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پایان اردوی استعدادیابی استان گلستان
اردوی استعدادیابی فوتبال 
زیر ۱۹سال در استان گلستان 
به اتمــام رســید.به گزارش 
فدراسیون  رســمی  ســایت 
فوتبال، اردوی اســتعدادیابی 
فوتبال پسران زیر ۱۹ســال با شرکت استان های خراسان شمالی و گلستان در 
شهرســتان گنبد و با حضور بیش از ۵۰ بازیکن منتخب این دو استان به پایان 

رسید.

واکنش ها به انتقال آزمون به لورکوزن
 لوا و هالند نگران رقابت با سردار

چند رسانه در گزارشی به انتقال سردار آزمون به 
بایرن لورکوزن واکنش نشان دادند.

به گزارش ایرنا، سردار آزمون مهاجم ایرانی تیم 
فوتبال زنیت روسیه سرانجام با قراردادی پنج ساله 
به بایرن لورکوزن پیوست و در پایان فصل جاری و 
قراردادش با تیم زنیــت، به این تیم آلمانی ملحق 

خواهد شد.
این در حالــی بود که گفته می شــد خیلی از 
تیم های بزرگ دنیا، از جمله یوونتوس، لیون، برنلی و نیوکاسل و حتی آ اس رم 
خواهان جذب این مهاجم ایرانی بودند. با این حال این انتقال بزرگ واکنش های 

زیادی را همراه داشت که در زیر خواهید خواند:
afc در این باره نوشت:

ســردار آزمون از این پس برای تیم آلمانــی بایرن لورکوزن به میدان خواهد 
رفت.

با آرزوی بهترین ها در بوندسلیگا برای سردار.
نشریه اسپرست روسیه نیز نوشت: سریال انتقال آزمون به پایان رسید: مهاجم 
ایرانی زنیت توســط بایرن لورکوزن آلمان به خدمت گرفته شد. او تا تابستان در 

زنیت بازی می کند و سپس به عنوان بازیکن آزاد می رود.
این نشــریه همچنین به طنز تصویــری ناراحت از ارلینــگ هالند و رابرت 
لواندوفسکی دو مهاجم مطرح جهان فوتبال را منتشر کرد که در آن نوشته شده 

بود وقتی می فهمند آزمون به روسیه می رود.
بیلد آلمان هم در گزارشی نوشت: در حضور آزمون و پاتریک شیک خط حمله 
لورکوزن طوفانی تر می شود. از طرفی با لوکاس آالریو که تا ۲۰۲۳ قرارداد داشت، 

خداحافظی خواهد شد.

مظلومی: به دنبال توسعه ورزش نابینایان 
با خرد جمعی هستم

انتخاباتی  مجمع  منتخب 
فدراســیون نابینایــان و کم 
بینایان گفت: در دوره جدید 
امیدوارم با خرد جمعی شاهد 
توسعه ورزش نابینایان باشیم.

بــه گزارش ایرنــا، مجمع 
انتخاباتی فدراســیون ورزش 
نابینایــان و کم بینایــان روز 
)یکشــنبه( با حضور ۴۹ نفر برگزار و محمدرضا مظلومی با کسب ۴۴ رای برای 
ســمین دوره متوالی رئیس فدراسیون شــد. مظلومی پس از انتخاب به عنوان 
رییس فدراســیون ورزش های نابینایان و کم بینایان در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: اعضای مجمع هشت سال با من کار کرده بودند و از عملکرد خودم در این 
مدت مطمئن بودم. هیات های استانی باید درباره این عملکرد قضاوت می کردند و 
خوشحالم که جذب اکثریت آرا را در مجمع امروز داشتم. امیدوارم با خرد جمعی 

عملکردی بهتری نسبت به گذشته داشته باشیم.
وی درباره برنامه های فدراســیون برای حضور موفق در بازی های پاراآسیایی 
۲۰۲۲ هانگژو چین، گفت: اردوها شــروع شده است و در دوران سرپرستی نیز 
پیگیری های خوبی در این باره انجام شــده است. کار سنگینی داریم به هر حال 
باید توجه کنیم که هر سال رشد داشته ایم و این بار باید نسبت به دوره قبلی که 
در جاکارتا بود به لحاظ کیفی و کمی بهتر باشیم و به جایگاه ایران در رده بندی 

کمک کنیم.

