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سوژه

کارشناس بسکتبال :خداحافظی آرن داودی مهر تاییدی بر آشفتگی تیم ملی بسکتبال ایران است

 2بانوی پینگپنگباز ایران
لژیونر شدند

نــدا شهســواری و مریــم صامــت  2بانــوی
پینگپنگبــاز ایــران لژیونر شــدند و به لیگ
ترکیه پیوســتند .این  2بازیکــن از فروردین و
اردیبهشــت ســال  ۹۸برای تیم ترابزوناسپور
ترکیه که به مرحله پلــیآف لیگ صعود کرده
بازی میکننــد .بانوان ایران پیش از این تجربه
بازی در عراق را هم دارند اما این اولین بار است
که به تیمی از ترکیه پیوستند.

اخبار
حامد حدادی به تیم شامویل
لبنان پیوست

حامد حدادی ،ستاره بسکتبال ایران که بعد از اتمام
قراردادش با تیم باشگاهی چین به ایران برگشته بود
به تیم باشگاهی شامویل لبنان پیوست .این انتقال
در حالــی رخ داد کــه فوائدیالخطیب ،ملیپوش
بسکتبال لبنان هم به صورت شخصی پیگیر حضور
حدادی در این تیــم بود .حدادی پس از مذاکره با
مســئوالن شامویل برای حضور در ترکیب این تیم
تا پایان فصل جاری لبنان به توافق رسیده است.

ششمی تفتیان در تور جهانی
آلمان

حســن تفتیان ،دونده سرعت تیم ملی دوومیدانی
ایران که اردوی آمادهسازی خود را در پاریس دنبال
میکند ،در نخســتین رقابت خود در سال ۲۰۱۹
میالدی در مسابقات تور جهانی دوسلدورف آلمان
در ماده  ۶۰متر به رقابت با رقبای بینالمللی خود
پرداخت .نفر پنجم مســابقات جهانی داخل سالن
بیرمنــگام در پایان با ثبت زمان  ۶ثانیه و  ۶۸صدم
ثانیه در میان  8دونده به عنوان ششم دست یافت.
در این رقابت بین تیانسو از کشور چین طال گرفت،
پس از او برایس رابینسون و مایکل راجرز از کشور
آمریکا هم صاحب مدالهای نقره و برنز شدند.

حضور  ۷تیم خارجی در
تورنمنت بینالمللی بوکس

تورنمنت بینالمللی بوکس مکران از دیروز به میزبانی
چابهار آغاز و تا هشــتم اســفند پیگیری میشود
که  ۷کشــور خارجی برای حضور در این تورنمنت
بینالمللی وارد ایران شــدند .ایران(میزبان) الف و
ب ،مجارستان ،ترکمنستان ،پاکستان ،سوریه ،هند،
فیلیپین و قزاقستان تیمهای حاضر در این تورنمنت
هســتند .به نفرات برتر این مســابقات پاداشهای
دالری از سوی اسپانسر پرداخت میشود.

شاهینطبع با حذف حدادی قدرت برد را به ژاپن تقدیم کرد!

تیم ملی بســکتبال ایران برای
دومین بار در جریان مسابقات
انتخابی جامجهانــی  ۲۰۱۹چین مقابل ژاپن
شکســت خورد تا حرفوحدیثها درخصوص
صعود ایران به جامجهانی باال بگیرد .شاگردان
مهران شــاهینطبع که در گروه  Fرقابتهای
انتخابی با ژاپن ،استرالیا ،فیلیپین ،قزاقستان و
قطر همگروه هســتند ،پنجشنبه در نخستین
بازی خود در پنجره ششم با نتیجه  97-89به
ژاپن باختند؛ اتفاقی که البته در غیاب ستارههای
بســکتبال ایران چندان هم غیرمنتظره نبود.
دســت رد ســرمربی تیم ملی به سینه حامد
حدادی ،دعوت نکردن ارسالن کاظمی و رفتن
صمد نیکخواهبهرامی به آمریکا عواملی بود که
دست به دست هم داد تا جشن صعود در تهران
برگزار نشــود؛ آن هم در شرایطی که بسکتبال
ایران بــرای قطعی کردن صعودش تنها به یک
برد نیاز داشــت و میزبانی از ژاپــن در تهران
بهترین فرصت ممکن برای تمام کردن کار بود.
اما برخی تسویهحسابهای شخصی هدفها را
در تیم ملی بسکتبال کمرنگ کرد تا حاال چشم
امیدمان به بازی آخر مقابل استرالیا(یکشنبه-
ســالن آزادی) باشــد؛ حریف سرســختی که
خیلیها برد ایران مقابــل کانگوروها را تقریبا
غیرممکن میدانند .حال ســوال این است که
اگر آسمانخراشان ایران مقابل استرالیا هم به
توفیقی نرسند ،سرنوشت صعود به جامجهانی
چه خواهد شد؟ چراکه طبق قانون مسابقات7 ،
نماینده از آســیا شامل  3تیم اول گروه  Eو F
بــه اضافه چین به عنوان میزبان رقابتها راهی
جامجهانی خواهند شــد .سرنوشت صعود تیم
هفتم هم توسط فیبا مشخص میشود .به این
ترتیــب که از بین تیمهای چهارم گروه  Eو F
تیمی که تفاضل گل بهتری داشته باشد راهی
جامجهانی خواهد شــد .در حال حاضر صعود
استرالیا با  21امتیاز به عنوان صدرنشین گروه
 Fبه جامجهانی قطعی است .این در حالی است
که ایران و ژاپن هر کدام با  7برد 4 ،باخت و 18
امتیاز در حالی در تعقیب هم هستند که ژاپن
به دلیل تفاضل گل بیشــتر در رده دوم جدول
ایســتاده و ایران هم سوم اســت .اما بازیهای
باقیمانده تیمها تا حدودی جدول ردهبندی را
دستخوش تغییرات خواهد کرد .تالش کردیم
برای بررســی کم و کیف نحوه صعود ایران به
جامجهانی با مربیان و کارشناســان بسکتبال
تمــاس بگیریم که در کمال نابــاوری یا تلفن
همراهشــان خاموش بود یا در دسترس نبودند

