن را بدهد و هم اگر 
صــالح بــود وزیــر ورزش و جوانان، 
آقای ســلطانی فر.این روزهــا به دور 
و بــر وزارت خانه و آنچــه بیخ گوش تان می گذرد دقت داریــد؟ اخبار را رصد 
می کنید؟می شنوید شایعات را؟ بعید است که خبرچین ها به گوش شما نرسانند.

حتی اگر آنها هم نباشــند، در شبکه های مجازی، آنجا که انگشت شست تان را 
دارید روی صفحه گوشی هوشمند خود باال و پایین می کنید چشم تان به خبرها 
می افتد.داشتم غافل می شدم از سوالی که در ذهنم وجود دارد. می شود یک دلیل 
منطقی بیاورید برای اینکه چرا انتخابات فدراسیون مهمی مثل فدراسیون پزشکی 

ورزشی برگزار نمی شود؟شاید بپرسید چرا؟ می گویم؛به این دالیل مهم:
۱( به دلیل وجود پاندمی کرونا، و حفظ سالمت ورزشکاران و دست اندرکاران 

ورزش.
۲( نزدیک بودن به المپیک توکیو و اینکه ورزشــکاران به دلیل دور بودن از 
میادین ورزشی )تمرین و مسابقات( در معرض آسیب های گوناگون هستند و نیاز 

به مراقبت و پایش مستمر دارند.
۳( به دلیل آماده نبودن ورزشــکاران )ذکر موارد گفته شده باال - جسمی و 
روانی( ،آنها انگیزه باالیی برای استفاده از مکمل ها و مواد نیروزا دارند.پس بدون 

شک نیاز به مشاوره ،آموزش و تهیه مکمل های استاندارد خواهند داشت.
4( عدم توجه به جایگاه فدراسیون پزشکی ورزشی در آموزش همگانی برای 
انجام فعالیت  و ورزش در خانه،و حفظ و ارتقا سالمت جامعه هم قابل اشاره است!

5( نبود راهبرد مناســب در تامیــن منابع مالی ، به دلیل اینکه عمده تمرکز 
و وابســتگی فدراسیون پزشکی به درآمد بیمه ورزشی و کمیته خدمات درمانی 
اســت قطعا در آینده نزدیک این فدراسیون را با مشکالت مالی متعددی روبرو 

خواهد کرد.
دالیل که زیاد اســت و می توان آنها را پشت ســر هم قطار کرد اما شایعه ها 
که شــاید کسی برای شما نفرستاده باشد،شــاید به گوش تان نرسانده باشند و 
شاید خودتان ندیده،نخوانده و نشنیده باشید هم وجود دارند.من مطرح می کنم 
و خیلــی دلم می خواهد بیایید و تکذیب کنید و بگویید:»خیر،همه این ها همان 
طور که شما می گویید شــایعه است.« شایعه شده انتخابات فدراسیون پزشکی 
ورزشی برگزار نمی شود چون هنوز گزینه مورد نظر وزارت ورزش تایید صالحیت 
نشــده است! شایعه شده که وزارت خانه می خواهد شش ماه سرپرستی مسجدی 
به اتمام برسد و خود او بشود یکی از کاندیدا و با حمایت بر کرسی آن فدراسیون 
تکیه بزند. شــایعه شده که مهندس ها در تالش هستند تا واژه معروف »مهندسی 
کردن انتخابات«را اجرایی کنند و یک نفر که گزینه وزارت خانه اســت را رییس 
فدراســیون پزشکی ورزشی کنند! همه اینها شایعه است اما خب شنیده می شود 
و ممکن اســت روی خیلی از افکار تاثیر بگذارد.فدراسیون پزشکی ورزشی یکی از 
فدراسیون های خدمت رسان اســت،چه در حوزه قهرمانی،چه در حوزه همگانی.

خیلی از کارها از طریق این فدراســیون انجام می شــود و شاید برای مردم عادی 
اهمیت زیادی نداشته باشد اما برای ورزشکاران و آنهایی که به رشته های ورزشی 
گره خورده اند مهم است.اگر سوالی که پرسیدم جواب داشت که چه خوب،اگر هم 
نداشــت که به قول آن پیرمرد معروف که فیلم هایش در شبکه های مجازی دست 

به دست می شد؛خودتان می دانید و وزارت خانه تان،خودتان می دانید و دولت تان!