تأیید متخصص قلب؛ شرط بازگشت کرونایی های 
استقالل به تمرینات

بازیکنان کرونایی استقالل 
همچنــان بایــد در قرنطینه 
باشند و زمان بازگشت آنها به 
از تست منفی  تمرینات پس 
تأیید متخصص قلب  کرونا و 
مشخص می شود.  به گزارش 
خبرنگار ورزشــی خبرگزاری 
تسنیم، بازیکنان استقالل که 
اخیراً تعدادی زیادی از آنها به دلیل مثبت بودن تست کرونا به قرنطینه رفته اند، 
در شــرایطی به دنبال بازگشــت زودهنگام به تمرینات هستند که تست مجدد 
تعدادی از آنها مثبت بوده است. با این حال طبق پروتکل های ابالغی برای فوتبال 
ایران از ســوی ایفمارک، یک هفته از زمان مثبت شدن تست کرونای افراد باید 
بگذرد و آنها در قرنطینه حضور داشته باشند و سپس تست مجدد بدهند. این در 
حالی است که قرنطینه هفت روزه استقاللی ها از زمان اولین تست مثبت آنها که 
یک روز پیش از دیدار با پیکان در جام حذفی بوده است، دیروز به پایان می رسد 
و بازیکنان اســتقالل باید امروز)دوشنبه( تست مجدد بدهند. طبق پروتکل های 
ابالغی ایفمارک، افرادی که تست مثبت داشتند و بدون عالمت هستند، پس از 
تست مجدد و منفی بودن آن باید توسط متخصص قلب معاینه شوند و در صورت 

تأیید می توانند تمرینات خود را آغاز کنند.
با این حال پس از منفی بودن تست کرونای بازیکنان استقالل و فراهم شدن 
حضور آنها در تمرینات، کمیته مسابقات برای برگزاری مسابقه تصمیم می گیرد. 
کمیته مسابقات نیز تا این لحظه برگزاری دیدار استقالل مقابل هوادار را برای روز 
چهارشنبه تعیین کرده که هرگونه تغییر در روز برگزاری بازی، به عهده کمیته 

مسابقات است.

توقف برابر قعرنشین
روزهای ناخوش آلومینیوم در لیگ برتر

آلومینیوم  فوتبــال  تیــم 
اراک در خانه برابر شهرخودرو 

قعرنشین متوقف شد. 
به گزارش ایسنا، در ادامه 
هفته شــانزدهم لیــگ برتر 
فوتبــال ایران، تیــم فوتبال 
آلومینیــوم اراک عصر دیروز 
یک شنبه از ساعت ۱۵ در خانه 
برابر شهرخودرو قعرنشین قرار 
گرفت که با نتیجه ۲ بر ۲ برابر 
این تیم انتهای جدولی متوقف 
شد تا هفتمین دیدار متوالی 
بدون برد شــاگردان خطیبی 
رقــم بخورد. با این تســاوی، 
آلومینیوم اراک توانست شکســت ناپذیری اش در خانه در لیگ بیست و یکم را 
حفظ کند و شاگردان سیدعباسی نیز به پنجمین مساوی فصل خود رسیدند و 

هنوز هم حسرت برد در لیگ بیست و یکم را دارند.
البته این نســختین بازی بود که مشــهدی ها توانستند در یک بازی بیش تر 
از یک گل به ثمر برســانند. در این دیدار ابتدا امیــر نوری در دقیقه ۴۸ دروازه 
شــهرخودرو را باز کرد اما تنها ۲ دقیقه بعد میالد کمندانی بازی را به تســاوی 
کشــاند. این پایان کار نبود و امید ســینگ در دقیقــه ۸۳ از روی نقطه پنالتی 
گل دوم شــاگردان خطیبی را به ثمر رســاند اما در دقایق پایانی)۱+۹۰( با گل 
محمدرضا فالحیان کار به تســاوی کشید. با این تساوی، آلومینیوم اراک با ۲۵ 
امتیاز در رده پنجم قرار گرفت و شهرخودرو با ۵ امتیاز در رده شانزدهم جدول 

۱۶ تیمی لیگ برتر باقی ماند.

