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خیز مسکن در خرداد ۹۶

غیبت بحثبرانگیز مربیان ایرانی
تیم ملی

 به بحث مســکن باز گردیم .مســئله دیگر
درباره مسکن ،ارائه تسهیالت است .مهمترین
ســؤالی که در این مورد میتوان پرســید ،این
اســت که چرا باید این اوراق در بورس واگذار
شوند؟
بسیاری از اقتصاددانها تحلیلشان این بود که
اگر ما به مردم به صورت مستقیم تسهیالت بانکی
ارائه کنیم ،منجر به تورم و گرانی مســکن خواهد
شــد .بنابراین ما نباید به مردم مستقیما تسهیالت
بانکی ارائــه کنیم .از نظــر آنها ،ایــن وام باید به
انبوهســازان پرداخت شود .شــخصا این سخن را
قبول نداشته و ندارم .سؤال من این است که آیا در
دولت نهم و دهم که به مردم تســهیالت پرداخت
نشد ،قیمت مسکن گران نشد؟! ما در دولت نهم و
دهم که تســهیالتی ندادیم ،تا همین اواخر ،قیمت
مســکن صددرصــد افزایش پیدا کرد .عــدم ارائه
تســهیالت از موجبات کنترل قیمت مسکن نیست.
ما در کشــوری زندگی میکنیم کــه ظرفیت تولید
به میزان کافی نداریم .ســاالنه حدود یک میلیون
ازدواج در کشــور صورت میگیرد .بر این اســاس
در کشــور یکمیلیــونو  ۳۰۰هزار واحد مســکن
میخواهیم اما فقط  ۳۰۰تا  ۴۰۰هزار واحد مسکن
تولید میشود .از طرف دیگر تسهیالتی که به مردم
پرداخت میشود ،باید کارا باشند و مؤثر .ایرادهایی
به تسهیالت وارد اســت .اما با این اوصاف از ارائه
تســهیالت به مردم دفاع میکنم .این تســهیالت
میتوانــد در باالبردن قدرت خرید مســکن مردم
مؤثر باشد و به گردش اقتصادی کمک کند؛ چراکه
ما در کشــوری زندگی میکنیم که تولید مسکن در
آن ،حداکثــر  ۱۰تا  ۱۵درصد ،بــه صورت صنعتی
صــورت میگیــرد ۸۵ .درصد از تولید مســکن در
ایران ،به صورت ســنتی اســت؛ بنابرایــن در ایران
مادامی که تولید مســکن به صورت صنعتی ،فقط
 ۱۰تا  ۱۵درصد اســت ،به نظر من باید به مردم هم
تســهیالت ارائه کنیم .اگر اوضــاع تولید صنعتی
مسکن در ایران مثل کشورهای کرهجنوبی و ترکیه،
بیش از  ۸۰درصد بود ،میگفتم که ضرورتی ندارد
به مردم به صورت مستقیم تسهیالت بدهیم .حال
که در کشــور ما این اتفاق نمیافتــد ،پس باید به
ســمت ارائه تســهیالت به مردم نیز حرکت کنیم.
آخرین طرح ملی در حوزه مســکن» ،مسکن مهر«
بود که آن هم سراســر بومی بود و نه صنعتی .از
سال  ۹۲تا  ۹۵که شــاهد ارائه تسهیالت به مردم
هستیم ،از این ناحیه افزایش قیمتی در حوزه بازار
مسکن صورت نگرفته است.
برای اینکه این تســهیالت کاراتر شود ،شرایطی
را طلب میکنــد .اول اینکه مبلغ تســهیالت باید
متناسب با رشــد قیمت مسکن باشد .در سال ۸۳
مقدار  ۱۵میلیون وام به مردم پرداخت میشد که
 ۳۸تــا  ۴۰درصد از قیمت خرید مســکن را تأمین
میکــرد .االن اگر به مردم حتی صــد میلیون وام
بدهند ،زیر  ۲۰درصد را هــم تأمین نمیکند .دوم،
سود تســهیالت است که بسیار باالست ۱۸ .درصد
سود ،باالست .نکته سوم بوروکراسی طوالنی است
که در پرداخت تســهیالت وجود دارد .این قسمت
به همان ســؤال شــما باز میگردد .کجای دنیا ۶۰
میلیــون وام میدهنــد و در ازای آن  ۱۰میلیــون
اوراق به فرد میفروشــند؟ این یعنی یکپنجم از
تسهیالت ،هزینه دریافت تسهیالت میشود.
 این نوع ارائه تســهیالت بر قیمت مســکن
تأثیر هم دارد؟
بله تأثیر دارد .هیچ جای دنیا دیده نمیشود که
در قبــال  ۵۰میلیــون وام ۱۰ ،میلیون اوراق هم به
دریافتکننده تســهیالت ،اجبار خرید شود .این یک
بوروکراسی مالی در پی دارد .حال در بورس باشد
یا در جای دیگر.
 نظرتان درباره عرضه اوراق در بازار بورس
چیست؟
بورس بــه دنبــال منفعتطلبــی و کارگزاری
اســت .بحث دکانداری اســت .حقیقتــا رویکرد
تجاری داشــتن به مســائل ،چنین ویژگیای دارد.
قصد این اســت که آن  ۱۰میلیون اوراق به فروش
بــرود .کجای دنیا اینگونه اســت کــه  ۱۸میلیون
تومان را صرف دریافت وام صدمیلیونی کنند؟
بوروکراســی دریافــت تســهیالت بانکــی یک
بوروکراســی طوالنیمدت و از آن مهمتر هزینهبر
است .مســئله دیگر به ســود باالی این تسهیالت
بازمیگردد .در مســکن ،میزان  ۱۸درصد تسهیالت
بســیار باالست .مســکن را نباید با کاال و خودرو و
خدمات مقایســه کــرد .ضرورتی نــدارد که همه
ماشــین داشــته باشــند .مگر دولت تکلیف دارد
که برای مردم ماشــین و یخچــال تهیه کند؟ ولی
دولــت تکلیف دارد که برای مردم مســکن تأمین
کند .بنابراین باید ســود تسهیالت در حوزه مسکن،
تکرقمی باشد.

