12
صفحه

0توم0ان10

مسابقات جهانی تکواندوی منچستر

برخی از مدالآوران
م
یخواستند مقابل وزارت
مدال خود را حراج کنند

میرهاشمحسینی:
به عمد ویزایم
را ندادند

پیمان نصیری:
شاید مراسم تجلیل
را تحریم کنیم

www.iran-varzeshi.com
سال بیست و دوم | پنجشنبه  26اردیبهشت  10 | 1398رمضان  | 16May 2019 | 1440شماره 6205

فرهاد پشت صحنـــه
پایان اعتصاب بازیکنان
منزوی:داللهامربیانمارافراری
میدهندوماراتهدیدمیکنند

مخالفت با استعفای خطیر

خداحافظی همیشگی
خسرو از فوتبال

پرســپولیس امشــب با تســاوی در زمین پارس جنوبی جم بــرای ســومین دوره متوالی با برانکــو قهرمان
لیــگ برتر خواهد شــد .رقیب مربی کروات در راه این قهرمانی قلعهنویی اســت؛ کســی که رکورد ســه دوره
قهرمانــی متوالی در لیگ برتر ( )1387-90را با اســتقالل و ســپاهان در اختیار دارد .ایــن مربی حاال به نیمکت
ســپاهان برگشــته و برای لغزش پرســپولیس لحظهشــماری میکند تا یک بار دیگر جام را باالی ســر ببرد.
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نظرسنجی ایران ورزشی درباره ویلموتس
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امشــب لیگ برتر هجدهم فوتبال کشــور با معرفی قهرمان ،ســایر تیمهای کاندیدای
راهیابی به لیگ قهرمانان آســیا و شریک و همراه اســتقالل خوزستان در سقوط به «لیگ
یــک» پایان میگیرد و یکی از خبرســازترین ادوار لیگ با گــذر از نقطه جوش هفتههای
اخیرش به مرحله آرامش تدریجی و نســبی پا میگذارد .کنکاش برای یافتن دستاوردهای
واقعی این لیگ ،باید از منظر ما و ســایر اهالی فوتبال چیزی بسیار فراتر و مهمتر از تعیین
تکلیف تیمها و مشخص شــدن فاتحان و بازندهها باشد زیرا در هفتههای اخیر و بهواقع در
کل فصل آنقدر قصه و خبر و متون جنجالی درباره سالم بودن یا نبودن فالن گل و درستی
یا نادرســتی اعالم ضربات متعدد پنالتی خوانده و دیدهایم که خالصه کردن دســتاوردهای
یک لیگ به چنان چیزهای گذرا و احساسی و فاقد بطن و ریشهای چیزی جز سطحینگری
نیست.
بد نیســت نگاهمان را به مسائل فنی لیگ هجدهم بیندازیم و بپرسیم ،به جز «پدیده»
که برخالف تمامی انتظارها و در تضاد با دار و ندار و اسم و رسم پرسنلاش به بلندای لیگ
پر کشــید ،کدام تیم توانسته موازنههای قدیمی و آشنای فوتبال ما را دگرگون کند؟ خالی
از لطف نیست اگر سران سرخابیها از خود بپرسند آیا حذف در همان مرحله گروهی لیگ
قهرمانان آسیا که مرتبط با نحوه حضور و تدارکاتشان در لیگ داخلی هم هست ،در درجه
اول محصول ضعف و کمکاری آنها بوده یا قدرت بهشدت بیشتر حریفان و این را نیز در جمع
پرســشهای خود قرار دهیم که آیا حاکم بودن بازیهای احتیاطآمیز و مسابقات فرسایشی
و رویکرد اکثر تیمها به سیســتمهای تدافعی نشانگر بلوغ تیمها و هدفمند بودن لیگ است
یا تسلیم بودن محض تیمها مقابل سرمایهگذاران باشگاههایشان که متوقعاند مخارج باالی
 15میلیاردیشــان برای شرکت در لیگ برتر به یک سقوط و اخراج سریع از لیگ و ارجاع
به لیگهای پایینتر ختم نشــود .به واقع آیا فوتبال ما به یک فوتبال ســرمایهداری صرف
تبدیل نشــده که به بازیکنانش دســتمزدهایی بسیار بیشــتر از حقشان میدهد و مدیران
ق و فتق تیمهای فوتبال؟ لیگ هجدهم