یادداشت

شــیوع کرونا و تعویق و لغو مســابقات ورزشی و در کنار 
آن محدودیت انجام فعالیت های ورزشی مانند اردوهای آماده 
سازی تیم های ملی، برگزاری مسابقات را به سمت فعالیت های 
مجازی ســوق داد.  شیوع کرونا و تعویق و لغو مسابقات و در 
کنار آن محدودیت انجام فعالیت های ورزشی مانند اردوهای 
آماده ســازی تیم های ملی، برگزاری مســابقات را به سمت 
فعالیت های مجازی سوق داد.  فدراسیون های ورزشی در این 
ایام با این تفکر که تعطیلی باشگاه ها و لغو رویدادها به معنی 
تعطیلی ورزش نیست اقدام به برگزاری مسابقات آنالین و از 
سرگیری تعدادی از رقابت های لیگ به صورت مجازی کردند 
تا هم انگیزه ورزشــکاران حفظ شــود و هم آمادگی آن ها را 
برای حضور در مســابقات پیش رو حفظ کنند. فرشاد عربی، 
سرمربی تیم  ملی تالو، درباره برگزاری مسابقات آنالین  اظهار 
کرد: از زمانی که کرونا باعث تعطیلی و لغو تمام مســابقات 
و اردوها شــد تقریبا بازیکنان همه به صورت انفرادی و بدون 
هدف تمرین می کردند. این نحوه حفظ آمادگی در این شرایط 
تنها راه ممکن بود اما قطعا وقتی زمان این شــکل از تمرین 
هم طوالنی شود روی انگیزه و هدف ورزشکاران تاثیر منفی 
خواهد گذاشــت.  او اضافه کرد: به همین دلیل فدراســیون 
برنامه ریزی کرد و برگزاری مسابقات آنالین مجازی طراحی 
شد که دو مرحله هم به صورت مقدماتی و هم به صورت فینال 
برگزار شد. خوشبختانه استقبال خوبی هم شده بود و یکی از 
مزایای آن حق شرکت برای همه ووشوکاران بود چون ما برای 
انتخابی ها و قهرمانی کشــور سهمیه بندی داریم یعنی از هر 
استان و هر رده سنی تعداد محدودی می توانند در مسابقات 

شرکت کنند اما در این دوره شرکت برای همه آزاد بود.

زهرا کیانی، عضو تیم  ملی ووشو، درباره برگزاری مسابقات 
آنالین ووشــو اظهار کرد: متاسفانه لغو تمام مسابقات باعث 
شد تعدادی از ورزشــکاران از تمرینات و در کل ورزش دور 
شــوند و دیگر مانند گذشــته به حفظ آمادگی خود توجهی 
نداشته باشند. از طرفی به نظرم آن شرایطی که در باشگاه ها 
برای تمرین وجود دارد در خانه مهیا نیست و این واکنش ها 
طبیعی است. او اضافه کرد: بنابراین نیاز است در این وضعیت 
برای جلوگیری از این همه بی تحرکی و ســکون برنامه ریزی 
موثری را داشته باشیم که برگزاری مسابقات به صورت آنالین 

روش مناسبی در این زمینه است. همانطور که گفتم شرایط 
خانه شاید آنطوری نباشد که بخواهد به ورزشکار انگیزه بدهد 
ولــی اگر برای این نوع مســابقات جوایز و مدال هم طراحی 
شود قطعا می تواند ایجاد انگیزه کند به ویژه در رده های پایه 
که به دنبال این انگیزه ها هســتند. فاطمه صادقی، عضو تیم  
ملی کاتای ســاحلی، درباره برنامه فدراسیون در این بخش 
در ایــام کرونا، گفت: در حال حاضر بیش از 6 ماه اســت که 
همه مســابقات و اردوها تعطیل است و قطعا ایجاد و حفظ 
انگیزه بازیکنان یکی از کارهای مهمی اســت که فدراسیون 