ﺑـﺮﯾﺪه اﺧﺒـﺎر

 تیم ملی فوتبال زیر  ۲۳سال ایران در مرحله
مقدماتی جام ملتهای آسیا با عمان ،سریالنکا و
قرقیزستان همگروه شد.
 کارلوس کیروش ،سرمربی تیم ملی ،دانیال
ماهینی ،مدافع تیم فوتبال استقالل خوزستان را
به اردوی تیم ملی دعوت کرد.

سیامند رحمان ،چهره برتر ورزش ایران در سال :۹۵

خوشحالم بهعنوان یك ایراني توانستم
در جمع بزرگان ورزش دنیا قرار بگیرم
ســیامند رحمان؛ ورزشــکاری که بــرای هیچکس
ناشناخته نیست .او که با دستهای پرتوانش ،لقب
قویترین وزنهبردار دنیا را به خود اختصاص داده،
وزنههایــی را زده که حتی وزنهبرداران ســالم هم
موفق به مهار آن نشدهاند .سیامند را بدون شک باید
بهعنوان یکی از برترینهای ورزش ایران در سال ۹۵
معرفی کرد .وزنهبردار معلولی که سه بار پیاپی رکورد
جهان را در بازیهــای پارالمپیک  ۲۰۱۶ریودوژانیرو
زد و قهرمان بزرگترین رویداد ورزشی معلوالن در
دنیا شد .او با مهار وزنههای باالی  ۳۰۰کیلوگرم )۳۱۰
کیلوگرم( در پارالمپیک کاری کرد کارستان .رحمان در
المپیک لندن هم قهرمان شده بود اما مهار وزنههای
بیســابقه در المپیک  ۲۰۱۶سیامند را در بین برترین
ورزشکاران سال  ۲۰۱۶قرار داد .گفتوگوی نوروزی