برخی باشگاههایش به درد هر کاری میخورند اال رت 
بر اســاس لیســتهایی که کارلوس کیروش تا همین چهار ماه پیش برای تیم ملی میداد
آورده زیاد و جدیدی برای ما نداشت و اگر هم امثال علیقلیزاده و حسین حسینی و مجید
حســینی و همچنین احمد نوراللهی را محصوالت جدید لیگ و منتخبان یکی دو سال آخر
کار کیروش برای تیم ملی بینگاریم ،هیچیک فرآوردههای لیگ هجدهم نبودهاند و ریشــه
در دو لیگ قبلی داشــتهاند .کیروش ک ً
ال با لیگ ما خوب نبود و مردان گمنام دورگهای را
که به لطف حضور در سیســتمهای تمرینی سایر کشــورها بهزعم وی با فوتبال روز جهان
بیشــتر همسو بودند ،ارجح میشمرد اما اگر دســت از تعصب بیهوده برداریم ،باید معترف
شویم لیگ هجدهم آنقدر پدیده و چهره جوان تازه رو آمده به ما معرفی نکرد که کیروش
را در گمانهزنیاش مردی مردود و راه گم کرده تلقی و همه محصوالت لیگ را نفراتی ممتاز
تصور کنیم.
وقتی در انتخاب حتی  10چهره جوان برتر برای لیگ هجدهم دچار مشکل میشویم،
باید پذیرفت که گیر و دارهای باشــگاهی و رقابت بر سر ماندن و نرفتن چنان لیگ را متأثر
از خویش و هدر نرفتن ســرمایهها را آنقدر مهم کرده که کمتر میتوان یک نگاه امیدوارانه
به لیگ در آســتانه پایان انداخت و همســو با آن باید نگران مــارک ویلموتس یا هر مربی
دیگری شــد که بهزودی به جانشینی کیروش سکان هدایت تیم ملی را در دست میگیرد.
چنانفردی ثروتی بزرگ را در آن ســوی مرزها شــامل انصاریفــرد ،جهانبخش ،رضایی،
عزتاللهــی و البته آزمون در اختیار خویش خواهد دیــد و همینطور محمدی ،ابراهیمی و
رضاییان را ولی اگر در پرس و جوهایش از سران فدراسیون درباره سهم لیگ برتر در تولید
نیروهای جوان و درخشــان بپرســد ،چه جوابی برای او داریم و آیا میتوانیم وی را توجیه
کنیــم که چرا در پس  10ماه تالش تیمهایمــان ،دار و ندار جوان ما به امثال صیادمنش،
قائدی ،اســدی ،طاهرخانی ،مهدیخانی ،ساکی ،آغاســی ،روستایی و زامهران ختم میشود،
جوانانی که البته برازندهاند اما در شرایطی نیستند که ویلموتس و امثال وی بتوانند با تکیه
بر آنها آیندهای روشــنتر از امروز را برای ما و تیم ملی در آینده عاجل تلقی و تصور کنند.
وقتــی این گمانهزنی فنی منفی را به تمام ایرادهای مالی و ســاختاری و تشــکیالتی لیگ
ماننــد بدهکاریهای واقعاً مدهش تیمها ،دعواهای مرتبط با داوری ،ســوءرفتارهای منجر
به بیاحترامیهای اجتماعی و ســنگپراکنیها وآسیبرســانیهای جدی در ورزشگاهها و
در نهایت فقدان ســاختار حرفهای در پیکر اکثر باشــگاههای ما پیوند بزنیم ،میبینیم لیگ
هجدهم بیش از آنکه «کیفیت» داشته باشد« ،طمطراق» داشته و فزونتر از آنکه چیزهایی
نو و ارزشــمند را نصیب ما کرده باشــد ،چیزهایی را از کل ورزش کشور ستانده است .همه
اینها وقتی بدتر میشــود که به یاد آوریم در یک چشــمبرهم زدن لیگ نوزدهم هم آغاز
خواهد شــد و با این روزمرگی که بر فوتبال ما حاکم اســت ،بسیار بعید مینماید که وقتی
برای رفع ایرادات فوق و هموار کردن مسیری سازندهتر از لیگ قبلی داشته باشیم و یک بار
دیگر از مردادماه که زمان شروع لیگ بعدی است ،دوباره وارد معرکهای خواهیم شد که این
همه از شاخ و برگهای آن متأثر و به لزوم پرهیز از تکرار آن واقف و معترفیم.

