اخبار

با مسعود سلطانی فر ،جلسهای داشتید یا خیر ،تاکید کرد :من با سلطانی فر صحبتی انجام نداده ام و
معتقدم وی عالقه شدیدی به توسعه ورزشگاه آزادی دارد .حتی در مدت پنج ماه حضور من در این سمت
حمایتهای خوبی را از ورزشگاه آزادی داشت و هم چنان این حمایت ها ادامه دارد.

برکناری مدیر "آزادی" ربطی به حضور زنان در ورزشگاه ندارد

مدیر مجموعه ورزشی آزادی برکنار شد

حسن کریمی که در نخستین اقدام خود پس از حضور در شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی اقدام
به تغییر مدیر مجموعه ورزشی آزادی کرد و ناصر محمودی فرد را جایگزین حسن طباطبایی کرد ،بار
دیگر تصمیم به تغییر مدیریت این مجموعه ورزشی گرفت.
با حکم کریمی فرهاد نیکوخصال که در حال حاضر مدیریت مجموعه های سوارکاری کل کشور را
برعهده دارد با حفظ سمت سرپرست مجموعه ورزشی آزادی شد.
به نظر می رسد به دلیل برخی اختالف نظرهای کاری که بین محمودی فرد و کریمی وجود داشت،
محمودی فرد از مدیریت ورزشگاه آزادی کنار رفت.
فرهاد نیکوخصال پیش از این مدیریت مجموعه آزادی را بر عهده داشت که با حکم مدیر مدیرعامل
پیشین شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی برکنار و حسن طباطبایی مدیریت این مجموعه را
برعهده گرفته بود.

مدیر برکنارشده ورزشگاه آزادی:

علت برکناریام را از کریمی بپرسید

ناصر محمودی فرد گفت :نزدیک به پنج ماه مدیریت ورزشگاه آزادی را بر عهده گرفتم و در این مدت
سعی کردم نقش سازندگی در آزادی داشته باشم و بتوانم مجموعه ورزشی آزادی را به یک فضای
درآمدزا تبدیل کنم .حتی یکسری کارهای عمرانی را در این مجموعه آغاز کردیم و این کارها در حال
انجام شدن است.
وی گفت :خوشحالم در پنج ماهی که مسئولیت ورزشگاه آزادی را بر عهده داشتم ،کارهای موفقی
صورت گرفته است و با حمایت وزارت ورزش و جوانان و پرسنل ورزشگاه آزادی توانستیم کارهای
قابل توجهی در این مجموعه انجام دهیم .البته سعی داشتم بعد از برکناری هیچ اظهار نظری به خاطر
احترامی که به مسعود سلطانی فر و همچنین به تصمیم مهندس کریمی داشتم ،انجام ندهم و همچنان
سعی دارم اگر بحثی در این زمینه وجود دارد به خود کریمی واگذار کنم.
مدیر پیشین ورزشگاه آزادی در ادامه،اضافه کرد :واقعیت این است که من در جریان برکناری خودم
نبودم و هنوز نیز در این زمینه علت برکناری خود را نمی دانم و تنها از طریق سیستمهای اداری متوجه
این موضوع شدم .امیدوارم که در این خصوص خود کریمی اظهار نظر شفافی داشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که به نظر میرسد یکی از عوامل کنارهگیری شما از مدیریت ورزشگاه آزادی
بحث برهان مبین بوده است ،در این زمینه نظر شما چیست؟ خاطر نشان کرد :چون هنوز خودم در
رابطه با برکناری ام از مدیریت ورزشگاه آزادی توجیه نشدهام بهتر است این موضوع را از کسی بپرسید
که تصمیم به انجام چنین کاری گرفته است .به هر حال تصمیمی بوده که از سوی مدیریت شرکت
توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور صورت گرفته است و من نیز چون زیر نظر این شرکت هستم،
باید تابع تصمیمات کریمی باشم.
محمودی فرد همچنین در پاسخ به این پرسش که این طور شنیده میشود که اختالف نظر شدیدی
بین شما و کریمی وجود داشته و این نیز یکی از عوامل برکناری شما از مدیریت مجموعه ورزشی آزادی
بوده است ،نظر شما در این باره چیست؟ خاطر نشان کرد :در طی پنج ماهی که در راس مجموعه ورزشی
آزادی بودم ،هیچ اختالف نظری بین من و کریمی وجود نداشته است و من تالشم بر این بوده که در
راستای سیاستهای مدیریت شرکت کارها را به خوبی انجامدهم .بنابراین هیچ اختالف نظری بین من
و کریمی در دوران مدیریت پنج ماهه من وجود نداشته است.
وی در ادامه تاکید کرد :به اعتقاد من اگر در خصوص برکناری من با مهندس کریمی صحبت کنید،
زودتر میتوانید به نتیج ه برسید .به هر حال وی باید پاسخگوی کنارهگیری من از مدیریت مجموعه
ورزشی آزادی باشد و باید بگویم پیش از این در این خصوص نه صحبتی با من شده است و نه این که در
جریان برکناری خود بودم.
مدیر پیشین مجموعه ورزشی آزادی ،بیان کرد :در حال حاضر در مجموعه  12هزار نفری و همچنین
یکصد هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی پروژههای خوبی انجام شده است و در حال تداوم است .من
به دنبال توسعه و سرمایهگذاری و همچنین درآمدزایی ورزشگاه آزادی بودم تا بتوانیم بازسازی این
ورزشگاه را از طریق درآمد خود ورزشگاه تامین کنیم ،تامردم بتوانند از ظرفیتهای ورزشگاه آزادی به
بهترین شکل ممکن استفاده کنند .به هر حال این اتفاق رخ نداد و ما فرصت چنین کاری را نداشتیم.
وی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از برکناری خود از مدیریت مجموعه ورزشگاه آزادی
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رییس شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور درباره علت برکناری ،محمودی فرد ،مدیر
مجموعه ورزشی آزادی ،گفت :علت برکناری محمودی فرد از مدیریت ورزشی آزادی ،اختالف نظر
اجرایی و کاری درباره شرکت "برهان مبین" بود و بعد از این وی به عنوان مشاور من در خدمت شرکت
توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور خواهد بود.
حسن کریمی اظهار کرد :ناصر محمودی فرد یکی از دوستان خوب و با تجربه ،توانمند است که بیش از
 20سال است که با او همکار و دوست هستم و همواره در هر کجایی که قرار گرفته است عملکرد موفقی
داشته است .وی درباره شرکت برهان مبین اختالف نظرهایی با من داشت که به خاطر همین اختالف
نظرها سبب شد که در ادامه همکاری به نتیجه نرسیم و او را از مدیریت ورزشگاه آزادی کنار بگذارم.
رییس شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی گفت :شرکت برهان مبین یکسری تجهیزاتی را بدون
هماهنگی با شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در ورزشگاه آزادی داشت و به همین منظور هیچ
قراردادی با شرکت منعقد نشده بود و قرارداد این شرکت با دو تیم استقالل و پرسپولیس و فدراسیون
فوتبال در خصوص بلیت فروشی این دو باشگاه در جریان رقابت های لیگ برتر بود .ما به دلیل این که
هیچ گونه هماهنگی با شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در این زمینه نداشت به محمودی
فرد تاکید کردم که باید این تجهیزات از ورزشگاه آزادی خارج شود که البته در این زمینه وی همکاری
خوبی را با من داشت و چهارشنبه هفته گذشته این تجهیزات از ورزشگاه آزادی خارج شد.
کریمی در ادامه خاطر نشان کرد :محمودی فرد برای خروج این تجهیزات خواستار شروطی از من بود و
حتی اشاره داشت که باید دستور قضایی در میان باشد و به من اعالم کرد که باید نامه مکتوب به وی بدهم
تا مانعی برای خروج تجهیزات شرکت برهان مبین از آزادی وجود نداشته باشد ،اما من به وی گفتم که
این دستور مافوق تو است و باید تابع دستور من باشد و هیچ مشکلی برای گرفتن دستور قضایی نیست و
حتی نیاز به نامه مکتوب برای خروج این تجهیزات از ورزشگاه آزادی نیست ،اما او در این باره به من اعالم
کرد که من نمیتوانم این کار را انجام دهم.
رییس شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور ،اظهارکرد :در برخی از رسانهها عنوان شده که علت
برکناری مدیر ورزشگاه آزادی به خاطر حضور خانوادهها در جریان جام جهانی  2018روسیه برای تماشای
دیدار تی مملی فوتبال ایران و اسپانیا بوده که من میگویم این مساله ارتباطی به محمودی فرد ندارد ،بلکه
دستور وزیر ورزش و جوانان بوده که مردم بتوانند رقابتهای جام جهانی روسیه را با حضور در ورزشگاه
آزادی تماشا کنند .همچنین در برخی دیگر رسانهها عنوان شده است که یکی از عوامل اصلی برکناری
محمودی فرد به خاطر مناقصهای که در خصوص ورزشگاههای آزادی ،انقالب ،شیرودی و  ...انجام شده
است که در این باره من این مساله را تکذیب میکنم که هیچگونه مناقصهای برای انجام چنین پروژههای
عمرانی از سوی ورزشگاه آزادی صورت نگرفته است و اگر مناقصهای بوده است در این زمینه فقط شرکت
توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور نقش داشته است نه مدیریت ورزشگاه آزادی.
وی در پایان گفت :محمودی فرد یکی از بهترین دوستان خوب من است و بعد از این به عنوان مشاور من
با شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور همکاری خواهد کرد و در آینده هر جایی که در شان او
باشد از حضور وی استفاده خواهیم کرد .ضمن این که باید این را بگویم هیچ اختالف نظری بین من و او
به جز قضیه شرکت برهان مبین وجود ندارد و همواره این همکاری ادام ه خواهد داشت.