باید برای آن برنامه ریزی درســتی داشته باشد. خوشبختانه 
این اتفاق هم رخ داده و بارها شاهد برگزاری مسابقات مجازی 
در حــوزه کاتا بودیم. به تازگی هم که در اصفهان رقابت های 
لیگ کاتای ساحلی را داشــتیم که براساس آمار اعالم شده 
استقبال خوبی از این مســابقات شده است. فاطمه اسدپور، 
سرمربی تیم  ملی پومســه بانوان، درباره برگزاری رقابت های 
مجازی تحت عنوان جام پایتخت، اظهار کرد: حضور پرشور 
بازیکنان پومســه در اولین دوره مســابقات جام پایتخت که 
به صورت مجازی برگزار می شــود نشانه اعتبار پومسه ایران 
در ســطح جهان است. طبق آمار ارائه شده 78 کشور دراین 
دوره از مســابقات شــرکت کرده اند. او ادامه داد: بدون شک 
حضور چهره های شــاخص پومسه روهای جهانی و کشوری 
اعتبار پومســه ایران را نشان می دهد. به اعتقاد من برگزاری 
مسابقات مجازی انگیزه ورزشکاران پومسه را افزایش داده و 
در سطح جهانی با این تعداد پومسه روهای جهان را به تالش 

و ممارست بیشتر تشویق می کند.
سخن آخر

طوالنی شدن مدت زمان تعطیالت اجباری کرونا و تمرین 
در خانه و در غیاب مربی یقینا در طوالنی مدت اثرات منفی 
را هم از نظر آمادگی جسمانی و هم از نظر آمادگی روانی روی 
ورزشکاران دارد. قطعا در چنین شرایطی برگزاری مسابقات 
آنالین می تواند در حفظ این آمادگی به جامعه ورزش کمک 
شایانی داشته باشد که خوشبختانه به نظر می رسد این اقدام 
فدراسیون های ورزشی در بحران کرونا تا حدودی موفق شده 
کام ورزشــکاران را شــیرین کند و تنور برخی از لیگ را نیز 

داغ نگه دارد.

اتحادیــه جهانی کشــتی لحظات تاریخــی رقابت های 
کشــتی فرنگی قهرمانی جهان را منتشر کرد که در میان 
آنها نام دو فرنگی کار ایران نیز به چشم می خورد.  اتحادیه 
جهانی کشتی وقایع تاریخی کشتی فرنگی قهرمانی جهان 

را منتشر کرد.
مرحوم فیروز علیزاده اولین طالیی کشتی فرنگی ایران 
در جهان و حمید سوریان دارنده 7 طالی جهان و المپیک 
در بین نفرات تاریخ ساز کشتی فرنگی جهان حضور دارند. 
مرحوم فیروز علیزاده به عنوان نخســتین فرنگی کار ایران 
موفق به کســب مــدال طالی رقابت هــای جهانی ۱۹6۹ 
ماردل پالتا آرژانتین شــد.  وی در ســال ۱۳84 و در پی 
تصادف با موتورســیکلت و در میان بی توجهی مســئوالن 
ورزش و مســئوالن وقت فدراسیون کشتی پس از ۱۱ روز 
بستری شدن در بیمارستان درگذشت. همچنین نام حمید 
ســوریان دارنده 6 طالی جهان و یک طــالی المپیک به 
دلیل کســب نخســتین مدال طالی جهان خود در سال 
۲۰۰5 در  فهرســت تاریخ سازان کشــتی فرنگی قهرمانی 

جهان به چشم می خورد.
الکســاندر کارلین کشتی گیر افسانه ای روسیه نیز با ۳ 

مدال طالی المپیک و ۹ طالی جهان در بین تاریخ سازان 
کشتی فرنگی جهان حضور دارد. 

وی نخســتین مدال طالی خــود در رقابت های جهانی 
را در رقابت های ۱۹8۹ مارتینی ســوییس از آن خود کرد. 
حمــزه یرلی کایــا از ترکیه نیز که ۲ طــالی المپیک و ۳ 
طالی جهان را در کارنامه خود دارد، به عنوان جوان ترین 
قهرمان جهان در ســال ۱۹۹۳ با ۱7 ســال سن بر سکوی 

نخست جهان ایستاد.
میخایــن لوپز اســطوره ســنگین وزن کشــتی جهان 
از کوبــا نیز بــا ۳ طالی المپیک و 5 طــالی جهان، برای 
آخرین بار در رقابت های جهانی ۲۰۱4 تاشــکند ازبکستان 
بر ســکوی نخســت جهان ایستاد. وی یک ســال بعد در 
رقابت هــای جهانــی ۲۰۱5 الس وگاس نقره گرفت اما در 
المپیک ۲۰۱6 ریو برای ســومین بار به مدال طال رســید.  
تیم ملی کشــتی فرنگی روســیه نیز با کسب 6 مدال طال 
از مجمــوع ۱۰ مدال طــالی رقابت هــای جهانی ۲۰۱8 
بوداپست مجارستان، در این فهرست حضور دارد. همچنین 
نام اســتکهلم ســوئد با میزبانی رقابت های جهانی ۱۹5۰، 
ژاپن اولین کشور آسیایی میزبان رقابت های جهانی ۱۹6۱، 

آمریکا اولین کشــور پان آمریکن میزبان رقابت های جهانی 
۱۹6۲ و آرژانتین اولین کشــور آمریــکای جنوبی میزبان 

رقابت های جهانی ۱۹6۹ در فهرســت تاریخ سازان کشتی 
فرنگی جهان مطرح شده است.