پرســپولیس فقط یک مساوی مقابل
پارس جم جنوبــی میخواهد تا فاتح لیگ
برتر شــود .یک هتتریک قهرمانی که در
تاریخ باشــگاه میماند اما اگــر آنها در این
دیدار شکســت بخورند و ســپاهان پیروز
شــود آن وقت جــام مثل ماهــی از الی
انگشتهایشــان میلغزد و در زایندهرود
شــنا خواهــد کــرد .از زمانی کــه بُرد در
فوتبال سه امتیازی شد ،مساویهای یک
امتیازی چنگی به دل نمیزند و چه بســا
خطرناک باشــند .از این منظــر که تیم و
هواداران خوشحال هستند که «شکست»
نخوردهاند اما گاهی یک شکست از اعتیاد
به تساوی مفیدتر است.
امســال لیورپــول و دورتمونــد از
بزرگترین قربانیان تســاویهای بدموقع

بودنــد .در حالیکه همه از یــک امتیازی
میگویند که منچسترســیتی را نســبت
به لیورپــول قهرمان کرد اما کمتر کســی
در جدول به  7تســاوی خانــه خرابکن
شاگردان کلوپ اشــاره میکند .لیورپول
در تمــام فصل تنها یک بــازی را باخت در
حالیکه شاگردان گواردیوال  4بار شکست
خوردند امــا تفاوت را تســاویها رقم زد.
لیورپول  7تســاوی و منچسترسیتی تنها
 2تســاوی .در لیگ برتر جزیره بیشترین
تساوی به ســاوتهمپتون با  12مورد تعلق
دارد .در بوندس لیــگا هم دورتموند با یک
تساوی بیشتر و دو امتیاز کمتر بعد از بایرن
مونیــخ قرار گرفت .هر دو تیم  4شکســت
در کارنامه داشــتند ،دورتموند  7تساوی
و بایرن مونیخ  6تســاوی! در این لیگ هم
هافنهایم با  12تســاوی بیشترین رکورد را
به نام خود ثبت کرده است.
در اللیــگای اســپانیا و در یک هفته
مانده به پایان ،بیشــترین میزان تســاوی

به تیم والنســیا با  16تســاوی تعلق دارد
در حالیکه بارســا تیم قهرمان فقط  8بار
تساوی کرده است .در سری آ فیورنتینا هم
 16بار مقابل رقبا به تســاوی رسیده و رتبه
ســیزدهم را به خود اختصاص داده است
اما یوونتوس قهرمــان در  38نبرد فقط 5
تساوی در کارنامهاش دارد.

در ایران اوضاع چطور است؟

پرســپولیس تیم مدعــی قهرمانی
در  29بازی  13بار نتیجه تســاوی کسب
کرده اســت ،ســپاهان مدعی دیگر فتح
لیگ هم  13تســاوی در کارنامهاش دارد.
بدون احتســاب بازی آخر آنهــا تقریباً دو
برابر قهرمانهای لیگهای دیگر به نتیجه
مساوی رســیدهاند .رکورد تســاوی اما به
ماشینســازی تبریز تعلــق دارد 17 .بار
تســاوی ،صنعت نفت آبادان  16تساوی و
نساجی قائمشهر  15تساوی!
بدون احتســاب بازی آخــر ،در لیگ

 16تیمــی ایران ،ده تیم بیشــتر از  10بار
تســاوی در کارنامه دارند! ایــن در حالی
اســت که اللیــگا ،لیــگ برتــر جزیره و
سری آ با  20تیم بازی میکنند!
این آمار نشــان میدهد که تیمهای
ایرانی از ترس مرگ ،خودکشــی میکنند.
تســاویهای پی در پی و کسالتبار یعنی
مربیــان و بازیکنــان از تــرس شکســت
و تبعــات آن به تســاوی تــن میدهند،
تســاویهایی که میتواند یقــه آنها را در
لحظات حســاس بگیرد و جــای قهرمان
را عوض کنــد .بیماری تســاوی ،رهاورد
بــازی تدافعی و بزدالنه اســت .فوتبال اما
به شــجاعان پاداش میدهد .پرسپولیس و
ســپاهان هرکدام قهرمان شوند ،قهرمانی
با انبوهی از تســاویهای کسل کنندهاند.
این نخســتینبار اســت که قهرمانی این
تعداد مســاوی را به نام خود ثبت میکند!
پرســپولیس اگر جام را از دســت بدهد به
تساویهای مکررش باخته است.

