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تایید پیشنهاد منچستریونایتد به «نیمار»
مدیر برنامه نیمار پیشنهاد منچستریونایتد به پسرش را تایید کرد.پدر نیمار بازیکن بارسلونا در گفت و گو با فاکس گفت :بارسلونا از طرف منچستر یونایتد پیشنهاد داشت ،اما باشگاه اعالم کرد که برای
فروش نیمار آمادگی ندارد .آنان از عالقه مندی ما به این پیشنهاد پرسیدند و ما پاسخ منفی به آن دادیم .والتر ریبیرو مدیر برنامه سابق نیمار اعالم کرد که بازیکن برزیلی در بارسلونا به فوتبال خود
ادامه خواهد داد .پس از این اظهارات پدر نیمار که مدیر برنامه کنونی مهاجم آبی اناری پوشان است ،گفت :بارسلونا او را نمیفروشد .سه سال از مدت قرارداد او باقی مانده است و او تنها از منچستر
یونایتد پیشنهاد داشت که آن نیز مربوط به گذشته است.او در ادامه درباره لیونل مسی گفت :مسی باالتر از نیمار قراردارد و خیلی بهتر از اوست .نیمار از مسی کمک میگیرد و لیونل دوست خوبی برای
او در درون و بیرون از زمین است.

خاکپور بود و مصائب بیشمار؛

سانتر از همه جا
کاشانی :خاکپور گفت تو هم مانند مسئوالن فدراسیون
عِ رقی به مربیان ایرانی نداری
مدیر تیم فوتبال امید کشورمان تأکید کرد ،محمد
مایلیکهن نقشی در استعفای محمد خاکپور از
سمت سرمربی این تیم نداشته است.
حبیب کاشانی در گفتوگو با تسنیم درباره اینکه پس
از استعفای خاکپور با این مربی صحبت کرده است یا
خیر ،عنوان کرد :با خاکپور صحبتی نداشتهام اما شب
گذشته محمد مایلیکهن متن نامه استعفای خاکپور را
برای من خواند .وی ادامه داد :خاکپور این نامه را روز
چهارم مهرماه به مایلیکهن داده و از او خواسته بود تا پایان مسابقات غرب آسیا آن را
نبیند .خاکپور در این نامه اعالم کرده بود که فدراسیون به مربیان ایرانی بها نمیدهد و
عِرقی به مربیان ایرانی ندارد و گفته بود من (کاشانی) هم همسو با فدراسیون حرکت
میکنم .خاکپور اعتقاد دارد چطور وینگادا در حالی که در تیم امید مسئولیت داشت
و نتایج خوبی نگرفت ،تا حد زیادی مورد توجه قرار میگیرد ،اما این موضوع در مورد
مربی ایرانی صدق نمیکند .مدیر تیم فوتبال امید ایران اظهار داشت :همه امکانات برای
تیم امید فراهم شده بود که اگر نگوییم بینظیر ،باید بگوییم کمنظیر بود .این امکانات
از همه نظر قابل بررسی است؛ از جمله اعزام بازیکنان سرباز و دانشجو ،اردوهای برون
مرزی و  ...با این وجود خاکپور اعتقاد داشت که به مربی ایرانی بهای الزم داده نمیشود
و مبالغ قرارداد وی و دستیارانش قابل مقایسه با همتایان خارجی نیست .کاشانی در
پاسخ به این سؤال که مبلغ در نظر گرفته برای خاکپور چقدر بود ،تصریح کرد :قرارداد
یک ساله در نظر گرفته شده برای خاکپور  250میلیون تومان بود و در صورتی که
تیم امید موفق به صعود به المپیک شود به وی  250میلیون به عنوان پاداش تعلق
میگرفت .در مرحله اول مسابقات نیز برای این مربی  60میلیون تومان حقوق و 40
میلیون تومان پاداش (در مجموع  100میلیون تومان) در نظر گرفته شد که البته
خاکپور آن را دریافت نکرد .او تا به امروز پاداشها و پول توجیبی هم نگرفته است.
وی اضافه کرد :یکی از مواردی که در قرارداد خاکپور وجود داشت و موجب اعتراض
او شد این بود که در بندی اعالم شده بود که اگر سرمربی تیم پس از پایان همکاری
صحبتی علیه فدراسیون انجام دهد باید پولی که گرفته را پس دهد .خاکپور اعتقاد
داشت اینگونه موارد فقط شامل حال مربیان ایرانی میشود .مدیر تیم فوتبال امید
ایران در پاسخ به این پرسش که آیا غیر از این موارد ،موضوع دیگری در تصمیم خاکپور
تأثیرگذار بوده است یا خیر ،گفت :تا خود او صحبت نکند ،چیزی مشخص نیست.