»شرق« را با این قهرمان بااخالق میخوانید.
 سال  ۹۵برای سیامند رحمان چطور گذشت؟
اگرچه ســالی پرفشــار را به خاطــر بازیهای
پارالمپیک  ۲۰۱۶ریودوژانیرو پشــت سر گذاشتم اما
خیلی خوب برایم تمام شــد .همین که توانســتم
برای دومینبار مدال طالی بازیهای پارالمپیک را
بگیرم و ســه بار رکورد دنیا را در این بازیها بزنم،
خاطرات خوشی از سال  ۹۵برایم به یادگار گذاشت.
اتفاق مهم دیگری که امســال برایم افتاد ،این بود
که نامــزد دریافت جایزه جهانی »الروس« شــدم.
این جایزه یکی از بزرگترین جوایز ورزشــی جهان
است که هرســاله با انتخاب شــش ورزشکار برتر
دنیا به یکی از آنها تعلق میگیرد .نواک جوکوویچ،

دوﺋﻞﻫﺎى ﺣﺴﺎس در ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اروﭘﺎ
قرعهکشــی مرحلــه یکچهــارم نهایی لیگ
قهرمانــان اروپا دیروز برگزار شــد .در این مرحله
دو دیــدار بســیار جــذاب برگزار خواهد شــد که
رئالمادریــد بــا بایرنمونیــخ دیــدار میکنــد و
یوونتوس نیز با بارســلونا بازی خواهد کرد .نتیجه
قرعهکشی این مرحله لیگ قهرمانان به شرح زیر
است:
اتلتیکومادرید  -لسترســیتی ،بورسیادورتموند
 موناکــو ،بایرنمونیخ  -رئالمادرید ،یوونتوس -بارسلونا
رئالمادریــد و بایرنمونیــخ در مرحله حذفی
لیــگ قهرمانان اروپا  ۱۰بار برابر هم بازی کردهاند
که هــر کــدام پنج بــار به پیــروزی رســیدهاند.
بااینحال مادریدیها در ســه بازی اخیرشان برابر
بایرنمونیخ ســربلند زمین را تــرک کردهاند .یکی
از معروفتریــن بازیهای دو تیــم در نیمهنهایی

سال  ۲۰۱۴بود که رئالمادرید با هدایت آنچلوتی
توانست بایرنمونیخ را  ۴بر صفر در مونیخ در هم
بکوبد و حاال این مربی ایتالیایی هدایت تیم مقابل
یعنــی بایرن را برعهــده دارد و باید بــا زینالدین
زیدان دســتیار ســابق خود که درحالحاضر روی
نیمکت رئالمادرید نشســته اســت ،روبهرو شود.
یکــی دیگر از دیدارهای جــذاب این مرحله را که
میتــوان فینال زودهنگام نامید ،دو تیم یوونتوس
و بارســلونا برگزار خواهند کرد .دو تیم بارسلونا و
یوونتوس در فینال دو فصل قبل در برلین نیز برابر
هم قرار گرفتند که بارســلونا  ۳بــر یک به برتری
رسید و قهرمان شد .دیدارهای دور رفت ۲۲ ،و ۲۳
فروردین و دیدارهای برگشــت ۲۹ ،و  ۳۰فروردین
ماه برگزار خواهد شــد .دیدار نهایــی این دوره از
رقابتها قرار اســت در ورزشــگاه میلینیوم شهر
کاردیف ولز برگزار شود.

یوسین بولت ،ســرنا ویلیامز و دانیل دیاس کسانی
بودند که در ادوار گذشته جایزه الروس را گرفتهاند.
خوشــحالم بهعنوان یک ایرانی توانستم در جمع
بزرگان ورزش دنیــا قرار بگیرم .البته امســال یک
اتفــاق تلخ هم برایم افتاد و آن شــنیدن خبر مرگ
بهمــن گلبارنژاد ،عضو تیم ملی دوچرخهســواری
جانبــازان و معلوالن در بازیهای ریــو بود .من و
حاج بهمن خیلی با هم دوست و رفیق بودیم .آن
چنــدروزی که در ریو بودیم ،مــدام در دهکده کنار
هــم بودیم .وقتی من مــدال گرفتم حاج بهمن به
اتاقم آمد و به من تبریک گفت .هیچوقت آن روزها
از یادم نمیرود .متأســفانه وقتی به تهران رسیدم،
ناباورانه با خبــر مرگ او روبهرو شــدم .این اتفاق
آنقدر رویم تأثیر منفی گذاشــته بود که تا چند روز