تیمها و مدیران باید صرفهجویی کنند

فلسفه ویلموتس در تیمملی

بیخ گلوی حریف را بگیر
رامتین جباری
Ramtin Jabbari

انتخاب جانشــین کیروش جدیترین چالش مهدی
تاج بهعنوان رییس فدراســیون بود .گزینههای جانشین،
به محض پایان مســابقه ایران  -ژاپن ،به صف شدند .مازیار
ناظمی با رمز طلــوع میکنیم ،مربیان جهان را به خط کرد؛
زیدان ،مورینیو ،کلینزمن ،رنار و بالن.
تــا  ۱۱۳روز بعد که مارک ویلموتس راهی ایران شــد!
مربی  ۵۰ساله بلژیکی با  ۱۴سال تجربه مربیگری در شالکه،
سنتترویدن ،بلژیک و ساحلعاج .ویلموتس اسمی متوسط
در اروپا ،با کارنامهای نهچندان درخشــان اما باالتر از سطح
فوتبال ایران است .او میگوید« :به عقب برنمیگردم و نگاهم
به آینده است .اعتقاد دارم تجربه خریدنی نیست و باید برای
آن جنگید!» در فهرســت مازیار ناظمی ،جای ویلموتس ته

صف هم نبود اما شرایط سنی و ســابقه کارش با ستارههای
جوان بلژیک نقطه قوت این انتخاب ناگهانی اســت ،گرچه
ناکامی بلژیک پرســتاره در یورو  ،۲۰۱۶تصــور مأموریت
ناتمامش با ســاحلعاج و جاماندن از جامجهانی روســیه
ترسناک اســت! بعد از جامجهانی برزیل ،انتقاد رسانههای
بلژیکــی از ویلموتس باال گرفت؛ بلژیک در یکچهارم با تنها
ک  -صفر باخته بــود و منتقدان از
موقعیــت گل آرژانتین ی 
فرصت  ۸۲دقیقهای از دســت رفته شــکایت داشتند .این
شروع اصطکاک ویلموتس با رسانهها شد! «خیلی ساده بگم.
چهار تا بازی رو پشت هم بردیم و سیستم تیممان فوقالعاده
بود .بعدش به آرژانتین باختیم اما همین خودش یه موفقیت
هر چند کم توی تورنمنت بود؛ پس همه چی رو نمیشه زیر
سوال برد» ،اینها را ویلموتس در جواب انتقادها میگوید!
ویلموتس جنگ رســانهای را بلد است؛ «من یه فلسفه
دارم؛ فتح و پیروزی و گرفتن بیخ گلوی حریف اما با ساختار

سلطانیفر :اشتباههای داوری فوتبال سهوی است

برنامهریزی شــده!» با همین فلســفه ،از بزنگاه رســانهای
گریخت و تا یــورو  ۲۰۱۶ادامه داد .جاییکه اینبار با باخت
به ولز در یکچهارم حذف شد!
کورتــووا ،آلدرویرلد ،توماس فرمالن ،موســی دمبله،
فلینی ،هــازارد ،لوکاکــو ،اوریگی ،مرتنــس و ناینگوالن؛
ســتارههای بارسلونا ،رم ،تاتنهام ،چلســی و منیونایتد در
سال  ،۲۰۱۶فقط بخشی از تیم ویلموتس بودند که بهترین
بخت ممکن را برای رسیدن به نیمهنهایی باخت!
ولز برای ویلموتس حکم ژاپن را داشت برای کیروش؛
نقطه پایان و تغییر سرنوشــت .کیروش بــه کلمبیا رفت و
ویلموتس از مسیر ساحلعاج به ایران رسید تا اینبار فلسفه
فتح و پیروزی را به فلســفه کهن شــرقی گره بزند؛ مارک
ویلموتــس حاال ســرمربی تیمملی ایران اســت! پس فتح
کــن ،ببر و یقه حریــف را بگیر! وگرنه اینجــا همهچیز زیر
سوال است.