فدراسیون فوتبال با اینکه مسابقات و اردو های تیم های 
ملی فوتســال و فوتبال مردان را برگزار کرده اســت، برای 

بخش بانوان برنامه ای ندارد.
شــیوع کرونا باعث شد مرحله نیمه نهایی و فینال لیگ 
برتر فوتسال بانوان در فصل گذشته بعد از چند بار تعویق، 

سرانجام ۳۰ مرداد یعنی با 6 ماه تاخیر به پایان برسد.
 بالتکلیفی بانوان فوتسالیست 

مسئوالن برگزاری مسابقات سعی کردند، هر طور شده، 
قهرمان لیگ برتر فصل قبل را با برگزاری مســابقه معرفی 
کننــد و با وجود برخی مخالفت ها این اتفاق هم افتاد، اما با 
گذشت بیش از ۲ ماه از پایان فصل قبل، شروع فصل جدید 

رقابت ها در هاله ای از ابهام قرار دارد.
اگر چه لیگ برتر فوتســال بانوان به خوبی برگزار شد و 
از لحاظ فنی در سطح کیفی قابل قبولی بود، اما حاال برای 
شروع دوباره مسابقات، تیم ها و بازیکنان در سردرگمی کامل 

بسر می برند.
 شروع فعالیت رشته های دیگر بجز فوتسال 

در این مدت مسابقات و اردو های ملی رشته های مختلف 
با کســب مجوز از ستاد پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا 
در ورزش با اجرای کامل شــیوه نامه های بهداشتی کم کم 
کار خود را شــروع کردند، مثل لیــگ هندبال، با این حال 
بالتکلیف ترین رشته فوتسال بانوان است که هنوز نه اردویی 
بــرای تیم های ملی آن برگزار شــده و نــه خبری از اعالم 
برگزاری لیگ اســت تا حداقل باشگاه ها و بازیکنان تکلیف 
خود را بدانند. هر چند با شــروع موج سوم کرونا در کشور، 
برخی رشــته ها هم برای بازگشایی فعالیت خود دست نگه 
داشــته یا ادامه رقابت های خود را به تعویق انداخته اند، اما 
دست کم ورزشکاران و مربیان آن ها می دانند که مسابقه ای 

در کار است.
لیگ فوتسال مجوز ندارد؟ 

بــا وجودی کــه برنامه ریزی برای برگــزاری لیگ برتر 

فوتســال مردان انجام شــده، باز هم برنامه ای برای بخش 
بانوان اعالم نشــده اســت، آرش جابری سرپرست سازمان 
لیگ فوتســال در این باره می گوید؛ »بخش بانوان باید در 
مورد تیم های شرکت کننده و برگزاری مسابقاتش برنامه ای 

به ما تحویل دهد تا بتوانیم، برای آن برنامه ریزی کنیم.«
او حتی درباره زمان آغاز احتمالی مسابقات اظهارنظری 
نکرده است؛ »هیچ مجوزی برای آغاز مسابقات صادر نشده 

است و نمی توانیم، زمان آغاز مسابقات را اعالم کنیم.«
مسئوالن سازمان لیگ همچنین اعالم کردند، برای اینکه 
مسابقات فصل جدید زودتر به پایان برسد، مرحله پلی آف 
رقابت ها حذف شده است و حتی صحبت از برگزاری لیگ 
در سه ماه بود تا با پایان رقابت ها، تیم ملی برای پیکار های 
قهرمانی داخل سالن آسیا در اردیبهشت ۱4۰۰ آماده شود، 
اما هنوز نه خبری از آغاز لیگ است و نه اردو های تیم ملی.