حالت افسردهها را داشتم.
 اکثر ورزشــکاران تمام تعطیالت سال نو را در
تمرین و مسابقه هســتند و آنطور که باید بوی
عید را حس نمیکنند .قطعا این اتفاق برای شما
هم پیش آمده است .عید امسال کجا هستید؟
خدا را شکر عید امســال در کنار خانواده هستم.
ما حتی بعضی از ســالها لحظه ســال تحویل هم
نتوانســتیم کنار خانوادهمان باشــیم .خوشــبختانه
امســال تمرین و مسابقهای نیســت و من در اشنویه
کنار خانوادهام هست.
 برنامهاي برای رفتن به سفر ندارید؟
فعال که نه .اشــنویه اینقدر سرســبز و قشــنگ
اســت که هیچوقت از زیباییهای طبیعت آن خسته
نمیشوی .از لحاظ گردشــگری طبیعت بکری دارد
که هرســاله تعداد زیادی از مردم به اینجا میآیند.
اما در کل هر تصمیمــی که پدر و مادرم بگیرند ،من
هم مطیع آنها هستم.
 سفر خارج از کشور را دوست ندارید؟
نه ،به نظر من از ایران قشــنگتر در دنیا نداریم.
من اگر بخواهم ســفر بروم آن هم در تعطیالت عید
فقط ایران را انتخاب میکنم.
 شــما  ۲۸ســال دارید .قصد ندارید در سال
جدید ازدواج کنید؟
راســتش را بخواهید خیلیها به من گیر دادهاند
که امســال باید تشــکیل خانواده بدهــی .اما فعال
سخت مشغول ورزشکردن هستم .حاال باید ببینیم
خدا چه میخواهد.
 اولیــن مســابقهای که در ســال  ۹۶در پیش
دارید ،چیست؟
مســابقات قهرمانی جهان است که شهریور ماه
در مکزیک برگزار میشود.
 فکر میکنی بتوانی باز هم رکورد دنیا را بزنی؟
انشــاءاﷲ .من در پارالمپیک ریو هم  ۱۰کیلوگرم
باالتــر از قولی کــه داده بودم رکــورد جهان را زدم.
اما بههرحال ورزش اســت و هیچچیــز در آن قابل
پیشبینی نیست .آنهم در ورزشی مثل وزنهبرداری
کــه رکوردی اســت .یک آســیب کوچــک میتواند
فاصله زیادی در رکوردهای یک وزنهبردار ایجاد کند.
 و حرف آخرتان. ...
در لحظه ســال تحویل اول از همه برای سالمتی
پــدر و مادرم دعا میکنم؛ اگر زحمات و حمایتهای
آنها نبود به اینجا نمیرســیدم .دوم شفای مریضها
را از خدا میخواهم .ســوم هم سالی بیخطر را در
تعطیالت عید برای هموطنانم آرزومندم.

وﯾﺴﻰ؛ در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺧﺮاج
باشــگاه ســپاهان اصفهان اعالم کرد در رابطه
با ادامه فعالیت ویســی در باشــگاه فوالد مبارکه
ســپاهان امروز تصمیمگیری میشود .این باشگاه
اصفهانــی دیروز اعــالم کرد» :از آنجــا که برخی
از رســانهها خبر اخراج عبداﷲ ویســی از باشگاه
فــوالد مبارکه ســپاهان را مطــرح کردهانــد ،این
موضــوع صحت نــدارد .بر این اســاس به اطالع
میرســاند در جلســهای که دیروز عبداﷲ ویسی
با مهندس طاهری مدیرعامل باشــگاه داشــت ،با
توجه به شرایط جســمانی ویسی و بیماری ایشان
تصمیمگیری نهایی برای ادامه همکاری با سرمربی
طالییپوشــان به روز شــنبه موکول شــد« .این در
حالی است که برخی رسانهها دیروز گزارش دادند
که اعضای هیئتمدیره باشــگاه سپاهان به همراه
مدیرعامل این باشگاه در نشستی که عصر پنجشنبه
برگزار کردند ،تصمیم به اخراج ویسی گرفتند .نکته