پاسخ رئیس جمهور به وزیر ورزش درباره حضور
زنان در استادیوم آزادی

رئیس جمهور ایران در پاسخ به گزارش وزیر ورزش و جوانان درباره حضور خانوادهها در استادیوم آزادی
و تماشای بازیهای ایران در جام جهانی گفت« :این حضور به نحو مناسب و با همکاری وزارت کشور
ادامه یابد».
در بخشی از گزارش مسعود سلطانیفر به رییس جمهور آمده است:
برای اولین بار پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ،خانوادهها برای تماشای دیدار تیم ملی
فوتبال ایران با رقبای خود در جام جهانی روسیه  ۲۰۱۸روسیه از طریق نمایشگر بزرگ با حفظ شئونات
و رعایت ارزشهای اسالمی در ورزشگاه آزادی حضور یافتند و این امر نه تنها با استقبال گستردهای
مواجه گردید ،بلکه با ایجاد فضای شور و نشاط در میان جوانان و خانوادهها ،بازتاب اجتماعی بسیار
مناسبی نیز در داخل و خارج از کشور در بر داشت.
در ادامه گزارش وزیر ورزش و جوانان به دکتر روحانی آمده است :این امر مهم با حمایتهای حضرتعالی
و زحمات دکتر واعظی ریاست محترم دفتر رییس جمهور ،وزیر محترم کشور ،وزیر محترم اطالعات،
فرماندهی و پرسنل محترم نیروی انتظامی و استاندار محترم تهران و سایر دست اندرکاران بدون
حاشیه و مطلوب خانوادهها در ورزشگاهها به ویژه مجموعه ورزشی آزادی امکان پذیر شد و صمیمانه از
همه قدردانی و تشکر میکنم.
بنابراین گزارش ،روحانی در پاسخ نامه دکتر سلطانیفر نوشت:
"این حضور به نحو مناسب و با همکاری وزارت کشور ادامه یابد".