حرف من این است که ای کاش خاکپور اجازه میداد  24ساعت از خوشحالی مردم
بابت قهرمانی در غرب آسیا میگذشت و بعد این مسائل را آن هم در فدراسیون فوتبال
مطرح میکرد .در زمان خاکپور  24-23مسابقه انجام دادیم و شاید یک باخت و یک
مساوی آوردیم و در سایر بازیها پیروز شدیم .خاکپور نباید اجازه میداد طعم شیرین
قهرمانی به کام مردم تلخ شود .کاشانی در پاسخ به این پرسش که سرنوشت استعفای
محمد خاکپور چه میشود و آیا مربی دیگری هدایت تیم امید را در اختیار خواهد
گرفت ،خاطرنشان کرد :روز شنبه با کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک و
سپس علی کفاشیان جلسه دارم .انتخاب مربی در حوزه اختیارات و وظایف من نیست
و خاکپور را هم فدراسیون انتخاب کرد ،نه من .روزی که خاکپور نزد کفاشیان بود
رئیس فدراسیون با من تماس گرفت و گفت خاکپور شرط گذاشته که شما باشید و
من هم گفتم هر کمکی از دستم برآید انجام میدهم.وی افزود :سال گذشته انتخاب
من کرانچار بود ،اما وقتی وزارت ورزش این موضوع را نپذیرفت من اعالم کردم که
دیگر انتخاب سرمربی برعهده من نیست و خاکپور و کادرش را هم فدراسیون انتخاب
کرد .من هم با توجه به دوستی  30سالهام با او اعالم کردم هر کمکی که از دستم برآید
برای تیم امید انجام خواهم داد.مدیر تیم امید درباره اینکه نظر شخصیاش در خصوص
ماندن یا رفتن خاکپور چیست ،اظهار داشت :باید قبول کنیم که تغییرات ،مشکالتی
را به همراه خواهد آورد .با این وجود تیم امید براساس یک برنامه از پیش تعیینشده
کارش را پیش میبرد .همه چیز تا  22دی که آغاز مرحله انتخابی المپیک 2016
است ،مشخص شده و هر مربی دیگری هم بیاید در همین مسیر پیش میرود ،چرا که
دیگر فرصت کاری مانند استعدادیابی و  ...وجود ندارد .برنامه ما کام ً
ال مدون و منظم
است ،اما اصل ماجرا این است که برای ما ادامه همکاری ما با خاکپور در اولویت قرار
دارد .با این حال هیچکس را نمیتوان به زور وادار به کاری کرد و اگر خاکپور میخواهد
برود ما نمیتوانیم او را نگه داریم.کاشانی در پاسخ به این سؤال که نام مربیانی چون
قلعه نویی ،ابراهیمزاده ،اکبر محمدی ،افاضلی و  ...برای هدایت تیم امید مطرح شده
است و آیا این موضوع را تأیید میکند به تسنیم گفت :من اسمی از فردی نمیآورم اما
از روز گذشته تاکنون چندین نفر به من زنگ زدند و یا پیامک دادند و آمادگیشان را
برای هدایت تیم امید اعالم کردند .حتی فردی که در خارج از کشور حضور دارد به من
گفت میتواند سرمربی تیم امید شود.وی در پاسخ به این پرسش که آیا نام این مربی
افشین قطبی است ،تأکید کرد :خیر و همانطور که گفتم نامی از فردی نمیآورم.
افراد زیادی به ما معرفی شدهاند اما من درباره انتخاب سرمربی تیم امید تصمیمگیرنده
نیستم و فدراسیون فوتبال این کار را انجام میدهد.مدیر تیم امید درباره اینکه برخی
اعتقاد دارند مایلیکهن در استعفای خاکپور نقش اصلی را داشته است ،عنوان کرد:
من نمیتوانم این موضوع را بپذیرم و اعتقاد دارم مایلیکهن در این ماجرا نقش نداشته
است .خاکپور فرد مستقلی است و این کار را مستق ً
ال انجام داده است .با این حال انتظار
داشتم به خاطر دوستی  30سالهمان ،خاکپور حتی اگر از من مشورت نمیگرفت
حداقل بحث استعفای خود را با من در میان میگذاشت ،نه اینکه من در فرودگاه از
خبرنگاران و بازیکنان این موضوع را بشنوم.کاشانی در پایان گفت :تمام تالش ما این
است که بهترین تصمیم را بگیریم و امیدوارم فدراسیون فوتبال با بررسی همه جوانب
تصمیمی بگیرد که راه حضور تیم امید در المپیک  2016هموار شود.