درخورتوجه اینکه مدیرعامل باشــگاه سپاهان در
آخریــن مصاحبه خود فقط داربــی اصفهان را به
ویسی مهلت داده بود و شاید فکر نمیکرد تیمش
در ایــن بازی برنده باشــد! ســپاهان در این فصل
نتایــج چندان جالبی نگرفته و در رده هفتم جدول
قرار گرفته اســت .سپاهان در آخرین بازی خود در
لیگ در هفته بیســتوچهارم مقابل سیاهجامگان
به تســاوی یک-یک رسید .گفته میشود مسئوالن
سپاهان به دنبال این هستند که خود ویسی استعفا
بدهــد و برای همین دیروز خبــر اخراج او تکذیب
شد .ویسی فصل گذشــته با استقالل خوزستان به
قهرمانی رســید .از زالتکو کرانچار سرمربی پیشین
ســپاهان بهعنوان مربی بعدی ســپاهان نام برده
میشــود .کرانچار در دورهای که سرمربی سپاهان
بود ،یک قهرمانی لیگ و یک قهرمانی جام حذفی
کسب کرد.

ﺧﻄﺮ در ﮐﻤﯿﻦ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﻰ اﺳﺖ
اﻣﯿﺮ ﺣﺎجرﺿﺎﯾﻰ

تعطیالت ســال جدید میتواند
سرنوشــت تیم ملی در مرحله
انتخابــی رقابتهــای جــام
جهانی را تعیین کند ولی برای
پرداختن به ایــن موضوع باید

نکات ریزودرشت زیادی را مدنظر قرار داد.
 -۱به آخرین تســاوی تیم ملی در این مرحله از رقابتها مقابل ســوریه
برگردیم .شــاید اگر مدیریت فوتبالی ما مدیریــت منفعلی نبود االن فاصله
امتیــازات تیمها در گروه اول این رقابتها اینقدر فشــرده نمیشــد .ما در
شــرایطی دو امتیاز حساس مقابل سوریه را از دست دادیم که اصال شرایط
فوتبالی نبود .بازی در زمینی که هیچ شباهتی به زمین فوتبال نداشت برگزار
شــد و درنهایت هم که ســودی به حال فوتبال ما نداشت .اینکه میگویم
مدیریت منفعل به این خاطر است که از قبل هم عنوان شده بود زمینی که
در مالزی برای بازی ایران و ســوریه در نظر گرفتهشده کیفیت الزم را ندارد؛
حتی قبل از بارندگی و در آب غرقشدن زمین هم مشخص بود که آن
زمین فاکتورهای الزم برای برگزاری یک مسابقه را ندارد .اگر مدیریت
باثباتتری در فوتبال وجود داشــت شاید میشد با برگزاری بازي در
آن زمین مخالفت کرد و شانس برندهشدن تیم ملی را باال برد .به هر
حال آن دو امتیاز با برتری کرهجنوبی مقابل ازبکســتان همراه شد تا
شــرایط در جدول گروه فشرده شود .شرایط االن به گونهای است که
چند تیم در گروه ایران شانس صعود مستقیم به مرحله بعد را دارند
و لحظهای غفلت میتواند عواقب سنگینی داشته باشد.
 -۲توهــم و خوشبینی افراطی عدهای کــه میگویند  ،۶۰یا ۷۰
درصــد راه صعود تیــم ملی به جام جهانی طیشــده را نمیتوانم
درک کنم .نمیدانم چطور به این آمار رســیدهاند؛ درســت است که
شــاگردان کیروش صدرنشین این گروه هستند ولی هنوز در آغاز راه
هســتیم .خطر همچنان تیم ملی را تهدید میکند و هرگز نمیشود
اینطور فکر کرد که کار صعود ما به جام جهانی تمام شــده اســت.

