
 
                   

خارج از گود

فوتبال ایران دیگر تحمل درگیری 
و اشتباه را ندارد

بخش ورزش- دو ماه قبل انتخابات فدراسیون فوتبال در تاریخ دهم 
اسفند ماه برگزار شد و اعضای مجمع عمومی رئیس و اعضای جدید 
هیئت رئیسه فدراسیون را مشخص کردند. در این مدت اتفاقات زیادی 
در فوتبال ایران رخ داده و نقدهایی هم به عملکرد فدراسیون به شکلی 
در  رئیسه  هیئت  عضو  افشاریان  خداداد  است.  شده  مطرح  عجیب 
گفت وگو با سایت فدراسیون درباره این فضای مدیریتی صحبت های 

مهمی را انجام داده است.
خداداد افشاریان اظهار داشت: تیم جدید مدیریتی فدراسیون فوتبال  
از این که مورد نقد جدی قرار بگیرد، واهمه و هراسی ندارد اما باید 
برای تمام مردم و اعضای جامعه فوتبال به صورت دقیق روشن کرد که 
فدراسیون، در چه شرایطی و با چه شاخص هایی مدیریت امور فوتبال 
را تحویل گرفته است. شما نمی توانید بدون در نظر گرفتن مشکالت 
برجای مانده از گذشته و آسیب شناسی از وضعیت فعلی، برای توسعه 

سیستم در آینده برنامه ریزی کنید.
در  متاسفانه  باشد.  منصفانه  و  اخالق  پایه  بر  باید  نقد  داد:  ادامه  وی 
هفته های اخیر شاهد این مسئله بوده ایم که برخی افراد بدون آگاهی 
از قوانین و اساسنامه حمالتی به فدراسیون فوتبال انجام داده اند. بنده 
به هیچ عنوان منکر وجود مشکل  و سایر همکاران در هیئت رئیسه 
و نارسایی در سیستم اداره فوتبال نیستیم، همان موضوع شناخت از 
نارسایی ها  از  بسیاری  عامل  از گذشته هم  مانده  بر جای  بحران های 
است. همه باید تالش کنیم تا برای هر کدام از این مشکالت راه حل 
پیدا شود و مدیریت فدراسیون دچار روزمرگی نشود. دعوا و تنش و 
نقد از روی کینه و غرض حتی یک مانع را از سر راه فوتبال بر نمی دارد.
»برای داشتن یک فدراسیون کارآمد باید انسجام مدیریتی وجود داشته 
باشد« عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با تاکید روی این مسئله 
در ادامه اضافه کرد: هیچ کسی نمی تواند با صحبت ها و جوسازی هایی 
که انجام می دهد انسجام هیئت رئیسه فدراسیون و سایر ارکان را هدف 
یا  با مصاحبه و رفتارهای خود، خواسته  از دوستان  قرار دهد. برخی 
ناخواسته آرامش را از مجموعه جدید خواهند گرفت، اما باید همگی 
بدانیم که سیستم مدیریتی جدید فدراسیون با صالبت کار و اهداف 
خود را جلو خواهد برد. ما در هیئت رئیسه بعضا ممکن با همکاران 
اختالف نظر داشته باشیم یا چالشی به وجود بیاید. در هیچ مجموعه ای 

قرار نیست که همه یک حرف بزنند.
افشاریان ادامه داد: مهم این است که همه به یک هدف فکر کنند. باید 
اهداف و افکار شخصی را کنار گذاشت. هر بحثی هم باید در راستای 
توسعه فوتبال مطرح شود. فوتبال ایران دیگر تاب و تحمل درگیری 
و هیچ اشتباهی را نخواهد داشت و ما هم راهی جز تعامل بیشتر با 
هم نداریم. انقدر مشکالت و کارهای انجام نشده هست که اصال وقتی 
برای پرداختن به حواشی نیست. ما باید احترام را به فوتبال برگردانیم. 
سیاست گذاری بین المللی فوتبال ایران را درست کنیم تا به را حتی 
حق فوتبال کشور در پرونده های مختلف پایمال نشود. فکری به حال 
ناهنجاری ها داشته باشیم و اقتصاد فوتبال و حوزه های فنی و تیم های 