قلعهنویی :کملطفی نمیشد با اختالف صدرنشین بودیم

امیر قلعهنویی پیش از دیدار سپاهان
مقابــل اســتقالل خوزســتان میگوید:
«ماحصل یک ســال زحمتمــان بازی با
استقالل خوزســتان است .شاید این بازی
از دیدار با پرسپولیس در جام حذفی برای
ما مهمتر باشــد .با وجود حب و بغضهای
زیادی کــه علیه تیــم ما وجود داشــت
اما توانســتیم به اینجا برســیم .استقالل
خوزســتان جوانان با انگیزهای دارد اما به
بازیکنانم گفتهام که باید بیشتر از همیشه
با انگیزه باشــند چون دیدار فردا ماحصل
زحمات یــک فصل ما اســت .ســپاهان
امسال به هر جایی که میرود استادیومها
پر از تماشــاگر میشود .شــاید هواداران
موافــق ســپاهان و قلعهنویی نباشــند اما
حضور پرتعداد آنها در ورزشــگاههای تیم
حریف نشــان میدهد که بــه اهدافمان

نزدیک شــدهایم .شما نگاه کنید که تعداد
تماشــاگران در بــازی تراکتورســازی با
ســپاهان بیشــتر از دیدار تراکتورسازی با
پرسپولیس بود ،که از این بابت خوشحالیم.
امیدوارم  3امتیاز را کسب کنیم تا حداقل
عنوان نایب قهرمانی ما قطعی شــود .البته
یک بار در لیگ هشــتم برایــم اتفاق افتاد
کــه در هفته آخر به قهرمانی رســیدم .با
این وجود به بازیکنانــم گفتهام که کاری
به نتیجه دیدار پرســپولیس نداشته باشند
و تمرکزشان روی بازی خودشان باشد».
قلعهنویی عملکرد ســپاهان در فصل
جاری را اینگونه ارزیابی میکند« :امســال
سال خوبی برای ما بود،سپاهان در دو ،سه
سال گذشته شرایط خوبی نداشت اما امسال
بهتر شدیم .تیم ما به لحاظ بودجه در رده
پنجم قرار دارد و کمی هم کم لطفی و حب

و بغض علیه ما شد .بازی قبلی هم مشخص
شد که چیزهایی وجود دارد و مردم متوجه
خیلی از مسائل شــدند .در مجموع امسال
خوب بــود و بازیکنان از همــه وجود مایه
گذاشــتند .ما امســال بازیکنان را در عید
نوروز فقط  24ســاعت تعطیــل کردیم اما
دیدید که بازی ما را به یک تیم دیگر دادند
و  6فروردین برای سپاهان بازی گذاشتند؛
در واقع ما و پدیده معادالت را بر هم زدیم،
تیم پدیده هم لیاقت خود را نشــان داد و
امیدوارم هر دو تیم آسیایی شویم».
سرمربی ســپاهان درباره فصل آینده
میگوید« :گزینه اول ،دوم و سوم من برای
فصل آینده ســپاهان اســت اما باید بستر
کار فراهم باشــد .فصل بعد معیار ما فرق
میکند ،من دوست دارم در سپاهان بمانم
و عالقهمند هستم که این نهال را که خودم

درباره انتخاب مارک ویلموتس بهعنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران چه نظری
دارید؟ این پرســش ایران ورزشی در توییتر بود .پرسشــی که میتواند نگاه شما را به
انتخابی سخت برای فوتبال ایران با ما در میان بگذارد .پاسخها را مرور کنیم :در توییتر
ایران ورزشــی که بیش از هزار نفر در نظرسنجی شرکت داشتند تا ساعات پایانی کار
تحریریه  ۱۴درصد به گزینه مناســب اســت رای دادید و  ۲۸درصد به گزینه مناسب
نیست .گزینه هنوز برای قضاوت زود است  ۵۸درصد آرای شما را به دست آورد.

کاشتم ســودش را ببرم .من برنامههایم را
دادهام و امیدوارم خبرهای خوبی منتشــر
شــود اما اگر دوست نداشــته باشند که با
من ادامه بدهند مشــکلی نیســت .من به
مسووالن باشــگاه گفتهام که میتوانند با
گزینههــای دیگر هم حــرف بزنند .به هر
حال تا االن شــخصاً با هیچ تیمی صحبت
نکردهام و امیدوارم ســال بعــد هم اینجا
باشــم .من نمیتوانم خودم را تحمیل کنم
اما معیــارم فرق کرده اســت .برای مثال
اگر هافبک بگیریم باید کســی باشــد که
بتواند عملکرد خوبی مقابل الهالل و دیگر
تیمهای بزرگ داشته باشد .یکی از دالیلی
که به سپاهان برگشتم تقدیر و تشکری بود
که این باشگاه از من داشت ،که ذوبآهن
هم همین کار را بــرای من تکرار کرد ،به
همین دلیل من اصفهان را دوست دارم».