جهان ورزش
گمانه زنی درباره جانشین کواچ:

ایرانی است یا خارجی؟

اسلوبودان کواچ که ساالنه رقمی نزدیک به  300هزار دالر برای والیبال ایران
هزینه داشت  ،به خروج ایران نزدیک و نزدیک تر میشود.
به گزارش خبرآنالین ،حاال بازیکنان تیم ملی خیلی صریح به فدراسیون گفتند
تمرینات این مربی زمین تا آسمان با تمرینات خوب و هیجان انگیز دوره والسکو
و سیچلو فرق دارد .ایران که رویای رسیدن ساده به المپیک را در سر داشت  ،با
باختهای اخیرش  ،ترسیده و گمانه زنی شان این است که با این تیم به المپیک
نمیرسند  ،درحالی که والسکو با تیم جوان آرژانتین  ،خیلی ساده توانست
المپیکی شود .با این شرایط رفتن کواچ بهترین تصمیم است اما جانشین او چه
کسی باید باشد؟ ایران برای بازه زمانی  45روزه میتواند تیم ملی را به کادر جدید
بسپارد .به همین دلیل هم بود که فدراسیون حتی به تقویت کادر کواچ و استفاده
از مثل مربی ایرانی  ،کواچ و سیچلو فکر میکرد اما این ترکیب را مواچ نپذیرفته و
البته سیچلو هم زیر بارش نرفته است .بازیکنان تیم رابطه خیلی خوبی با دستیار
آرژانتینی والسکو دارند اما منتقدان او را گزینه نفر اول بودن روی نیمکت تیم
ملی نمیدانند .ترس از انتخاب مربیانی مثل آناستازی یا لوزانو که دو سالی است
دور از رقابتهای ملی سطح باال بودند و عدم اطمینان از اینکه آیا آنها شناخت
کافی از تیم ایران برای هدایت تیم به سمت موفقیت را دارند  ،احتمال قوت
گرفتن هدایت تیم توسط زوج هایی چون پیمان اکبری و سیچلو را هم بیشتر
میکند .اگرچه شاید یکباره با گزینه هایی مثل کارد کامل آنتیگا یا مک کاچن
 ،همه غافلگیر شوند.

طلسم خود ساخته را تدبیر نیست
*سید مهدی فراهانی
سرمربی تیم ملی فوتبال امید ایران که انتقادات زیادی را تحمل
میکرد و با مشکالت زیادی روبهرو بود ،در نهایت تصمیم به
استعفا گرفت .تیم ملی فوتبال امید ایران هیچ وقت رنگ آرامش
را به خود ندیده است .این تیم  40سال است به المپیک صعود
نکرده و همیشه در مسیر حرکتی خود با اتفاقات عجیب و غریبی
روبهرو شده است.از بازی کردن بازیکن  2کارته گرفته تا اخراج
بازیکنان به خاطر مسائل اخالقی و  ...همه مشکالتی بوده که در
این سالها در مسیر حرکتی این تیم به وجود آمده است.شرایط
تیم امید برای شرکت در رقابتهای انتخابی امسال نسبت به قبل
متفاوت به نظر میرسید .این تیم حدود یکسال است که سرمربی
خود را شناخته و بازیکنان زیر نظر کادرفنی کار خود را دنبال
میکنند .حضور در تورنمنتهای مختلف و برگزاری اردوهای
متنوع همراه با بازیهای دوستانه نوید بخش این مسئله بود که
تیم امید برای شرکت در رقابتهای انتخابی المپیک  2016عزم
خود را جزم کرده و شاید بتوان طلسم  40ساله دوری از المپیک
را شکست ،اما معادالت ساعت  10روز پنجشنبه بر هم خورد و
محمد خاکپور بعد از قهرمانی در رقابتهای قهرمانی غرب آسیا و
بازگشت به ایران از سمت خود استعفا داد.
خاکپور و مصائب بیشمار
خاکپور بعد از انتخاب به عنوان سرمربی تیم ملی المپیک
ویرانهای را تحویل گرفت .تیمی که در بازیهای آسیایی مقابل
ویتنام  4بر یک شکست خورد و مقابل قرقیزستان به تساوی یک
بر یک رسید تا حذفی مفتضحانه داشته باشد ،در اختیار خاکپور
قرار گرفت.خاکپور در فرصتی  4ماهه توانست این تیم را سر و
سامان دهد تا اینکه در مرحله اول انتخابی المپیک در گروهی با
حضور عربستان ،نپال ،فلسطین و افغانستان به عنوان تیم دوم
راهی مرحله دوم شود.در این بین شکست  2بر یک ایران مقابل
عربستان به پتکی بر سر کادرفنی تیم ملی امید تبدیل شد و
بسیاری از کارشناسان و رسانهها از این مسئله استفاده کردند تا
پیکان تیز انتقادات را بر وی روانه کنند .در این بین کمتر کسی به
این نکته اشاره کرد که ایران توانست بعد از سالها راهی مرحله
دوم انتخابی المپیک شود.