فوتسال بانوان بدون تیم ملی! 
تیم ملی فوتســال هم حــال و روز چندان خوبی ندارد، 
اردوی های دو مقطعی آن مرداد، شــهریور، مهر و آبان لغو 
شــده است تا برنامه ریزی کادر فنی تیم ملی برای چندین 
بار تغییر کند، در حالیکه اردوی تیم ملی فوتسال مردان در 
چند مرحله برگزار شد و حتی آن ها در روز فیفا مسابقه ای 

دوستانه هم با تیم ملی ازبکستان برگزار کردند.
لیال صوفی زاده، نایب رئیس بانوان فدراســیون فوتبال 
در این باره می گوید؛ »تیم ملی فوتســال مردان رقابت های 
جام ملت های آسیا را پیش رو داشت، اولیت با آن ها بود که 
بعدا مسابقات آسیایی هم به تعویق افتاد. غیر از این ما هم 
دوست داشتیم که بانوان در روز فیفا مسابقه دوستانه داشته 
باشــند. از طرفی اردویی هم برای آنها برگزار نشده بود که 

تیم آماده ای برای رقابت داشته باشیم.«
بدقولی و بی مهری به بانوان 

بدقولی مسئوالن برای برپایی اردو های تیم ملی به بهانه 
کرونا و پرداخت نشدن حقوق کادرفنی تیم ملی از پارسال 

و تمدید نشدن قرارداد سرمربی و مربی تیم ملی از فروردین 
امسال، دست به دست هم داد تا شهناز یاری سرمربی تیم 

ملی هدایت تیم سایپا را برعهده بگیرد. 
اتفاقی که اگرچه قبال هم مشــاهده شــده اســت و در 
گذشته هم شــادی مهینی سرمربی رده های سنی فوتبال، 
شــهرزاد مظفر سرمربی ســابق تیم ملی فوتسال و فاطمه 
شــریف مربی فعلی تیم ملی فوتســال به طور همزمان در 
تیم ملی و باشگاهی فعالیت داشــتند، اما چندان به مذاق 

فدراسیون نشین ها خوش نیامده است.
یاری در تیم ملی ماندنی است؟ 

با اینکه استعفای یاری از سرمربیگری تیم ملی فوتسال 
بانوان از طرف فدراســیون و خود این مربی تکذیب شد، اما 
نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال پس از این خبر اعالم 
کرد؛ »شــاید براساس مقررات فدراســیون و تضاد منافع، 
تصمیم دیگری درباره ســرمربی تیم ملی فوتســال بانوان 

گرفته شود که در آینده مشخص خواهد شد.«
از قرار معلوم هرگاه اردویی برپا می شود، برای کادرفنی 
تیم ملــی بانوان هم حقوقــی در نظر می گیرنــد، اما این 
پرداخت ها از ســال قبل انجام نشده و شاید همین موضوع 

باعث دلسردی سرمربی تیم ملی شده است.
هر چند که طبق قوانین، ســرمربی تیم ملی فوتســال 
بانوان به عنوان یک مربی آزاد می توانست با هر تیمی وارد 

مذاکره شود.
فاطمه شــریف مربی تیم ملی درباره حقــوق و قرارداد 
کادرفنی تیم ملی فوتســال بانوان گفته است؛ »فدراسیون 
مدت ها اســت که فقط در زمان اردو هــا به مربیان حقوق 
می دهد و با تعطیلی چند ماهه خبری از اردو ها نیســت و 
معیاری برای پرداخت ها هم وجود ندارد. سرمربی تیم ملی 
نمی تواند، منتظر فدراســیون باشد، آخرین اردوی تیم ملی 
به اواخر پاییز ســال قبل بازمی گردد و از حدود یک ســال 
قبل تیم ملی اردویی نداشــته اســت. وقتی اردویی نباشد، 

پرداختی هم وجود ندارد. فدراســیون فوتبال هنوز حقوق 
اردو های ســال قبل کادرفنی تیم ملی فوتســال بانوان را 

پرداخت نکرده است.«
 فوتبال هم مثل فوتسال 

وضعیت فوتبال بانوان هم مثل فوتسال نامشخص است، 
برنامه های بــرون مرزی که فعال در کار نیســت، بنابراین 
تیم هــای ملی فوتبال اردویی نخواهند داشــت. از طرفی با 
اینکه فدراسیون فوتبال نحوه برگزاری لیگ برتر را مشخص 

کرده است، اما هنوز تاریخ آغاز لیگ مشخص نیست. 
لیگ برتر فوتبال بانوان هم در فصل ۹۹-۹8 نیمه تمام 