مسعود ســلطانیفر در نشســت مدیران
عامل باشــگاههای لیگ برتــری فوتبال ایران
که با حضور رییس فدراســیون فوتبال برگزار
شد ،با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی که با آن
روبهرو هستیم ،همراهی جامعه ورزش با مردم
را مورد تأکید قرار داد« :در چنین شــرایطی
جامعه ورزش هم باید کنار مردم این شــرایط
سخت را درک و تحمل کنند ،در همین راستا
شورای برونمرزی وزارت ورزش و جوانان نیز
حجم اعزامها را به نصف کاهش داده و با حذف
سفرهای غیرضروری ،بر روی رویدادهایی که
مرتبط با کسب سهمیه المپیک است ،متمرکز
شدهایم.
وزیر ورزش و جوانان بــا تأکید بر درک
شرایط حســاس توســط جامعه ورزش ،لزوم
صرفهجویــی هزینههــا در برگــزاری اردوها،
قراردادهــا و بقیــه موارد را از ســوی مدیران
باشــگاههای لیگ برتری توصیه کرد و گفت:
«البتــه در این بیــن تیمهایی کــه بهعنوان
نماینده ایران در لیگ قهرمانان آســیا حضور
پیدا میکنند و در شــرایط فعلی که ذوبآهن
به مرحله بعدی راه یافته است باید درباره رفع
نیازهای آنها حرکت کرد .در این شــرایط باید
در ورزش از جمله فوتبال موجبات شــادی و
نشاط مردم را فراهم کنیم چرا که حداقل 50
میلیون نفر بهنوعی با این رشته درگیر هستند
و بــا آن زندگی میکنند .به همین دلیل نباید
اجــازه دهیم رفتــار و اظهارنظرهــای برخی
مربیان ،لیدرهــا ،بازیکنان و حواشــی تیمها
باعث تلخ شدن ذائقه مردم شود».
وزیــر ورزش و جوانــان به اشــتباهات
داوری در رقابتهای لیگ برتر فوتبال اشــاره
کرد و با بیان اینکه قطعاً این اشتباهات سهوی
است ،فدراســیون فوتبال را نسبت به بررسی
اشتباهات داوری و ایجاد شرایط مناسب برای
به حداقل رساندن این اشتباهات ملزم کرد.
وی اهمیت مســائل فرهنگی در عرصه

فوتبال را مــورد تأکید قرار داد« :در این مورد
نباید با بعضی توجیهات از خود سلب مسوولیت
کنیم و فدراســیون فوتبال باید با اســتفاده از
ابزارهــای کنترلی که در اختیار دارد و فارغ از
همه فشــارها و جوســازیها ،برخورد مناسب
انضباطی با خاطیان داشــته باشد .آنچه مسلم
است فدراســیون فوتبال باید با تمهیدات الزم
زمینه برگزاری خوب مســابقات را با برخورد
بــا خاطیان از همان هفتــه اول فراهم کند و
ابزار الزم برای تحقــق این مهم نیز در اختیار
فدراســیون قرار دارد و هرچند که تأمین نظم
و امنیت ورزشگاهها با نیروی انتظامی است اما
فدراســیون فوتبال و باشگاهها هم باید در این
زمینه در حد وظایف و اختیارات خود موجبات
ایجاد یک شرایط مناسب را فراهم آورند».
وزیــر ورزش و جوانان استانداردســازی
اســتادیومها را نیز در راستای برگزاری خوب
رقابتهــای فوتبال مهم برشــمرد« :با وجود
مشــکالت و محدودیتهــای مالــی تــاش
میکنیم امکانــات الزم را برای اســتادیومها
فراهم آوریم .همانطور که مشــکالت ورزشگاه
آزادی را برطرف کردیم و اســتادیوم شــهید
وطنی قائمشــهر نیز در ظرف سه تا چهار ماه
ساماندهی شد ،در بســیاری از نقاط کشور از
جمله تبریز ،مشــهد ،اهواز ،شــیراز و مشهد
مقدس نیز ورزشــگاههای خوبی احداث شده
است».
سلطانیفر اهمیت حق پخش تلویزیونی
را نیــز به منزله حق باشــگاهها مــورد توجه
قــرار داد و بــا یــادآوری جلســات متعدد و
پیگیریهایی که با رســانه ملی صورت گرفته
است ،به حرفهایش پایان داد« :همه جلسات
در نهایت با پیشــنهادی از سوی صدا و سیما
همــراه بوده که با اجــرای آن درآمد جدیدی
برای باشگاهها حاصل خواهد شد که امیدوارم
به نتیجه خوبی در زمینــه تحقق حق پخش
تلویزیونی منجر شود».