بیتوجهی به تیم ملی امید و نبستن قرارداد با خاکپور
تیم ملی امید در اکثر مواقع زیر فشار انتقادات بوده است .بحث
مدرک مربیگری ،شکست از عربستان و  ...همواره مسائلی بوده
که باعث انتقاد از خاکپور شده است.از طرف دیگر فدراسیون هم
رابطه خوبی با تیم امید برقرار نکرده است .با وجود گذشت ماهها از
اتمام مرحله اول رقابتهای انتخابی المپیک هنوز قرارداد خاکپور
امضا نشده است .قرارداد اول این مربی هم مبلغ بسیار کمی داشت
که به نوعی توهین به اعضای کادرفنی این تیم محسوب میشد.

بحث بازیکنان مشترک تیم ملی امید و تیم ملی
بزرگساالن
در مراحل اول انتخابی المپیک تیم ملی امید و تیم ملی
بزرگساالن  2بازیکن مشترک داشتند .اولین تقابل بین این تیم
در جایی شکل گرفت که خاکپور خواهان استفاده از سردار آزمون
و علیرضا جهانبخش در مرحله اول رقابتهای انتخابی المپیک بود
اما کارلوس کیروش اعالم میکرد این دو بازیکن را میخواهد و
قصد دارد در  2دیدار دوستانه از آنها بهره ببرد.این اولین اختالف
تیم ملی امید و بزرگساالن بود که تا به امروز هم ادامه داشته است.
 2بازیکن مشترک تیم ملی امید و بزرگساالن حاال به  8-7بازیکن
تبدیل شده است .علی کریمی ،مهدی ترابی ،محمدرضا اخباری،
میالد محمدی و  ...بعد از درخشش در تیم ملی امید حاال در
رادار کادرفنی تیم ملی بزرگساالن قرار گرفتند .در آخرین اردوی
تیم ملی امید قبل از رقابتهای قهرمانی غرب آسیا در هلند این
هفت بازیکن در حالی که برایشان روادید سفر به هلند هم گرفته
شده بود به تیم ملی بزرگساالن دعوت شدند تا دست کادرفنی
تیم ملی امید حسابی خالی شود.در این راستا با توجه به حضور
افشین پیروانی به عنوان مدیر تیم ملی امید احساس میشد او
با توجه به اینکه زمانی همبازی محمد خاکپور بوده بتواند رابطه

بررسی سایتهای رسمی باشگاههای لیگ برتر

هواداری از تیم محبوب حاال دیگر مانند گذشته نیست ،گاهی در آفتاب داغ
تابستان زیر کولر نشست ه میشود با چند فشار بر روی ماوس اخبار باشگاه
مورد عالقه را دنبال کرد و از آخرین تمرینات بازیکنان مطلع شد .در این
گزارش سری میزنیم به سایتهای رسمی باشگاههای لیگ برتر ایران ،جایی
که تیمها نشان میدهند تا چه حد بهروز شدن مخاطبانشان را فهمیدهاند و با
احترام به آنها خود را گام به گام با دنیای مجازی پیش میبرند؛ امری که بیشتر
از همه به سود باشگاه خواهد بود ،چرا که هوادارش را دست خالی از صفحات
رسانه مجازیاش باز نمیگرداند و او را بیش از پیش به خود نزدیکتر میکند.
این از جذابیتهای دنیای وب و رسانههای مجازیست ،چیزی که در ایران
هنوز چندان جدی گرفته نمیشود .در مرور سایتهای رسمی شانزده تیم
لیگ برتر رتبه نخست تعلق میگیرد به باشگاه تراکتورسازی که گویا زودتر از
رقیبانش رگ خواب مخاطبان وبگردش را در دست گرفته و به همراه یکی دو
باشگاه دیگر رمز و راز جادوی اینترنت را به خوبی فهمیدهاند.
تراکتورسازی در حد تیمهای بوندس لیگا
طراحی سایت تراکتوریها شما را به خیال بازکردن صفحه یک تیم آلمانی وا میدارد؛
باشگاهی که به تازگی نسخهای جدید و زیبا از سایت رسمی خود را به هوادارانش تقدیم
کرده است .این که یک بازیکن از دیار حافظ برای تبریزیها به میدان میرود یا جایی
دیگر و این که بیوگرافیاش جذاب و با گرافیک عالی نوشته شده و پُست ،افتخارات و
زندگی ورزشیاش به دقت بیان شده ،نشان از اهمیت دادن این تیم به بازیکنانش دارد
و مهمتر از آن هم ارز دانستن بازیکنان ردههای مختلف این تیم تا رده نوجوانان است.