ملی و باشگاه داری و اداره لیگ را با تحول مثبت همراه کنیم.
خداداد افشاریان هم چنین بیان کرد: وقتی این همه کار پیش روی 
تعجب  جز  چیزی  شده  مطرح  استدالل های  از  برخی  دارد،  قرار  ما 
باقی نمی گذارد. بعضی ها می گویند فدراسیون هنوز کار بزرگی انجام 
نداده است. برخی می گویند هیئت رئیسه شق القمر کند برخی اصاًل 
فدراسیون  وقتی مدیران  اینجاست که  نمی بینند. جالب تر  را  واقعیت 
کرده اند  برگزار  اجرایی  نهادهای  و  کشوری  مسئوالن  با  را  جلساتی 
حمله شروع شد که این برنامه ها نمایشی است. واقعاً با کدام منطق به 
فدراسیونی که تازه دو ماه است کار خود را شروع کرده چنین حمالتی 
می شود؟ من به عنوان یکی از اعضای هیئت   رئیسه قطعاً از برنامه های 
رئیس فدراسیون برای رشد و اعتالی فوتبال حمایت می کنم؛ او دارد 
کار می کند. بعضی مواقع شما در مدیریت راهی را می روید و نتیجه 
راه های  باید  موفقیت  و  اصول  یک  یه  رسیدن  برای  شما  نمی دهد. 

مختلف را امتحان کنید. حرکت کردن بهتراز درجا زدن است.
مشخص  زودی  به  اگر  آیا  کرد:  اضافه  فدراسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
شود که این نشست ها و برنامه ها خروجی مثبتی برای فوتبال به بار 
آورده و گره کوری را باز کرده عذرخواهی می کنند؟ آیا باید هر اتفاقی 
با یا عینک بدبینی تحلیل کرد؟ ما نمی گوییم اشتباه پیش نمی آید، 
اما اگر مشکلی هم درست شود با نگاه مثبت به آن می پردازیم تا رفع 
شود. ما دنبال سرکوب و شورش نیستیم. هر کسی با هر سمتی به این 
مجموعه فکر جدید تزریق کند با دل و جان می پذیریم و کسانی هم 
که نقد منصفانه دارند و به فوتبال کمک می کنند روی سر می گذاریم.
افشاریان گفت: با تمام این حرف ها به نظر من، همراه کردن مسئوالن 
در  که  کاری  است.  بزرگ  دستاورد  یک  خودش  فوتبال  و  ورزش  با 
هم شما  فوتبال  پیشرفته  در کشورهای  می دهد.  رخ  دنیا  همه جای 
نمی توانید نقش دولت ها در فوتبال را نادیده بگیرید. وقتی رئیس فیفا 
دولتی  مقامات  با  که  کند  می  درخواست  می کند،  سفر  کشوری  به 
قطع  ارتباط  می شود  تالش  وقتی  اما  اینجا  کند.  برگزار  نشست  هم 
شده به شکلی درست و اصولی برای منافع فوتبال ترمیم شود، عده ای 
شروع می کنند به شلوغ کاری. انگار برخی ها دوست ندارند بلند شدن 
فدراسیون و حرکت رو به جلوی آن با برقراری تعامل با نظام و دولت 

را ببیند. بنده واقعاً از این موارد متعجب هستم.
رو  آن  با  ایران  فوتبال  که  مشکالتی  از  بسیاری  داد:  ادامه  افشاریان 
برای  است.  حل  قابل  دیگر  دستگاه های  و  دولت  کمک  با  روست  به 
تبلیغات،  اسپانسرینگ،  قرارداد  انعقاد  مالیات،  تلویزیونی،  پخش  حق 
همراهی  به  فوتبال  دیگر  موارد  بسیاری  و  فوتبال  بین الملل  سیاست 
و کمک دولت در این وضعیت سخت نیاز دارد. فوتبال ارث شخصی 
اگر  هم  دیگر  دستگاه های  و  دولت  است.  مردم  برای  و  نیست  کسی 
اعضای  خاطر  به  بدهند  انجام  می خواهند  کاری  و  بر می دارند  قدمی 
مردم  برای  کارها  این  و  نیست  فدراسیون  مدیران  و  رئیسه  هیئت 
انجام می دهند. توسعه و پیشرفت فوتبال باعث ایجاد نشاط اجتماعی 