اخبار کوتاه

کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران لیســت بازیکنان دعوت 
شده به اردوی تیم ملی جهت بازی مقابل عراق و امارات 

متحده عربی را اعالم کرد.
به گزارش گروه ورزشــی مردم ســاالری، با نظر دراگان 
اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران لیست بازیکنان 
دعوت شده و فهرســت بازیکنان در انتظار به اردوی تیم 
ملی برای دیــدار مقابل عراق و امــارات متحده عربی را  
اعالم کرد نکته قابل بیان حضور محمد حســین کنعانی 
زادگان در جمع ملی پوشان می باشد بازیکنی که به خاطر 
افشــای فایل صوتی در تیتر یک اخبار قرار گرفته بود  به 
طوری که عزیزی خادم رئیس فدراســیون چندی پیش 
در حاشــیه مراسم بدرقه تیم فوتبال زنان اعزامی به جام 
ملت های آسیا با اشاره به اولویت قرار دادن نظم و اخالق 
در فوتبال ایران گفت: ما به دنبال اسطوره ســازی هستیم 
و بهتریــن بازیکن دنیا هم اگر بی اخالق باشــد جایی در 
فوتبال ایران نخواهد داشت، فدراسیون فوتبال بی نظمی 
و بی اخالقی را بر نمی تابد و این فوتبال متعلق به مردم و 
باید اسطوره ســازی شود. ستاره بی اخالق به درد خودش 
هم نمی خورد. خط قرمز ما در برخورد با مســایل ملی و 
بازیکنان ملی اســت و هر فردی در هــر جایگاهی با بی 
اخالقی می تواند تیم ملی را ترک کند. برخی بقای خود را 

در بی اخالقی می دانند و باید حرمت، نظم و اخالق حفظ 
شود. مساله مهمی که امیدوارم در تیم ملی فوتبال مردان 
و زنان شاهد باشیم. بهترین بازیکن دنیا هم اگر بی اخالق 

باشد جایی در فوتبال ایران نخواهد داشت.

حال با دعوت شدن حسین کنعانی زادگان متوجه شدیم 
با این حساب گفته های عزیزی خادم  ربطی به این بازیکن 
نداشــته است  و معلوم نیست کدام بازیکن بوده است که 

ما خبر نداریم!!!

اما اســامی بازیکنان دعوشده و لبست انتظار به شرح زیر 
می باشد

دروازه بانان:
علیرضا بیرانوند،امیر عابدزاده، پیام نیازمند

مدافعان:
صادق محرمی، محمدحســین کنعانی زادگان، شــجاع 
خلیل زاده، مجید حسینی، امید نورافکن، میالد محمدی، 

سیاوش یزدانی، صالح حردانی
هافبک ها:

سعید عزت الهی، میالد سرلک، احسان حاج صفی، وحید 
امیری، مهــدی ترابی، احمد نوراللهی، ســامان قدوس، 

علیرضا جهانبخش، علی قلی زاده، الهیار صیادمنش
مهاجمین:

مهدی طارمی، سردار آزمون، کریم انصاریفرد،کاوه رضایی، 
مهدی قایدی، شهاب زاهدی

لیست انتظار:
محمدرضا اخباری، دانیال اســماعیلی فرد، عارف آقاسی، 

کمال کامیابی نیا، زبیر نیک نفس،سروش رفیعی
بازیکنــان زیر به دلیل ابتال به بیماری کرونا در باشــگاه 

متبوع خود، دعوت نشده اند:
مهدی مهدی پور،امیرحسین حسین زاده

دیدار تیم های ملی فوتبال بانوان ایران و چین با نتیجه۷ بر 
صفر به سود تیم ملی چین به پایان رسید.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دومین دیدار 
تیم ملی فوتبال بانوان کشــورمان از سری رقابتهای جام 
ملت های فوتبال بانوان آسیا ۲۰۲۲ هند، امروز برابر چین 
از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه مومبای شهر 
بمبئی برگزار شــد و در نهایت ملی پوشان کشورمان این 

دیدار را با نتیجه ۷ بر صفر واگذار کردند.
گلهای چین توسط وانگ شوانگ بازیکن شماره ۷)۲گل(

و شیائو یویی بازیکن شماره ۲۰، وانگ شان شان بازیکن 
شــماره ۱۱)۲گل(، تانگ جیالی شماره ۱۸)۲گل( به ثمر 