چیزی که یاران و هواداران را به باشگاه نزدیکتر از پیش میکند؛ اتفاقی که در مرور
پانزده تیم دیگر خواهیم دید که از دید بسیاری از تیمها پنهان مانده است .شاید فقط
در سایت تراکتور بتوان آمار دقیق فصلهای پیش را دید تا قدمهای این باشگاه را در
لیگهای مختلف مرور کرد .سرخپوشان تبریز حتی به فکر مرور آنچه بر تیم گذشته نیز
هستند و ستون " خاطرات تراکتور" را در دست احداث دارند.
هرآنچه میخواهید در فوالد
باشگاه فوالد که این روزها در لیگ برتر حال و روز خوشی ندارد ،هوای رسانه
اینترنتیاش را داشته است تا جایی که در ردههای ابتدایی جدول تیمهای وبشناس
قرار میگیرد .شما نه تنها اخبار فوالد بلکه بسیاری از آنچه از لیگ برتر میخواهید را
در این سایت خواهید یافت و البته این امکان را دارید که گزینه "فقطبازیهای فوالد"
را فعال سازید.در این سایت گل ،پاس گل ،کارتهای رنگین بازیکنان را پیدا میکنید
در گالری هم ویدئو و عکس و البته فایلهای صوتی سرود رسمی باشگاه فوالد را در دو
ورژن جدید و قدیمی .احترام فوالد به هوادارنش تا اندازهایست که نظرات برگزیده را
مدام نمایش بدهد و فعال ترین هوادارانش را معرفی کند؛ ارتباطی که شاید اگر بیشتر
از اینها دوطرفه شود این باشگاه بتواند از بحران کنونی اش عبور کند .فوالد تقریبا تنها
تیمیاست که گزینه انگلیسی زبان شدن سایتش کار میکند و بسیار جلوتر از سایر
تیمها قرار میگیرد .تنها شاید کشیدن دستی دوباره به سر و گوش طراحی سایت و

خوبی بین کیروش و خاکپور به وجود بیاورد که این اتفاق نیفتاد
و پیروانی حتی در یکی از مصاحبههای خود علیه تیم ملی امید
صحبت کرد تا مشخص شود پیروانی هم نمیتواند نقشی برای
برقرار کردن رابطه مثبت بین این دو تیم داشته باشد.در این بین
حتی یکبار خاکپور به تمرین تیم ملی بزرگساالن رفت و نیت
خود را برای برقراری ارتباط نشان داد که هیچ واکنشی از سوی
کیروش صورت نگرفت.حتی این شایعه مطرح شده که شاید به
دلیل اینکه خاکپور جایگزین نلو وینگادا دوست کیروش شده این
روابط به سردی گرایش پیدا کرده است.
فشار مربیان لیگ برتر روی خاکپور
خاکپور در این بین زیر فشار مربیان لیگ برتری هم قرار دارد.
باشگاههایی که بازیکنان زیادی در تیم ملی امید دارند دایم در
حال فشار به خاکپور هستند و در تماس با سرمربی تیم ملی امید
از او میخواهند یا بازیکنان آنها را بازی ندهد و یا اینکه اردو را
زودتر به پایان برساند تا این بازیکنان به تیمهای خود باز گردند.
این مسئله در این مدت فشار زیادی روی کادرفنی به وجود آورده
است .حتی در مرحله اول انتخابی المپیک هم شایعهای مطرح
شد که یکی از مربیان لیگ برتری از بازیکن خود خواسته اعالم
مصدومیت کند و در یکی از بازیها به میدان نرود.

خوانایی بیشتر ،آن را بیش از پیش موفق نشان دهد.
پدیده منظم در جایگاه سوم
باشگاه پدیده مشهد که صفحهای سیاهتر از سیاهجامگان دارد ،چنان اخبار خود را
با ترتیبی خاص در اختیار هواداران و مخاطبانش قرار میدهد که نیاز به جستجوی
زیادی در این سایت نداشته باشند؛ ستونهایی که بییننده را به هرکجا که میخواهد
میرساند ،از "اخبار باشگاه"" ،اخبار پایه" و "پدیده در رسانهها" تا فراخوان برای جذب
بازیکن .سپیدپوشان مشهد گالری عکس خود را آزاد گذاشتهاند اما برای ورود به گالری
تصاویرشان باید حتما به عضویت سایت درآیید و حتی از روی این صفحه میتوانید با
یک کلیک از سایت جذاب هواداران پدیده سردرآورید.