می کنند.
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آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص کیان تدبیر کارینا
تاسیس شرکت سهامی خاص کیان تدبیر کارینا در تاریخ 1400/02/04 به 
شماره ثبت 1645 به شناسه ملی 14009971190 ثبت و امضا ذیل دفاتر 
تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.

موضوع فعالیت: خدمات پشتیبانی فنی و مهندسی ، امور بهره برداری از 
تاسیسات ، تعمیر ونگهداری از ساختمان و ماشین آالت صنعتی ، امور فضای 
سبز ، امور طبخ و تهیه غذای کارکنان ادارات و سازمانها ،امور رانندگی درون 
شهری ، خدمات کپی و تکثیر( تامین نیروی انسانی در زمینه تولید برنامه 
های محتوا )غیر فرهنگی و غیر رسانه ای( و تامین نیروی انسانی جهت کلیه 
امور خدماتی برای ادارات و شرکتهای دولتی و خصوصی و حمل و نقل درون 
شهری و انجام کلیه خدمات مربوط به بخش کشاورزی و کلیه امور مربوط به 
پیمانکاری ساختمان تاسیسات و راه سازی و ابنیه ، واردات و صادرات کلیه 
کاالهای مجاز، مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی، شبکه داده ها 
)ارائه اجرا و پشتیبانی( داللی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری اخذ وام 
و تسهیالت از بانکها و موسسات مالی اعتباری درصورت لزوم پس از اخذ 

مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 

مرکز اصلی: استان گیالن ، شهرستان لنگرود ، بخش مرکزی ، شهر لنگرود، 
محله طوالزده، کوچه صاحب الزمان)عج( ، بلوار حافظ ، پالک 0 ، طبقه 

همکف کدپستی 4471687811 
ریال   100,000,000 مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی  شخصیت  سرمایه   
نقدی منقسم به 1000 سهم 100000 ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام 
عادی مبلغ 100000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
99320/4884 مورخ 1399/12/20 نزد بانک بانک شهر شعبه الهیجان با 

کد 320 پرداخت گردیده است.
اعضا هیئت مدیره 

خانم سیده طیبه شیرازی به شماره ملی 2700015282 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال 

خانم معصومه وکیلی صادقی به شماره ملی 2708309285 و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 

سمت  به  و   2709422255 ملی  شماره  به  موسوی  مسعود  سید  آقای 
مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک 
، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی 
و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل آقای سید مسعود موسوی همراه با مهر 

شرکت معتبر می شود.
 اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 

بازرسان
خانم ویدا پیراسته به شماره ملی 2142064371 به سمت بازرس اصلی به 

مدت 1 سال 
آقای امیر محمودی به شماره ملی 2259708854 به سمت بازرس علی 

البدل به مدت 1 سال 
تعیین  امروز جهت درج آگهی های شرکت  االنتشار گیالن  روزنامه کثیر 

گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنگرود )1131069(

آگهی تغییرات شرکت صنعتی ره پویش آرا شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 5181 و شناسه ملی 10720186266 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/12/04 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

1- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
به   0031081460 ملی  شماره  به  تبریزی  امامی  علی  حسن  آقای   
سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای شهریار امامی تبریزی به 
شمارملی0453442331 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای کیوان 
امامی تبریزی به شماره ملی 0081739370 به سمت عضو هیئت مدیره 

انتخاب گردیدند.
 ، از قبیل چک ، سفته  اوراق بهادار و تعهدآور شرکت  2- کلیه اسناد و 
بروات ، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت )1131216(
--------------------------------------------------  
آگهی تغییرات شرکت پایا پیشه وارنا شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 15753 و شناسه ملی 10720277288 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/01/10 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