رساندند.
گفتنی اســت، تیم ملی چین ۸ دوره عنوان قهرمانی، ۲ 
دوره نایب قهرمانی، ۳ مقام سومی و یک مقام چهارمی در 
کارنامــه خود در طول حضورش در رقابتهای جام ملتاای 
بانوان آسیا دارد. ضمن اینکه طی حضور ۱۴ دوره اش در 

جام ملتها، هر بار به مرحله نیمه نهایی راه یافته است.
این تیم در رنگکینگ در مکان ۱۹ جهان و پنجم آســیا 

قرار دارد.
زهره کودایی، بهناز طاهرخانی )کاپیتان(، غزاله بنی طالبی، 
فاطمه عادلی، ملیکا متولی، ملیکا محمدی، زهرا سربالی)-
فاطمــه امینه برازجانــی -۶۵(، هاجــر دباغی)۷۷-الهام 
فرهمند(، ثنا صادقی)۴۵-سارا ظهرابی نیا(، افسانه چترنور 

)۴۵-نگین زندی( و سمانه چهکندی )ساراقمی-۶۵(
ایراندوست: بازی مقابل چین را به فراموشی سپردیم

ســرمربی تیم ملی بانوان ایران در نشست خبری پس از 

دیدار مقابل چین به نکاتی اشاره کرد.
مریم ایراندوست در ابتدای صحبت هایش اعالم کرد: من 
به بازیکنانم افتخار می کنم زیرا تا دقیقه ۹۰ تالش کردند. 
با وجود اینکه ما بازنده بازی شــدیم امــا بازیکنان ایران 
تمام تالش خود را کردند. ما یــک بازنده بزرگ بودیم و 
در فوتبال طبیعی است حتی در جام های جهانی گذشته 
هم برخی تیم ها ۷ گل دریافت کردند و این باخت چیزی 
از ارزش های تیم ملی فوتبال ایران کم نمی کند. این اولین 
بازی تیم ملی بانوان ایران مقابل یک تیم بزرگ اســت و 

قطعا از این بازی درس بزرگی می گیریم.
ســرمربی تیم ملی بانوان در رابطه بــا ریکاوری روحی و 
احتمــال صعود به دور بعد ادامه داد: بعد از ســوت پایان  
بچه ها را جمع کردم و همان جا این بازی و نتیجه اش را 
به فراموشی سپردیم. ما دو جلسه تمرینی در پیش داریم 
که قطعا روحیه بازیکنان تیم ملی ایران  بهتر خواهد شد و 
به بازی مقابل چین تایپه فکر می کیم زیرا هدف ما صعود 

از این گروه است.
ســرمربی تیم ملی فوتبال بانوان در خاتمه اظهار داشت: 
ما می دانستیم در نیمه دوم شرایط برای تیم ملی سخت 
می شــود و خواستیم به دو بازیکن  اصلی مان برای نیمه 
دوم بازی بدهیم که فشار را کمتر کنیم که نگین زندی در 
انجام وظایفش موفق بود. در اصل یکی از اهداف ما حفظ 

این بازیکن برای بازی سوم بود
مربی تیم ملی: آنالیزی از دیدار با چین نداشتیم

مربی تیم ملی فوتبال زنان پس از شکست برابر چین در 
جام ملت های فوتبال زنان گفت: آنالیزی از تیم چین قبل 

از بازی با این تیم و حتی زمانی برای پوشــش دادن نقاط 
ضعف نداشتیم.

وی افزود: اگر می توانستیم پیش از جام ملت ها با تیمی با 
شرایط مشابه چین بازی کنیم، از نظر روحی و روانی بهتر 
می توانستیم کار کنیم. در این دیدار تمرکز خود را از دست 

دادیم و نتیجه را واگذار کردیم.
مربی تیم ملی فوتبال زنان ادامه داد: آنالیزی از تیم چین 
قبل از بازی و حتی زمانی برای پوشش دادن نقاط ضعف 
بازیکنان نداشــتیم. به هر حال خیلی کم تجربه و کامال 

جوان هستیم و بیشتر بازیکنان اولین بار است که با تیم 
بزرگسال بازی می کنند اما به آینده امیدواریم.