ذوب آهن و همه ورزشهایش
باشگاه سبزپوشان اصفهان در سایت رسمیاش به همه ورزش هایش پرداخته اما حق
فوتبال پرطرفدارش را همچنان ادا کرده است .طراحی خوب سایت و حال و هوایش ،ما
را با یک صفحه تمام ورزشی مواجه میکند .صفحه ای که به خوبی دستههای مختلف
این باشگاه را تفکیک کرده و از هرکدامشان اطالعاتی در اختیارمان قرار میدهد .ستون
هواداران تیم و نتیجه قرعهکشیهای میانشان که اتفاق ویژه این سایت است به همراه
معرفی ردههای سنی تا نونهاالن ،این باشگاه را در چند ردیف اول جدول وبگردی
فوتبالدوستان قرار میدهد؛ هرچند شاید باید در به روز بودن عکس و خبرهایش با
همان شتاب درون زمین پیش برود و از لیگ عقب نماند.
مختصر و مفید با صبای قم
سایت رسمی باشگاه صبای قم بسیار ساده و راحت بخشی از آنچه مخاطب میخواهد
را در اختیارش قرار میدهد .هم ارزی اخبار بزرگساالن و امیدهای صبا در دو ستون،
امیدواری جوانان تیمهای رده را بیشتر از قبل میکند .در این سایت شما میتوانید رنگ
پسزمینه را عوض کنید چیزی که کمی برای سایت یک باشگاه ورزشی با لوگو و لباس
مشخص عجیب به نظر میرسد اما در کنارش سرود صباییها دوباره مخاطب را به این
تیم دعوت میکند .در رسانه اینترنتی صبا ،یکی از نکاتی که چندان خوشایند نیست،
نظراتی ست که زیر اخبار آمده ومتعلق به پیش از بهمن  93است.
کهکشانسرخکمرنگپرسپولیس
باشگاه پرطرفدار پایتختنشین رقیبان زیادی را در میدان رسانههای اینترنتی جلوی
خود میبیند .رقیبانی که به این مهم توجه کردهاند و اطالعات دقیقی را در اختیار
مخاطبان خود قرار میدهند؛ اما در سایت رسمی سرخپوشان ستون کهکشان سرخ
کمفروغ به چشم میآید .نه بازیکنان در آن معرفی میشوند و نه اطالعات مربیان این
تیم ،تنها عکس است و عکس .تیترهای مربوط به ردههای سنی مختلف هم فقط حضور
دارند و باز نمیشوند .در این سایت تایتل جالبی که به تازگی افزوده شده است بخش
"کمکهای هواداری" است که با کلیک بر روی آن ،شماره حسابی برای کمکهای
نقدی طرفداران بیشمارش در اختیار مخاطب قرار میگیرد .پرسپولیس هم مانند
چند سایت دیگر نظرسنجیهای هفتگی خود را روی رسانه مجازیاش قرار میدهد و
تازهترین آن " نتیجه بازی با سایپا" در هفته ششم لیگ برتر است.
سپاهان قهرمان ،در انتهای جدول وبگردها
سایت رسمی قهرمان فصل پیش لیگ برتر هرگز در حد و اندازههای اسمش نیست.
سپاهانیها که در لیگ پانزدهم هم نوک جدول را زدهاند ،در عرصه تکنولوژی زمین
را به رقیبان خود واگذار کردهاند ،آنقدر که مخاطب اینترنتی بعد از ورود به سایت این
باشگاه خود را رو در روی یک قهرمان نمیبیند؛ طراحی شلوغ و ناخوانا و صفحهای که
رنگ و بوی طالییهای اصفهان را چندان تداعی نمیکند .سپاهانیها باید مثل داخل
زمین که پیشتاز و قدرتمند جلو میروند فکری هم بکند به حال ویدئوهایی که دوهفته
از لیگ جامانده و اطالعات جزئیتر بازی که وجود ندارد و حواسشان باشد که بازیکنان
این تیم پرافتخار لیگ برتر ،شایستگی معرفی شدن در پایگاه اینترنتی باشگاه سپاهان
را دارند .شاید تنها ویژگی سایت سپاهان در ستون " اعتماد نکنید" باشد .جایی که به
طور رسمی خط بطالن بر شایعات پیرامون تیمش میکشد.