فرسادمنش  ژاله  و   )2595791826( رزوان  مینو  سیده  ها  خانم 
الیاس قمری )2594917613( برای مدت دو  )2595796984( و آقای 

سال تا تاریخ 1402/1/10 انتخاب گردیدند.
و  اصلی  بازرس  عنوان  به  فرشید فالح کهن )2594517402(  آقای   -2
خانم یاسمن قزاق )2580007679 ( بعنوان بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال مالی انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
)1131071( 

آگهی تغییرات شرکت صنعتی ره پویش آرا شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 5181 و شناسه ملی 10720186266 

مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
1399/12/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ 1401/12/04 به قرار 
ذیل انتخاب گردیدند:

آقای حسن علی امامی تبریزی به شماره ملی 0031081460 و آقای 
شهریار امامی تبریزی به شماره ملی 0453442331 و آقای کیوان امامی 

تبریزی به شماره ملی 0081739370 انتخاب گردیدند.
2- آقای محمد تقی ملکیان به شماره ملی 2219016242 به سمت بازرس 
اصلی و آقای رضا جوانی ابراهیم سرایی به شماره ملی2594509027 به 

سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شرکت  های  آگهی  درج  جهت  امروز  گیالن  کثیراالنتشار  روزنامه   -3

انتخاب شد.
مورد  به سال1398  منتهی  زیان شرکت  و  و حساب سود  ترازنامه   -4

تصویب قرار گرفت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت )1131215(
---------------------------------------------------

آگهی تغییرات شرکت پایا پیشه وارنا شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 15753 و شناسه ملی 10720277288 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/01/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

1- سمت اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل میباشد.
مدیر  عنوان  به  کدملی)2594454648(  طلبی  عاطفت  عادل  آقای 
از اعضای هیئت مدیره و خانم سیده مینو رزوان کد ملی  عامل خارج 
)2595791826( به عنوان رئیس هیئت مدیره و خانم ژاله فرسادمنش 
انتخاب  مدیره  هیئت  رئیس  نائب  عنوان  به  ملی)2595796984(  کد 

شدند.
2- مقرر گردید حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور مالی از 
قبیل چک و سفته و بروات و عقد عقود اسالمی و قرارداد ها و نیز سایر 
نامه های عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت 

اعتبار دارد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت 
)1131068(

بخش ورزش- بازگشت از لیگ قهرمانان آسیا و البته گره کور برگزاری 
دربی و اعتراضی که اینبار پرسپولیسی ها با اشاره به اتفاقات بازی رفت 

برای تعویق بازی دارند.
اکنون هواداران فوتبال در  اتمام مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا،  با 
انتظار این بودند تا طبق برنامه اعالم شده از سوی سازمان لیگ برتر، 
که  اعتراضاتی  به  اشاره  با  پرسپولیس  اما  باشند  دربی  برگزاری  شاهد 
استقاللی ها بر سر برگزاری بازی های معوقه داشتند، خواهان انجام دیدار 

این تیم مقابل صنعت نفت آبادان پیش از برگزاری دربی هستند.
پرسپولیس با صعود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان در فصل 
2020 در قطر به کار خود ادامه دادند و تا مرحله نیمه نهایی 
جام پیش رفتند. در بازگشت به ایران اما اعتراض استقالل 
برگزاری  از  پیش  پرسپولیس  معوقه  دیدارهای  انجام  برای 
دربی به یک چالش بزرگ تبدیل شد. در نهایت پرسپولیس با 
انجام سه بازی معوقه خود برابر نساجی مازندران، ذوب آهن و 