در یک جمله میتوان گفت کار صعود تیم ملی به جام جهانی تازه شــروع
شده است.
-۳شــرایط داخلی را نبایــد از یاد بــرد؛ منظورم تنشهایی اســت که
بهتازگــی در فوتبال ایــران رخ داد و جدالهای لفظیای که صورت گرفت،
وضعیت را پیچیده کرد .اطالعاتی که االن دارم رسانهای است و با هیچیک
از مســئوالن فدراســیون فوتبال و بازیکنان تیم ملی در ارتباط نیستم .پس
نمیدانم چقدر از اطالعاتی که رسانهها مخابره میکنند درست است .برای
بررسی بیشتر این موضوع باید از نزدیک وضعیت تیم ملی را زیر نظر داشت
که شــدنی نیســت .با جمعبندی این موضوع باید گفت وضعیت تیم ملی
فعال مبهم اســت .ما یک هفته دیگر با قطر بازی داریم و وضعیت مثل یک
عالمت ســؤال اســت؛ اینکه تنشها کامال برطرف شده یا خیر را نمیدانیم
ولی در آســتانه این بازیهای حساس ،تنشهای بهوجودآمده به ضرر تیم
ملی شد و به عبارت سادهتری »فرصتسوزی« کردیم.
-۴کار تیم ملی ایران برای رســیدن به جام جهانی دشــوار اســت؛ این

دشواری فقط برای ایران نیست .کار برای کرهجنوبی و ازبکستان هم دشوار
است .پس نمیشــود گفت در آســتانه ادامه این بازیها شرایط ما بهتر یا
بدتر از دو رقیب مستقیم است .در این گروه سه تیم دیگر هم حضور دارند:
ســوریه ،قطر و چین .اگرچه تیمهای مذکور به ویژه تیم چین شــانس کمی
برای صعود به مرحله بعد دارند ،ولی دو تیم قطر و ســوریه میتوانند کار
را برای ســه تیم مدعی این گروه ســخت کنند .این همان موضوعی است
کــه میگویم اگر فکر کنیم کار صعود به جام جهانی تمام شــده ،ســخت
در اشتباهیم.
-۵با اســتراتژی کیروش فعال صدرنشــین هســتیم .کــیروش تخصص
ویــژهای در کارهای دفاعــی دارد .برای او اولویت کارهای تدافعی اســت.
حاال نمیشــود خردهای هم گرفت؛ فوتبال تدافعی نه غیراخالقی اســت و
نه غیرقانونی هرچند طبیعتا مردم فوتبال تهاجمی را بیشــتر دوست دارند.
نباید از این موضوع چشمپوشــی کرد که کیروش از لحاظ کارهای دفاعی
تیم ملی را کمکم به تکامل رســانده اســت .در این خط بازیکنان ما تمرکز،
تعادل و کنترل الزم را دارند .ملیپوشان اصول دفاعی را آموختهاند
و برحسب همین اصول است که گل خوردهای هم نداریم.
-۶استراتژی کیروش در آسیا جواب میدهد؛ میشود اصولی دفاع
کرد و بعد روی یک ضدحمله به تیمهای آسیایی گل زد .میخواهم
از صحبتهای فیلیپه اســکوالری در تشریح وضعیت تیم ملی ایران
استفاده کنم .اســکوالری میگوید» :تیم ایران فقط در  ۵۰متر عقب
زمین تمرین کرده اســت« .این استراتژی در نوع خودش جالب است
چون ردپای کیروش در آن دیده میشــود؛ درســت مثل زمانی که
ردپای کیروش در کارهای تدافعی منچستریونایتد هم دیده میشد.
حاال همان طور که گفتم این استراتژی در آسیا جواب داده ولی هنوز
کیروش راهحلی برای تقابل با تیمهای مطرحتر پیدا نکرده اســت.
مــا در جام جهانی در یک بازی ســعی کردیم فوتبال تهاجمی را به
نمایش بگذاریم که مقابل بوســنی بود .آنجا بود که متوجه شــدیم
حرفهای اسکوالری بیدلیل نبوده است.