باقی ماند و قهرمان لیگ بدون انجام مسابقه معرفی شد.
در هر صورت پرداخت نشدن پاداش بانوان فوتسالیست، 
لغو چند بــاره اردو های تیم ملی، نبود برنامه های تدارکاتی 
برای تیم ملی فوتسال که سال آینده رقابت های داخل سالن 
و جام ملت های آســیا را پیش رو دارد، در کنار بالتکلیفی 
لیگ برتر، این تصور را نزد بانوان این رشــته ایجاد کرده که 
که فدراســیون فوتبال همه فکر و ذکر خود را معطوف به 
برنامه های بخش مردان کرده است و بانوان بخش فراموش 

شده فدراسیون هستند.

مسابقات مجازی راهکاری مناسب برای فدراسیون ها 
در بحران روزهای کرونایی  

تاریخسازیفیروزعلیزادهوحمیدسوریانازنگاهاتحادیهجهانیکشتی

وقتیفدراسیونفوتبال،بانوانرافراموشکردهاست

مدیرعامل پیشــین باشــگاه های پاس، تراکتورسازی و 
اســتیل آذین خواســتار عدم دخالت سیاسیون در فوتبال 
کشــور شــد.  مصطفی آجورلو که میهمان برنامه ورزشگاه 
در شــبکه پنج سیما بود ابتدا در خصوص مشکالت موجود 
در فوتبال کشــور گفت: یکی از مشکالت، فرایند حاصل از 
نگاه سیاسی به فوتبال است، البته منظور من خودم نیستم 
اما در انتخابات شــعار شایسته ســاالری مطرح می شود و 
بعد می پرســند چه کسی با ما بود و چه کسی نبود. اگر در 
انتخابات برای آنها پوســتر می چسباندی به شما سهم کار 

می دادند در حالی که در جمهوری اســالمی باید مبنا تعهد 
و تخصص باشد. سوال اصلی این است که چرا سیاسیون در 

فوتبال دخالت می کنند؟ 
وی افــزود: حاصل بــار منفی این دخالــت را امروز در 
ورزش کشــور می بینیم، نه فقط این دولت بلکه دولت های 
گذشته هم در فوتبال دخالت کردند و باعث شدند فوتبالی ها 
مستقل نباشند. باشگاه های ما بنگاه های اقتصادی هستند 
کــه می توانند درآمدزایی کنند و فوتبــال ما ثروت بزرگی 
دارد. اگر فوتبال دست اهالی خودش بود امروز هیچ پرونده 
بدهی نداشــت. رئیس پیشین ســازمان ورزش شهرداری 
گفت: اگر به آقای مصطفوی، فتح اهلل زاده، دادکان، کاشــانی 
و دیگر دوستانی که در فوتبال این کشور زحمت کشیدند، 
احترام نگذاریم و از حضورشان ممانعت کنیم به فردی مثل 
رسول پناه می رســیم. من شنیدم پیشکسوتان پرسپولیس 
خواهان انتخاب آقای دادکان هستند. چه ایرادی دارد؟ آقای 
دادکان در این تیم بازی کرده در فدراسیون مدیریت کرده، 
تجربه و کارنامه قابل دفاعی دارد، یعنی رسول پناه از دادکان 
انتخاب بهتری بود؟ چرا نباید دادکان مدیرعامل پرسپولیس 
شود؟ چرا از امثال علی دایی، علی کریمی، فرهاد مجیدی یا 

مهدی مهدوی کیا استفاده نمی شود؟
آجورلو همچنین در خصوص حل مشکالت فوتبال کشور 
گفت: مشــکالت فوتبال با دو اقدام حل می شود، اول عدم 
دخالت سیاســی و دولت ها در انتخابات فدراسیون فوتبال، 