سپاهان پا به دربی گذاشت.
نساجی؛ اولین حریف 

دیدار پرسپولیس و نساجی قرار بود در هفته پنجم لیگ برتر 
و در آذرماه برگزار شود. اما این بازی به دلیل مشکل چمن و 
شرایط کرونایی در آن مقطع لغو شد. باشگاه پرسپولیس در 
آن مقطع در نامه ای خواهان این شد که با تغییر برنامه، بازی 
قائمشهر  در  را  برگشت  بازی  و  شود  برگزار  تهران  در  رفت 
برگزار کنند که این موضوع مخالفت باشگاه مازنی را در پی 
بازی  این  قطر  از  بازگشت  در  پرسپولیس  نهایت  در  داشت. 
را در هوایی بارانی به انجام رساندند و در نهایت به تساوی 

یک – یک رضایت دادند.
ذوب آهن؛ دیدار جنجالی اینبار در تهران

بود  قرار  که  شرایطی  در  هم  آهن  ذوب  برابر  پرسپولیس 
برگزار شود،  آسیا  فینال  به  از سفر سرخ ها  پیش  بازی  این 
با تاخیری تقریبا دو هفته ای مقابل حریف قرار گرفتند. در 
حالیکه پرسپولیس در هتل محل اسکان خود پیش از بازی 
بر  مبنی  فدراسیون  ابالغیه  بود،  شده  حاضر  آهن  ذوب  با 
بازی  این  لغو  به  رای  آهن  ذوب  اردوی  در  کرونا  حدنصاب 

داد. باشگاه پرسپولیس آن زمان هر چه تالش کرد تا فدراسیون فوتبال و 
خصوصا فدراسیون پزشکی را مجاب به انجام راستی آزمایی در خصوص 
ادعای ذوب آهن کند به نتیجه نرسید و در ادامه بازی معوقه خود را به 
انجام رساند و در ثانیه های پایانی با دریافت گل، به تساوی در این جدال 

هم رضایت داد.
سپاهان؛ هت تریک در تساوی

سومین بازی معوقه پرسپولیس نیز از روزهای پایانی آذر به اواسط دی 
منتقل شد تا این تیم اینبار برابر سپاهان در آزادی قرار گیرد و به تساوی 
مقابل حریف رضایت دهد. سومین تساوی شاگردان یحیی گل محمدی 
که به نظر می رسید راه آنها را برای قهرمانی فصل سخت و شاید غیرممکن 

کند.
دربی؛ از 10 اسفند تا 22 اسفند

در حالیکه دربی با تغییر زمان مواجه شده بود، پرسپولیس با انجام سه 
بازی معوقه خود برابر استقالل قرار گرفت. آبی ها در آن مقطع نیز همچنان 
خواهان این بودند تا بازی های این تیم نیز لغو شود تا تعداد بازی های دو 
تیم در زمان انجام دربی مساوی شود. اما سازمان لیگ اعالم کرد که پیش 
از زمان دربی، تنها دیدارهای معوقه تا آن مقطع از سوی پرسپولیس باید 
به انجام برسد. همین اتفاق هم باعث شد تا دیدار دربی در هفته هشتم 
در شرایطی برگزار شود که پرسپولیس7 بازی خود را به انجام رسانده بود 
و استقالل اما با انجام دیدارهای هفته نهم و دهم خود برابر گل گهر و 
آلومینیوم اراک و دو بازی بیشتر پا به مسابقه بگذارد. پرسپولیسی ها اعتقاد 
داشتند در این شرایط فدراسیون خواسته استقالل را برای انجام فشرده 
بازی های لیگ ) 12 روز و سه بازی( شرایط را برای حریف شکل داده و از 
سوی دیگر استقالل هم همچنان روی این مساله پافشاری داشت که دربی 
نباید در شرایطی برگزار شود که آنها 9 دیدار داشته و حریف هفتمین 

بازی را به انجام رسانده بود.