وی اضافه کرد: بازیکنان از این شکســت خیلی ناراحت 
هستند و دوست نداشتند این نتیجه رقم بخورد. بازیکنان 
مصمم هستند از گروه خود صعود کنند و سعی می کنیم 
تا به دختران روحیه دهیم تا برابر چین تایپه تمرکز داشته  

و سه امتیاز ارزشمند را کسب کنند.
تیم ملی فوتبــال زنان ایران در دیدار بعدی باید ۶ بهمن 

ساعت ۱۷:۳۰ به مصاف چین تایپه برود.

توســعه ورزش زنان محور اصلی فعالیت های 
ورزشــی وزارت ورزش و جوانان است. وزارتی 
که قانونا موظف است برای رشد و البته توسعه 
ورزش زنان در کشــور تالش کند اما آیا این 

اتفاق همواره رخ داده است؟ 
به گــزارش ایســنا، معاونت توســعه ورزش 
زنــان وزارت ورزش و جوانان به عنوان یکی 
از عالی ترین پســت های اجرایی در مدیریت 
ورزش زنــان اســت و عملکرد ایــن معاونت 
می تواند تاثیرات زیادی در این بخش داشــته 
باشد. یکی از وظایف اصلی این معاونت رشد و 
گسترش ورزش زنان در کشور است و باید بعد 
همگانی و قهرمانی آن مورد توجه قرار بگیرد.

یکی از چالش هــای ورزش زنان صدور مجوز 
برای رشته هایی است که پیش از این فعالیت 
زنان در آنها با چالش همراه بوده است. بوکس، 
ورزش زورخانه ای، ژیمناستیک و پرورش اندام 
از جمله رشــته هایی هســتند که در مقاطع 
مختلــف فعالیت زنان در آنهــا دچار چالش 
بوده است. چالشی که دولت ها همواره تالش 
کرده انــد دایره محدودیــت در آن را تنگ تر 
کنند. مریم کاظمی پور به عنوان معاون جدید 
ورزش زنان در این باره چه رویکردی داشــته 

است؟
در شــرایطی کــه طــی ســال های اخیــر 

مجــوز رســمی فعالیت زنان در رشــته های 
پاورلیفتینگ، فیتنس و مچ اندازی از ســوی 
وزارت ورزش و جوانان صادر شــده بود، دی 
ماه ۱۴۰۰ مدیر کل ورزش و جوانان اســتان 
اصفهان در نامه ای به رئیس هیات بدنســازی 
این استان، هرگونه فعالیت زنان در رشته های 

بدنسازی را ممنوع اعالم کرد.
این ممنوعیت در حالی اتفاق افتاد که زنان از 
سال ۹۲ مجوز حضور در کالس های آموزشی 
و سمینارهای رشته بدنسازی را داشته اند و از 
سال ۹۵ نیز می توانستند در رشته مچ اندازی 
به فعالیت حرفه ای بپردازند تا جایی که امسال 
اولین اعزام زنان ایران به رقابت های آســیایی 
مچ اندازی انجام شــد و زنــان ایران موفق به 
کســب عنوان سوم آسیا شــدند. با این حال 
کاظمی پور در مورد این ممنوعیت گفت:« با 
توجه به عدم وجود مجوزهای قطعی و نهایی، 
مقرر شد که فدراســیون بدنسازی و پرورش 
انــدام، بصورت موقت فعالیت هــای بانوان را 
متوقف کند تا پس از بررســی های تخصصی، 
رشــته های مصوب را بصورت قانونی ابالغ و 
در مورد رشته هایی هم که بصورت غیرقانونی 
و زیر زمینی، ســالمت بانوان کشورمان را در 
معرض خطر قرار می دهد، اقدام قانونی توسط 

مراجع ذیصالح صورت پذیرد. »

کاظمی پور البته به تازگی هم در مصاحبه ای 
که با ایســنا داشت و در پاسخ به این پرسش 
که این قول را می دهد که وزارت ورزش بتواند 
برای راه اندازی بوکس بانوان کاری انجام دهد، 
گفت: من یک نفری هیچ تصمیمی نمی گیرم 
و بــرای تصمیــم گیری و سیاســت گذاری 
رشــته های جدید از خرد جمعی اســتفاده 
می کنم. البته توصیه می کنم ورزشــکاران، 
جوانــی و توانمندی خود را در رشــته های 
مشابهی محک بزنند که حداقل االن مصوب 
هســتند و مســیر آماتوری را طــی کرده اند 
و به ســمت قهرمانی در حال گذر هســتند. 
رشــته هایی چون تکواندو، ووشو و کاراته به 
بلوغ حرفه ای رسیده اند. به نظرم االن صالح 
نیســت جوان هایی که در دوران اوج هستند 
بخواهنــد وقت خود را صــرف این کنند که 
منتظر رشته جدیدی باشند که بیاید تا سپس 