دوم واگذاری باشگاه ها بر اساس الگوی مناسب و به صورت 
تعاونی یا سهامی به شــکلی که مردم و هواداران باشگاه ها 
در آن ســهیم باشــند. فوتبال و ورزش ما فقط پرسپولیس 
و استقالل نیست. چرا به ســایر باشگاه ها توجه نمی شود؟ 
هواداران شــاهین و ملــوان حقی ندارند؟ باید سرنوشــت 
فوتبال توســط فوتبالی ها رقم بخورد. آقای علی نژاد که در 
ووشــو تخصص دارد، نمی تواند برای فوتبال تصمیم بگیرد. 
آقای سلطانی فر متولی ورزش کشور است. من در پاسخ به 
کسانی که می گویند فوتبال امنیتی است، می گویم به هیچ 
وجه اینطور نیست. فوتبال زمانی امنیتی می شود که در آن 
دخالت سیاســی می کنیم. زمانی امنیتی می شود که آقای 
رسول پناه از آن ادبیات زشت استفاده می کند. حرف ما این 
است که ورزش را رها کنید، بگذارید نفس بکشد. من تا به 
حــال ندیده بودم کریم باقری حرفی بزند و انتقاد کند. این 
بار دیدم او هم نوشته آقای رسول پناه خداحافظی کن. چه 

کاری کرده اید که باقری هم اعتراض می کند؟
وی اظهار داشــت: کســی مرا به عنوان یک شخصیت 
سیاســی نمی شناســد و به عنوان یک فرد فعال در فوتبال 
شناخته می شوم چون ســال ها در این حوزه کار کردم. اگر 
بتوانــم به فوتبال کمک کنم آمادگی حضــور در انتخابات 
را دارم به شــرط آنکه دخالت نشــود و بگذارند فوتبالی ها 
سرنوشــت خودشــان را رقم بزنند. همه اهالی فوتبال باید 
دور هم جمع شــوند و برای این کار کمک کنند. آقای تاج، 

کفاشیان ، دادکان و همه فوتبالی ها اختالفات را کنار بگذارند 
و دست در دســت هم کمک کنند. در این صورت می توان 
گره ها را باز کرد. دولت هم نقش حمایتی داشــته باشــد، 
همچنین مجلس در حوزه قانونگذاری حمایت و کمک کند.

مدیرعامل پیشین باشگاه پاس خطاب به اعضای مجمع 
فدراسیون فوتبال گفت:به اعتقاد من فوتبال به یک انقالب و 
تحول نیاز دارد. مجمع در واقع پارلمان فوتبال است و اعضای 
مجمع باید نسبت به وظیفه خودشان احساس تکلیف کنند. 
در واقع سرنوشــت و آینده فوتبال در دســت آنهاست. آنها 
باید با احســاس وظیفه و دقت تصمیم بگیرند. به دوستانی 
که برای اصالح و تصویب اساســنامه تالش کردند، تبریک 
می گویم. به طور کلی من از هر چیزی که موجب استقالل 
فوتبال شود، حمایت می کنم. تعداد اعضای مجمع افزایش 
یافته و به حدود ۹۰ نفر رســیده، به اعتقاد من اگر تا ۱۲۰ 
نفر هم برســد جا دارد. فوتبال نیاز به یک تحول دارد، نیاز 
به ورود نیروهای جوان و توانمند همچنین استفاده از خود 
فوتبالی ها. آجورلو در پایان در خصوص محرومیت ســعید 
آذری گفت: اگر موضوع محرومیت ایشــان این است که دو 
مصاحبه تند علیه شما انجام داده این حکم قابل قبول نیست 
اما اگر مسئله چیز دیگری است آن را در ویترین شیشه ای 
مقابل مردم قرار بدهید تا قضاوت کنند. آذری در ذوب آهن 
و فوالد کارنامه خوبی داشته و حاال هم مسابقات آسیایی را 

در پیش دارد.

آجورلو:

فوتبالایراننیازبهانقالبدارد

مدیرعاملجدیدسرخپوشان:
آمدهامتاباباندهایفسادمبارزهکنم

سایت باشگاه پرسپولیس نوشت:مدیرعامل 
جدید باشگاه پرسپولیس گفت: با تمام توان 
با باندهای فســاد که آرامش تیــم را به هم 
زده مبارزه خواهم کرد.  جعفر ســمیعی پس 
از انتخاب به عنوان مدیرعامل جدید باشــگاه 
پرسپولیس ضمن تشکر از اعتماد وزیر ورزش 
و جوانان و اعضای هیئت مدیره گفت: مسوولیت سختی به دوش ما گذاشته شده 
و با امید به خدا و حمایت پیشکســوتان و هواداران عزیز انشــااهلل بتوانیم مســیر 
موفقیت های پرســپولیس را ادامه دهیم. وی افزود: من برای تحقق پنج هدف به 
پرســپولیس آمده ام، هدف اول ایجاد شرایط الزم برای کسب قهرمانی آسیا است 
که در این مسیر همه اقدامات الزم در حوزه مدیریتی و پشتیبانی انجام می شود. 
مدیرعامل جدید پرســپولیس ادامه داد : هدف دوم و مهمی که دارم ورود باشگاه 
پرسپولیس به بازار سرمایه و فرآیند خصوصی سازی است که با قدرت روندی که 
شــروع شــده را ادامه می دهم تا این اتفاق تاریخی به سرعت انجام شود. سمیعی 
مبارزه با باندهای فســاد را هدف ســوم خود عنوان کرد و افزود: متاسفانه یکی از 
اتفاقات تلخ اطراف باشگاه که آرامش تیم و باشگاه را بهم زده، حضور باندهای فساد 
است که با همه توان با این پدیده شوم مبارزه خواهم کرد. وی تغییر ساختار باشگاه 
را هــدف چهارم خود عنوان کرد و گفت: به ســرعت کمیته فنی با نظر و همفکر 
پیشکسوتان، کمیته انضباطی با نظر حقوقدانان ورزشی و کمیته اقتصادی با کمک 
فعاالن اقتصاد ورزشی و به منظور تامین منابع مالی تشکیل می شود و البته کانون 
هواداران نیز با رویکرد تعاملی تقویت خواهد شــد. مدیرعامل باشگاه پرسپولیس 
هدف پنجم را به کارگیری همه ظرفیت های موجود در باشگاه عنوان کرد و گفت: 
متاسفانه ظرفیت ها موجود در جمع پیشکسوتان و هواداران برای مباحثی همچون 
توســعه و تقویت فوتبال پایه همچنین ظرفیت های موجود در بین هواداران برای 
اقدامــات فرهنگی و اقتصادی مغفول مانده، به همین منظور، برنامه ویژه ای برای 
استفاده از این ظرفیت ها داریم. وی خاطرنشان کرد: الزم می دانم از زحمات همه 
مدیران پیشین باشگاه به ویژه آقای رسول پناه تشکر کنم و از همه پیشکسوتان و 
هواداران و اهالی رسانه می خواهم در مسیر سختی که در پیش است، کمک کنند.

معاوناجراییپرسپولیسمنصوبشد
مدیرعامــل جدید پرســپولیس ابراهیم 
شکوری را به عنوان معاون اجرایی این باشگاه 
منصوب کرد.  جعفر سمیعی دقایقی پس از 
دریافت حکم مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس، 
ابراهیم شــکوری را به عنوان معاون اجرایی 
منصوب کرد. ابراهیم شــکوری، پیشکسوت 
باشگاه پرسپولیس است که در کارنامه خود 

دبیرکلی فدراسیون فوتبال را نیز دارد

جداییویسیازپیکانقطعیشد
عبداهلل ویسی سرمربی فصل گذشته پیکان 
به پایان همکاری با این باشگاه رسید.  عبداهلل 
ویســی که ســابقه قهرمانی لیگ برتر را در 
کارنامه دارد، در فصل پیش به جای حســین 
فرکی روی نیمکت پیکان نشســت و توانست 
در روزهای آخر فصل این تیم را در لیگ برتر 
نگه دارد.  ویســی در نهایت با یک تصمیم دو 
طرفه و در توافق با مدیران باشگاه پیکان از این تیم جدا شد. باشگاه پیکان سرمربی 
جدید خود را به زودی معرفی خواهد کرد. تیم پیکان در کمتر از ۱۰ روز دیگر در 

اولین دیدار خود در رقابت های لیگ برتر به دیدار صنعت نفت آبادان خواهد رفت.

گردنبندعلیداییرادزدیدند
دو سارق درحالیکه سوار بر یک دستگاه 
موتورســیکلت بودند، گردنبند طالی علی 
دایــی را به ســرقت بردنــد. بعدازظهر روز 
گذشــته علی دایــی درحالیکه از شــرکت 
خود در خیابان آصف زعفرانیه خارج شــده 
و در حال ســوار شدن به خودروی خود بود، 
توسط سارقان مورد سرقت قرار گرفت. دو سارق درحالیکه سوار بر یک دستگاه 
موتورسیکلت بودند، گردنبند طالی علی دایی را به سرقت بردند در همین رابطه 
پرونده ای در کالنتری ۱۲۲ دربند تشــکیل شــده و تحقیقات برای شناسایی و 

بازداشت سارقان در جریان است

اخبارکوتاه