آغاز مجادالت؛ از استقالل اصرار، از پرسپولیس مخالفت
در  روشنی  و  واضح  موضع  لیگ  سازمان  اینکه  از  بیشتر  مقطع  آن  در 
این خصوص اعالم کند، باشگاه استقالل با فشار و موضع گیری های خود 
به دنبال نتیجه  )برگزاری بازی های معوقه پرسپولیس( بود و در سمت 
مخالف نیز پرسپولیسی ها به دنبال این بودند که موضوع را به شکلی دیگر 

دنبال کنند و زیر بار این فشار سخت بازی های معوقه نروند.
این یکی از مصاحبه های پرتعدادی است که در آن مقطع پرویز مظلومی 
به عنوان سرپرست وقت استقالل داشت: » قبل از دربی باید بازی معوقه 

این یک  بار نخواهیم رفت.  برگزار شود و ما زیر  سپاهان و پرسپولیس 
بازی سنگین است که می تواند روی بازی دربی تأثیرگذار باشد. ما منتظر 

می مانیم پرسپولیس ابتدا با سپاهان بازی کند تا بعد دربی برگزار شود.
سرپرست استقالل در مصاحبه دیگری که در این زمینه از او منتشر شده 
بود بعد از اینکه بازی هفته نهم آنها مقابل گل گهر هم در تقویم وارد 
شد با اشاره به اینکه احتمال دارد با انجام بازی های بیشتر بازیکنان این 
تیم دچار مصدومیت یا حتی محرومیت برای دیدار دربی شوند گفت: ما 
خواهان این نبودیم که 12 روز بازی نکنیم. با اضافه کردن بازی گل گهر، 
ما نیز 3 بازی خارج از خانه برگزار می کنیم. ما خواهش کردیم تا زمانی 
که پرسپولیس بازی هایش را انجام نداده، دربی برگزار نشود چونکه بحث 

آسیب دیدگی و محرومیت بازیکنان مطرح است.
مظلومی در مصاحبه های بعدی خود نیز با اشاره به اینکه حتی با تعطیلی 
لیگ برای انجام دیدارهای معوقه پرسپولیس تا زمان دربی موافق بودند 
گفت: آقای سهیل مهدی به ما قول دادند که تا زمانیکه تعداد بازی های 
تیم ها برابر نشود، دربی نیز برگزار نمی شود. ما به مصاف گل گهر می 
رویم ولی رقیبان ما دو بازی از ما عقب تر هستند. اکثر باشگاه ها روی 
برنامه اعالم شده اعتراض دارند. آقای مهدی می گویند می توانستند لیگ 
را تعطیل کنند تا بازی های عقب افتاده برگزار شود و سپس لیگ را ادامه 

دهند که تیم ما با این قضیه موافق بود.
به فشردگی  مثالی نسبت  با  پیروانی، سرپرست پرسپولیس هم  افشین 
بازی ها در اروپا به این موضوع اشاره کرد: در لیگ انگلیس بازی عقب 
اما  هستیم،  اسپانیا  لیگ  پانزدهم  هفته  در  اکنون  ندارد؟  وجود  افتاده 
اتلتیکو مادرید 13 بازی انجام داده است. در ترکیه، فرانسه و روسیه هم 

برخی بازی ها به تعویق افتاده است. 
سرپرست پرسپولیس در مصاحبه دیگری نیز به موضوع خستگی بازیکنان 
اشاره کرد و گفت: مگر می شود  بازی ها  فینال آسیا و فشردگی  از  بعد 

بار؟  یک  روز   20 حریفان  اما  کند،  بازی  میان  در  روز  سه  پرسپولیس 
البته در آن حالت هم بار دیگر این دوستان اعتراض می کردند. خود تیم 
استقالل چهارشنبه بازی هفته نهم خود را با گل گهر برگزار می کند و 
دیدارش با تیم ما در هفته هشتم چه می شود؟ اگر قرار است صفر تا صد 