در آن فعالیت رسمی خود را شروع کنند.
مگر نه اینکــه معاونت توســعه ورزش زنان 
باید برای توســعه و گســترش ورزش بانوان 
در رشــته های مختلف تالش کند، سوال این 
اســت که چرا معاون بانــوان وزارت ورزش 
چنین اظهارنظرهایــی را مطرح می کند؟ آیا 
صحبت های معاون وزیر به معنای قطعیت در 
عدم صدور مجوز فعالیت زنان در رشــته های 

بوکس، پرورش انــدام،   ورزش زورخانه ای و 
رشته های مشابه است؟

آیا این موضع بی توجهــی به مطالبات زنانی 
نیســت که سال هاست چشــم انتظار صدور 
مجوز هســتند؟ اگــر معاونــت ورزش زنان 
مطالبات زنان ورزشکار را پیگیری نکند و مورد 
توجه قرار ندهد پس چه نهاد و سازمانی باید 

مطالبات آنها را در اولویت قرار بدهد؟
هرچند کســب مجوز فعالیت بانــوان برای 
برخی رشته ها دشوار اســت اما حداقل ترین 
تصور این است، کســی که در پست معاونت 
توســعه ورزش زنان قــرار می گیرد به عنوان 
متولی ورزش زنان با جدیت پیگیر رفع موانع 
در برخی از رشــته های ورزشی زنان باشد، نه 

اینکه موجب ناامیــدی بانوان فعال در برخی 
از این رشــته ها شــود. باید در نظر داشت با 
طرح چنین مواضعی، فعالیت های زیرزمینی 
و غیرقانونی بانوان در برخی از این رشــته ها 
افزایش خواهد یافت که یقینا می تواند خطرات 

و تبعات زیادی را به همراه داشته باشد.
دوره معاونت کاظمی پور از مهر ماه آغاز شده 
و امید است که وزارت ورزش و معاون توسعه 
ورزش بانوان تــا پایان دوره فعالیت زمینه ای 
را فراهم نمایند که جــذب حداکثری بانوان 
عالقمند در رشــته های مختلف ورزشــی با 
معیارهای اســالمی و قانونی افزایش یافته و 
مانع هرگونه آســیب احتمالی در این فرآیند 

شود.

اعالم فهرست بازیکنان تیم ملی فوتبال

کنعانی زادگان از اتوبوس تیم ملی پیاده نشد!

پیروزی عنوان دار هشت دوره قهرمان جام ملت ها برابر دختران ایران

زنان و دیوار بلند معاونت توسعه ورزش بانوان!

رئیس هیات مدیره باشــگاه پرســپولیس از سمت خود 
در این باشــگاه اســتعفا کرد. به گزارش فوتبالی، دکتر 
بیژن ذوالفقارنســب که به تازگی رئیــس هیات مدیره 
باشــگاه پرسپولیس شــده بود پس از حواشی به وجود 
آمده بــرای او تصمیم گرفت تا از ســمت خود در این 
باشگاه کناره گیری کند. بیشترین حواشی پیرامون او به 
صحبت های او درباره بازگشت استقالل و پرسپولیس به 
لیگ قهرمانان آسیا در فاصله چند ساعت تا شروع مراسم 
قرعه کشــی این تورنمنت بــود و بعد از آن هم که او به 
عنوان کارشناس بازی فوالد و مس رفسنجان، به شبکه 

شما رفت!
یکی دیگر از حواشــی مربوط به حضور او در پرسپولس 
ایــن بود که ذوالفقارنســب خبر نداشــت که باشــگاه 
پرســپولیس در پرونده یحیی گل محمدی به باشــگاه 
شهرخودرو بدهکار است و تاکید داشت که تسویه حساب 

مالی در شرح وظایف او نمی گنجد. 
آنچه مشــخص است انتخاب او به عنوان یک چهره ویژه 
که ســوابق درخشــانی در ســطح ملی داشت به خاطر 
رودربایســتی با وزیــر ورزش، حضــور در هیات مدیره 
پرسپولیس را قبول کرده بود و خیلی زود به این نتیجه 