تیم خبری قوی سپید
ملوان هرچند از گرافیک باالیی در سایتش بهره نبرده است ،اما اخبار را چنان پوشش
میدهد که به یک خبرگزاری محلی میماند؛ یک تیم خبری که از اخبار لیگ گیالن
هم غافل نمیشود .آنها میتوانستند در کنار اخبار بانوان و فوتبال ساحلی ،بازیکنان تیم

بوی اختالف بین کاشانی و خاکپور
حبیب کاشانی در این مدت امکانات خوبی در اختیار تیم
ملی امید قرار داده و اردوها بدون مشکل در حال برگزاری است.
کادرفنی برنامههای خود را در اردوهایی که برگزار شده اجرا کردند
و حاصل کار این بوده که تیم ملی امید پیشرفت بسیار خوبی
داشته و توانسته اکنون خود را به عنوان یکی از قدرتهای اصلی
و مدعیان صعود به المپیک معرفی کند.مصاحبهای که دیروز بعد
از استعفای خاکپور از سوی کاشانی صورت گرفت حاوی این نکته
بود که به نظر میرسد بین خاکپور و کاشانی اختالفاتی وجود
دارد.کاشانی در مصاحبه خود حمایتی از خاکپور نکرد و حتی به
خاطر اعالم این استعفا بعد از قهرمانی از وی انتقاد کرد .کاشانی
در مصاحبه خود عنوان کرد :اگر خاکپور این مسئله را در جمع
بازیکنان اعالم کرده آن هم در مقطعی که مردم کامشان از کسب
مقام قهرمانی شیرین است کار درستی نکرده چرا که نباید آنها
را با یک خبر تلخ ناراحت کنیم .این نظر شخصی او است و اگر
هم قرار باشد کسی با تیم ملی کار نکند ابالغش را در فرودگاه
نگرفته است که استعفا را در فرودگاه اعالم کند .استعفای خاکپور
در کمیته فنی مطرح میشود و اگر او خواهان کار کردن نبود
نمیشود کسی را زوری نگه داشت.
بیتوجهی رسانهها و انتقادات تند و تیز از تیم ملی امید
تیم ملی امید هیچ وقت مورد حمایت رسانهها نبوده است .اکثر
افرادی که در این تیم فعالیت کردند او را فرزند سر راهی فوتبال
ایران معرفی کردند و همیشه بی توجهی زیادی به تیم ملی امید
شده است.در دوره اخیر این انتقادات بسیار بیشتر از قبل بود و
بسیاری از رسانهها توجهی به تیم خاکپور نداشتهاند اخبار تیم
ملی امید به خوبی پوشش داده نمیشود و حتی رسان ه ملی هم
بازیهای این تیم در رقابتهای غرب آسیا را پخش نکرد.
سرنوشت مبهم نیمکت تیم ملی امید
درست یک روز بعد از اینکه تیم ملی امید قهرمان شد و
امیدها برای صعود به المپیک باال رفت خبر استعفای خاکپور
شوکی به فوتبالدوستان ایرانی بود .بسیاری از افرادی که خاکپور
را میشناسند اعالم میکنند خاکپور اهل نمایش و جلب توجه
نیست و بعد از استعفا بعید است باز گردد اما بسیاری از افراد هم
به خاطر عالقه و تعصب او به ایران و اینکه از هیچ تالشی برای
موفقیت تیم ملی دریغ نمیکند امیدوار هستند او با تمام سختی به
تیم ملی امید باز گردد و با مشکالت بجنگند.گفته میشود خاکپور
و کاشانی امروز جلسهای با یکدیگر دارند و قرار است در مورد استعفا
با یکدیگر صحبت کنند باید منتظر روزهای آینده ماند و دید که چه
اتفاقی رقم میخورد آیا دور تسلسل نامتناهی شکستها و اتفاقات
تلخ تیم ملی امید ادامه دارد یا اینکه خاکپور به نیمکت باز میگردد
و برای موفقیت تالش میکند باید منتظر روزهای آینده ماند.

بزرگساالنشان را هم معرفی کنند که از این امر غافل مانده اند.
استقالل کوچکتر از نامش
آبیپوشان پایتخت از رقیب دیرینهشان که خود در میانه جدول وبگردی قرار دارد
یک گام عقبتر نشستهاند .آنها سایت خود را صرفا جهت انتشار اخبار باشگاه پیش
میبرند و خبری از یک طراحی خوب و گرافیک باال و اطالعات دقیق پیرامون باشگاه
در آن نیست .سایتی که حتی مثل ستون حداقلی پرسپولیس عکس بازیکنان را هم در
خود جای نداده است و اثری از جزئیات ریز بازیها هم در آن مشاهده نمیکنید .گویا
استقاللیها تنها به اخبار و گالری عکس خود پرداختهاند و حداقل در رسانه اینترنتی
خود با تیمهای نه چندان مطرح و پرطرفدار در یک جایگاه ایستادهاند؛ چیزی که
احتماال به مذاق هواداران وبگردشان خوش نخواهد آمد و باید فکری به حالش کنند.