 دور جدیــد تمرینات تیم ملــی بدون حضور
مربیان ایرانی آغاز شده و حضورنداشتن اعضای
ایرانی کادر فنی شــایعههای زیــادی را به دنبال
داشــته اســت .تیم ملی فوتبال ایران باید کمتر
از یــک هفته دیگر در دیداری سرنوشتســاز به
مصاف قطر برود و چندروزی اســت که تمرینات
تیم ملی زیر نظر کارلوس کیروش در تهران آغاز
شده است .چندهفتهای اســت که شایعه شده
کیروش عذر مربیان ایرانی تیم ملی را خواسته
اســت .با شــروع تمرینات این موضوع از شایعه
به واقعیت تبدیل شــد و حتی رئیس فدراسیون
فوتبال هم آن را تأیید کرد.
اثری از افشین پیروانی )مدیر اجرائی( ،جواد
نکونام و مارکار آقاجانیان( مربی ،مهرداد خانبان
)آنالیــزور( ،آرین قاســمی )مترجم( و محســن
معتمدکیا )مدیر رسانهای( در تمرینات تیم ملی
دیده نمیشــود و پژمان منتظــری نقش مترجم
کیروش را ایفا میکند .البته غیبت دن گاســپار
 مربــی دروازهبانهای تیم هم ســؤالبرانگیزاســت .خیلیها اخراج مربیــان ایرانی تیم ملی
از سوي کارلوس کیروش را اقدامی توهینآمیز
میدانند.
درباره کنارگذاشتن این مربیان دالیل مختلفی
عنوان شده است.
ســایت نــود دراینباره نوشــت» :داســتان از
آنجایی شروع شــد که تیم ملی به اردوی امارات
رفت و برانکــو در مصاحبهای کیروش و تیمش
را بهخاطــر بدموقعبــودن این اردو بــه باد انتقاد
گرفت .در ادامه سرمربی تیم ملی از اینکه چرا این
مصاحبه در موعد مقرر به اطالعش نرســیده بود
ابراز ناراحتی کرده و از دستیاران ایرانی از مربی تا
مترجم میخواهد تــا اردو را ترک کنند .این اتفاق
هم میافتد اما دستور تاج موجب برگشت دوباره
آنها به اردو و ناراحتی مضاعف کیروش میشود
تا جایی که او تصمیم قطعی برای قطع همکاری
با این دسته از مربیان را میگیرد .نکته جالب اینکه
کــیروش از یک عــده از این مربیان درخواســت
میکند تا حتــی علیه برانکو نیز مصاحبه کنند که
این درخواســت او با واکنش منفی یکی از مربیان
تــازهکار تیم ملــی روبهرو میشــود و اینطور به
نظر میرسد که داســتان تیم ملی فوتبال ایران و
دستیاریاش برای همیشــه برای این مربی جوان
به پایان رسیده باشد.
اگرچه شــنیده میشــود قطع همــکاری با
ایرانیهــا موقتی و تا پایان دیــدار با قطر و چین
محســوب میشــود اما گویا این دسته از مربیان
ایرانی به خاطر رفتارهای دور از احترام و شــاید
بــه نوعی بــه خاطــر بیمعرفتی کــیروش به
اندازهای ناراحت هستند که تصمیم خود را برای
جدایی همیشگی از تیم ملی گرفتهاند و چهبسا
داستان دســتیاران قبلی امروز نیز دوباره به نوع
دیگری در حال تکرار است«.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
مقدماتی جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه
 پنجشنبه سوم فروردین ۹۶
قطر-ایران )ساعت (۲۰:۳۰
 سهشنبه هشتم فروردین ۹۶
ایران -چین )ساعت (۱۶:۳۰
لیگ برتر -هفته بیستوپنجم
 جمعه یازدهم فروردین ۹۶
پیکان-ماشینسازیتبریز )ساعت (۱۷:۰۰
پدیده-صبای قم )ساعت (۱۷:۰۰
نفت تهران-سیاهجامگان )ساعت (۱۷:۰۰
استقالل خوزستان-ذوبآهن )ساعت(۱۸:۵۰
 شنبه دوازدهم فروردین ۹۶
صنعت نفت آبادان-پرسپولیس )ساعت(۱۶:۳۰
سپاهان  -سایپا )ساعت(۱۷:۰۰
استقالل -فوالد )ساعت(۱۸:۵۰
تراکتورسازی-گسترش فوالد )ساعت (۱۹:۱۵
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