نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 905

مدیر عامل باشگاه صنعت نفت آبادان:

نیـمفصـلدوم بیـن
 6تیـماول خواهیـمبـود

مشعل -تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در پایان نیمفصل اول رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای ایران ،با  16امتیاز در رده یازدهم جدول ردهبندی این مسابقات جای گرفت .این جایگ
نبود که انتظارات را برآورده کرده باشد و مدیرعامل نفت هم به آن اذعان دارد؛ ولی در نیمفصل دوم قول جبران میدهد .مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان میگوید ،برای کسب نتایج ب
صعود به رتبههای باالتر تیم فوتبال صنعت نفت در نیمفصل دوم با جذب بازیکنان جدید تقویت خواهد شد .علی عیسیزاده امیدوار است که در نیمفصل دوم ،نفت نتایج بهتری بگیرد و
نیمنگاهی هم به گرفتن سهمیه آسیایی دارند که سخت است و میگوید این مهم جز در سایه تالش به دست نمیآید .با مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان در خصوص اوضاع تیم و برنامها
دارند ،صحبت کردیم که در ادامه میخوانید.
نفت را در نیمفصل اول
چگونه ارزیابی میکنید؟
امسال تیم فوتبال نفت آبادان با
تغییرات زیادی در ترکیب خود مواجه
شد و با توجه به داشتههایمان نتایج
قابل قبولی کسب کردیم؛ البته باید
بگویم کمی هم بدشانس بودیم .ما در
بسیاری از دیدارها از حریفان پیش
بودیم؛ ولی در دقایق پایانی ،برد را با
تساوی عوض کردیم .بعضی داوریها هم
روی کار ما تاثیر منفی گذاشت و بیدقتی
در زدن ضربات آخر ،باعث شد تا خیلی
خوب نباشیم؛ ولی بد هم نبودیم.
اشاره به نتیجه تساوی کردید،
نفت آبادان سلطان تساو یها لقب
گرفته است؟
متاسفانه همین طور است .ما با  10تساوی
در لیگ از این نظر رکورد داریم و فکر میکنم
بعد از ماشینسازی قرار داشته باشیم .تساوی
باخت خفیف است .ما امتیازات زیادی را از
دست دادیم .حداقل  20امتیاز را بهراحتی از
دست دادیم ،در حالی که در بیش از نیمی از
دیدارها که با نتیجه تساوی به پایان رسید،
میتوانستیم برنده باشیم.
از عملکرد سرجیو پرتغالی راضی
هستید؟
سرجیو ،مربی خوبی است و عناوین
خوبی در فوتبال دنیا کسب کرده است .او
را با آگاهی و شناخت انتخاب کردیم و با
توجه به نتایجی که گرفتیم ،فکر میکنم
عملکرد او قابل دفاع است؛ البته
باید بگویم که اشتباهات
داوری هم با عث
شد او نتواند
نتایج دلخواه را

کسی هم از نفت جدا میشود؟
اکبر ایمانی میخواهد جدا شود؟
فعال سرجیو لیستی به ما نداده که چه کسی
لیست بیرون بگذاریم؛ چون اولویت ،ابتدا با ج
بازیکن است .بعد که بازیکن جذب شد ،لی
خروجی اعالم میشود؛ اما در خصوص اکبر ای
باید بگویم که هیچ مذاکرهای با تیم تراکتورس
تبریز نداشته و اگر خواهان جدایی از صنعت
است ،ابتدا باید با باشگاه وارد مذاکره شود .ای
نباید مساله جدایی خود را رسانهای میکرد
باشگاه صنعت نفت تاکنون اجازه جدایی به
بازیکن نداده است.

بگیرد؛ اما روی هم رفته بهخوبی توانسته در آبادان کار
کند.
حمایت از او در نیمفصل دوم هم ادامه
خواهد داشت؟
 100درصد از او حمایت میکنیم .اگر از مربی حمایت
نکنید ،نمیتواند نتیجه بگیرد .او مربی خوبی است و
میتواند برای نفت مفید باشد .این مربی به جوانان اعتقاد
و اعتماد خاصی دارد و از این اعتماد هم نتیجه گرفته
است.
نفت ،امسال نتوانست بازیکن
خارجی خوبی بگیرد؟
بله همینطور است .بازیکنان خارجی
که فصل گذشته عملکرد مناسبی در تیم
داشتند ،متاسفانه امسال جدا شدند و با
توجه به مشکالت ارزی ،موفق به جذب
بازیکن خارجی خیلی خوب نشدیم.
اگر مشکالت ارزی نبود،
مطمئنا آ نها ر ا حفظ
میکردیم.

برنامهای برای جذب بازیکن جدید در
نیمفصل دوم دارید؟
بله ،بازیکنان جدیدی در نیمفصل به صنعت نفت
اضافه میشوند؛ البته باید بگویم ما در تمامی خطوط به
بازیکن جدید نیاز داریم و قطعا در نیمفصل دوم ،چند
بازیکن جدید به تیم اضافه خواهند شد تا با قدرت
بیشتری در مسابقات حاضر شویم و با رفع نقاط ضعف و
مشکالت موجود ،جایگاه بهتری در نیمفصل دوم به دست
خواهیم آورد.
اولویت با جذب بازیکن خارجی است یا

ایرانی؟
سعی ما این است که بازیکنان باکیفیت خارجی
جذب کنیم؛ ولی با توجه به مشکالت ارزی که باشگاه
متحمل شده ،احتمال جذب بازیکن ایرانی بیشتر است؛
البته باید بگویم که کادر فنی صنعت نفت بیشتر از هر
شخص دیگری ،نقاط ضعف و قوت تیم را میداند و
مطمئن باشید که برای رفع نقاط ضعف در نیمفصل
تالش میکنیم و اینکه بازیکن ،خارجی یا ایرانی باشد،
باز هم سرمربی تصمیم نهایی را میگیرد.

عکس:محمد امین انصاری

چه جایگاهی برای نفت در پایان ف
متصور هستید؟
فوتبال هیچ وقت قابل پیشبینی نیست
هدفگذاری ما در نیمه باالیی جدول است و میخو
حداقل در بین  6تیم باالی جدول باشیم؛ البته نیمنگ
هم به حضور در جمع  4تیم برتر داریم تا سهمیه آس
کسب کنیم .کمی سخت است ،ولی از تالش برای رس
به اهدافمان دست برنمیداریم .نیمفصل دوم هم
سختتر است ،تیمها بهخوبی همدیگر را آنالیز کر
و میشناسند .برای همین باز هم تاکید میکنم ک
سختی پیشرو داریم.

نفت سقوط نمیکند؟ چون تیم
فشردگی زیادی در یک قدمی هم قرار د
و با دوبازی نتیجه نگرفتن چند پله سق
میکنید؟
من از صعود و هدفگذاری صحبت میکنم
مطمئن باشید تا زمانی که من هستم ،نفت س
نخواهد کرد .با تقویت تیم ،نتایج خوبی خو
گرفت .دوره سقوط نفت گذشته است .سالها
بود که در طول فصل  4مدیر و  4مربی ع
میکردیم .االن به یک ثبات خوبی رسیدهایم
حال برطرف کردن تمام مشکالت هستی
هواداران هیچ ترسی برای بقا نداشته باشند.