سایت فرهنگی و البته کمی ورزشی سایپا
گستردگی فرهنگی ورزشی باشگاه سایپا شاید دلیلی باشد بر کمرنگ بودن
فوتبالیستهایش در وبگاه رسمی نارنجی پوشان؛ آنقدر که مقالههای غیرورزشی این
وبسایت به اندازه اخبار تیم مجید جاللی و بازیکنانش است؛ با بازکردن صفحه رسمی
این باشگاه نه تنها انفعال طرح سایت ،پویایی ورزش را از یاد میبرد؛ بلکه مطالبی که
پیش روی شما قرار میگیرید هم شما را یاد همه چیز خواهد انداخت غیر از فوتبال.
صفحههای خالی نفت آسیایی
وقتی سایت رسمی باشگاهی که تنها نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیاست را باز
میکنید توقعی بیشتر از اینها را خواهید داشت .نفت تهران اخبارش را به درستی به
مخاطب منتقل میکند ،اما کلیک کردن بر روی دیگر عناوین سایت شما را با صفحات
خالی مواجه میکند؛ شما نه از تاریخچه این باشگاه چیزی عایدتان خواهد شد و نه در
صفحه هواداران مطلبی دستتان را میگیرد .بازیکنان تیم هم با حداقل اطالعات ممکن
پیش رویتان قرار میگیرند و حتی تایتل فروشگاه هم لباس تیم را به قیمت صفر تومان
میفروشد و شما در آخر با دست خالی باید صفحه را ببندید.
گسترش مختصر فوالد تبریز
آبیهای تبریز برای رسانه اینترنتی خود راه درازی دارند تا به سرخپوشان این شهر
برسند .سایتی که ساده و خوانا طراحی شده اما ما را با کمترین اطالعات ممکن روبرو
میکند؛ در آن نه خبری از اخبار ریز بازیهای گسترش هست و نه بازیکنان تیم را
خواهیم شناخت .گسترشیها حتی در اخبار کلی پیرامون تیمشان هم در هفته پنجم
لیگ متوقف شدهاند و به نظر میرسد باید بیشتر از اینها رسانهشان را جدی بگیرند.
آبی غلیظ اما خالی استقالل خوزستان
در صفحه سایت رسمی استقالل خوزستان تنها رنگ آبی دیده میشود و دیگر هیچ؛
تایتلها وستونهایی که نباید روی آنها کلیک کرد چون نتیجه روبرو شدن با آبی خالی
است .سهم هواداران وبگرد این تیم خوزستانی تنها گالری عکس است و فعال همین.
سیاهجامگانهمچنانبامهاجری
مشکی پوشان مشهد هنوز در سایت رسمی خود مهاجری را سرمربی این تیم معرفی
میکنند ،بازیکنان تیم هم در لیستی عجیب وغریب در صفحات این سایت خودنمایی
میکنند .هرچند سایت با ساختاری منظم شما را به جایی که میخواهید میرساند اما
مهم اینست که جایی که به آن رسیدهاید یک صفحه خالی نباشد مثل "گالری تصاویر"
این باشگاه .سیاه جامگانیها هم باید مثل استقالل اهوازیهای مهاجر به لیگ برتر،
سریعتر رنگ رخساره خود را با لیگ پانزدهم هماهنگ کنند.
به روزرسانی در استقالل اهواز
آبیهای اهوازی آنقدر از لیگ برتر دورمانده بودند و گرفتار صعود به دسته باالتر بودند
که با آشفتگی وارد لیگ پانزدهم شدند .آنها که با شروع لیگ محک زدن خود را هم آغاز
ی هستند..
کردند ،حاال در بخش رسانههای خود هم مانند فوتبالشان در حال به روز رسان 
قطار جامانده راهآهن
و اما راهآهن در انتهای لیگ وبگردی باشگاهها قرار میگیرد .سایتی که گویی
سالهاست کسی در آن را باز نکرده و خاکش را نگرفته است .در ستون "بازی بعدی"
وعده دیدار راهآهن و فوالد در هفته هجدهم لیگ چهاردهم داده شده است و اخبار
آکادمی هم به آبان نود و سه برمیگردد .راهآهنیها گویا چندان به رسانههای اینترنتی
اعتقادی ندارند و همه چیز را روی خط زمین فوتبال دنبال میکنند؛ چیزی که آنها را
در پایین جدول ارتباط با مخاطبان و هواداران در دنیای مجازی قرار میدهد.