را ببینیم باید همه را به یک چشم ببینیم.
محمود فکری، سرمربی وقت استقالل نیز نکته جالبی در مصاحبه خود 
در انتقاد به انجام دربی بدون انجام بازی معوقه پرسپولیس اشاره داشته 
و گفته بود: اگر قرار بود ما بازی بیشتر داشته باشیم، همان زمانی که 
پرسپولیس از قطر برگشت، می توانستند بازی 
پرسپولیس  بازی های  بقیه  سپس  و  دربی 
نیم فصل  آخر  در  اینکه  یا  و  کنند  برگزار  را 
برگزار  را  پرسپولیس  عقب افتاده  بازی های 
بیشتری  بازی های  باشد  قرار  ما  اگر  کنند. 
نسبت به پرسپولیس داشته باشیم چه فرقی 
مقدار  یک  استقالل  باشگاه  شاید  می کند؟ 
به  اتفاقات می افتد.  این  و  باشد  زورش کمتر 
ما قول دادند که بازی های مان با پرسپولیس 
تا دربی برابر باشد، نه اینکه دوباره ما 2 بازی 
بیشتر داشته باشیم، خب این اتفاق از همان 

ابتدا می افتاد.
دربی برگشت؛ 22 اردیبهشت در آزادی؟

اکنون بار دیگر دو تیم بعد از انجام دیدارهای 
لیگ  به  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  خود 
بازگشته اند. طبق آخرین برنامه اعالم شده از 
سوی سازمان لیگ برتر این هفته پرسپولیس 
نیز  استقالل  و  گیرد  قرار  سپاهان  برابر  باید 
برابر ذوب آهن قرار خواهد گرفت. بعد از این 
دیدارها، دربی پایتخت قرار است در تاریخ 22 
در حالیست که  این  برگزار شود.  اردیبهشت 
دیدار  تا  این شده  خواهان  پرسپولیس  اینبار 
معوقه استقالل برابر صنعت نفت آبادان پیش 
از دربی برگشت به انجام برسد. موضوعی که 
مصاحبه های تندی را از سوی یحیی گل محمدی، بازیکنان، سرپرست 
و هواداران این تیم را نسبت به تغییر موضع سازمان لیگ در پی داشته 
است و باید دید در نهایت در فاصله 11 روز مانده به انجام این بازی آیا 
حرف سرخ ها به کرسی خواهد نشست و با لغو دربی، استقالل ابتدا دیدار 
معوقه اش را به انجام خواهد رساند یا طبق همان برنامه اعالم شده، دربی 
در تاریخ 22 اردیبهشت انجام می شود. طی روزهای آتی قطعا باید بار 
دیگر شاهد طوفان واکنش و کنش ها همانند پیش از دیدار رفت دو تیم 

در خصوص این قضیه باشیم.
سهیل مهدی: دربی در زمان اعالم شده برگزار می شود

و اما صحبت های سهیل مهدی به عنوان مسوول برگزاری مسابقات لیگ 
برتر در این خصوص هم جالب است. مهدی مدعی است که به هیچ عنوان 
قادر نخواهند بود برنامه بازی ها را تغییر دهند و دربی طبق برنامه و در 
روز مشخص شده برگزار خواهد شد: مالک برگزاری بازی های معوقه این 
است که این بازی ها در بهترین زمان ممکن برگزار شود و به هیچ عنوان 
نمی شود که تمام بازی ها را لغو کرد تا تیم  یا تیم هایی که بازی معوقه 
دارند، ابتدا آن را برگزار کنند. در بازی رفت هم پرسپولیس با هفت بازی 
و استقالل با 9 بازی در هفته هشتم لیگ برابر هم قرار گرفتند و به این 
شکل نبود که پرسپولیس تمام بازی های خود را به انجام رسانده باشد و 
با بازی برابر مقابل استقالل قرار گرفته باشد. در آن مقطع هم استقالل 
خواهان این بود که بازی ها لغو شود تا پرسپولیس دیدارهای معوقه اش را 
انجام دهد اما ما زیر بار این موضوع نرفتیم. خود استقالل و کادرفنی اش 
هم متوجه شد که این خواسته یعنی اینکه آنها مدت زیادی دور از مسابقه 
باشند که از نظر فنی و حرفه ای به صالح آنها نبود. با این حال ما در برنامه 
ریزی مسابقات مصلحت اندیشی یا به قول آقایان رنگی فکر نمی کنیم. 
بتواند علیرغم فشردگی مسابقاتی که در  تقویم مسابقات به شکلی که 

پیش داریم دنبال شود، را پی خواهیم گرفت.