رســید که با توجه به پســتهای دیگری کــه دارد)مثل 
ریاست کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال و ریاست 
کانــون مربیان فوتبال ایران( نمی تواند در این باشــگاه 
حضور موثری داشــته باشد و به همین دلیل از سمتش 

استعفا داد.
ذوالفقارنسب: در شرایط فعلی استعفا بهترین کار 
بود، برخی از جدایی من از پرسپولیس خوشحال 

می شوند
رئیس مســتعفی هیات مدیره باشگاه پرسپولیس گفت: 
وقتی دیدم نمی توانم به پرسپولیس کمک کنم، استعفا 
را بهترین کار دیدم و امیدوارم ســایر نفرات هیات مدیره 

بتوانند شرایط مالی باشگاه را بهبود بخشند.
بیژن ذوالفقارنســب روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار 
ایرنــا، در مــورد اســتعفایش از هیات مدیره باشــگاه 
پرســپولیس گفت: در شرایط فعلی اســتعفا را بهترین 
تصمیم دیدم و امیدوارم با این اســتعفایم موافقت شود 
چرا وقتی شــرایط را دیدم به ایــن موضوع پی بردم که 
شاید نتوانم در بخش درآمدزایی و مالی به باشگاه کمک 

کنم و به همین خاطر استعفا دادم.
وی افزود: این قهرمانی ها در ســال های اخیر به سادگی 
رقم نخورده اســت و این روند نیز باید حفظ شود. وقتی 
کنار تیم آمدیم دیدیم که مشــکالت زیادی وجود دارد 
برای مثال زمین تمرین که یک رکن اساسی در فوتبال 
اســت را پرسپولیس ندارد. رئیس هیات مدیره مستعفی 
تیم فوتبال پرســپولیس تاکید کرد: بازیکنان هم حق و 
حقوقشــان را می خواهند.   آنها خانواده دارند و تنها راه 
درآمدی شــان همین فوتبال است. االن نیم فصل تمام 

شــده و تا کنون تنها حدود ۲۰ درصد از قراردادشان را 
دریافت کردند که شاید این موضوع امروز به ۲۵ درصد 

برسد. این شرایط اصال خوب نیست.
ذوالفقار نســب در مورد اینکه آیــا انتقاداتی که علیه او 
مطرح شــد، دلیل اســتعفایش بود، یا خیر، می دانم که 
برخی از رفتنم از پرسپولیس خوشحال می شوند اما این 
دلیل استعفایم نبود. از هیچ کس و هیچ چیز هم ناراحت 
نیســتم و وقتی دیدم که نمی توانم کمک کنم اســتعفا 
دادم. وی در پاســخ به این پرسش که شما مشاور وزیر 
قبلی و فعلی ورزش و جوانان در بخش فوتبال هستید. آیا 
پیش از حضور در پرسپولیس از مشکالت خبر نداشتید، 
تصریح کرد: مشکالت را می دانستم اما خیلی مشکالت 
زیــادی وجود دارد. برای مثال یک دروازه بان بعد از پنج 
سال حضور در ایران این باشگاه را ترک کرد. در حالی که 
می شد او را حفظ کرد اما مطالبات او پرداخت نشد تا به 
فیفا برود و شــکایت کند. دیر یا زود هم باید مطالبات او 

پرداخت شود. مطالبات اوساگونا هم آمده است.
ذوالفقارنسب تاکید کرد: دیگر آن زمان نیست که بگوییم 
کل باشگاه پرسپولیس صندوق عقب ماشین علی پروین 

است. امروز باشگاه نیاز به تشکیالت دارد.
وی در مورد اینکه آیا با توجه به شناختی که از مشکالت 
دارید در غیاب شــما اعضای جدید هیات مدیره باشگاه 
می تواننــد مشــکالت را حل کنند، گفت:  راســتش را 
بخواهید قبل از حضور در هیات مدیره ســه نفر از آنها 
را نمی شناختم اما شــنیدم که آنها افراد قوی در جذب 
اسپانسر هســتند و امیدوارم بتوانند در درآمدزایی برای 

پرسپولیس قوی ظاهر شوند.

استعفای رئیس هیات مدیره پرسپولیس

ذوالفقارنسب: در شرایط فعلی استعفا بهترین کار بود