نمایش خیرهکننده آزمون در لیگ اروپا و بازی با فنرباغچه
زنیت سنپترزبورگ با درخشش ستاره ایرانی خود باخت دور رفت برابر فنرباغچه
را جبران کرد و با کسب برتری پرگل در لیگ اروپا صعود کرد .به گزارش ورزش
سه ،در یکی از مسابقات دور برگشت مرحله یکشانزدهم نهایی پلیآف لیگ اروپا،
تیم زنیت سنپترزبورگ که برای نخستین بار سردار آزمون را در ترکیب داشت ،از
ساعت  ۲۱:۲۵پنجشنبه شب در استادیوم گازپروم آرنا میزبان تیم فنرباغچه ترکیه
بود .زنیت که در دیدار رفت با نتیجه یک-صفر شکست خورده بود ،بازی برگشت
را هجومی آغاز کرد و در حالی که سردار آزمون را برای اولین بار پس از پیوستن
به این تیم جزو  ۱۱نفر ابتدایی داشت ،در دقیقه  ۴با پاس این ملیپوش ایرانی با
مهار سینه و ضربه تمامکننده ماگمیید آزدوف به گل رسید .آزمون که در دقیقه
 ۱۸کارت زرد گرفته بود ،در دقیقه  ۳۷ارسال دقیق سباستین درییوسی از جناح
چپ زمین را در شرایطی نامتعادل با پرش بلند و با ضربه سری استثنایی تبدیل
به گل کرد تا تفاضل گل با حریف ترکیهای را دوبرابر کند اما فنرباغچه  2دقیقه
قبل از پایان نیمه اول اختالف را به حداقل رســاند .سردار آزمون که هفته قبل
حضور تعویضی برابر فنرباغچه داشت ،نمایش خیرهکننده خود در بازی برگشت
را در دقیقه  ۷۶تکمیل کرد و پاس در عمق آرتم ژیوبا را با توپگیری از مهمت

استعفای خادم
از وزارت ورزش
در صورت
کاندیداتوری برای
ریاست کشتی؟!

و یا تمایلی به صحبت نداشتند .افشین رضاپور،
کارشناس زبده بســکتبال ایران اما با تاکید بر
اینکه صعود ایران به جامجهانی قطعی اســت
به خراسان میگوید« :اگر یکشنبه آینده ژاپن
به قطر ببازد و ما اســترالیا را ببریم ایران با 20
امتیاز به رده دوم جدول صعود میکند و ژاپن
سوم میشود( 19امتیاز) .اگر ژاپن قطر را ببرد و
ما به استرالیا ببازیم  19امتیازی شده و در رده
سوم قرار میگیریم در حالی که ژاپن همچنان
تیم دوم گروه خواهد ماند .حالت سوم این است
کــه ژاپن به قطر ببازد ،ما اســترالیا را ببریم و
فیلیپین هم قزاقستان را شکست دهد آن وقت
کار  3تیم ایران ،ژاپن و فیلیپین به تفاضل گل
کشیده میشــود .در آن صورت باز هم تفاضل
گل ما نســبت به فیلیپین بهتر است و در رده
ســوم جدول قرار میگیــرد ».هرچند که این
کارشناس بسکتبال صعود ایران به جامجهانی
را قطعی میداند اما یک نکته در این خصوص
مطرح میکند« :تمام تالش ایران این بود که با
برد مقابل ژاپن صعودی قاطعانه به جامجهانی
داشته باشــد و بدون اما و اگر با استرالیا بازی
کند .در حال حاضر بازی بســیار سختی مقابل
اســترالیا خواهیم داشــت .اگر مقابل این تیم
بازنده باشــیم با اما و اگر بازی فیلیپین(مقابل
قزاقستان) و بازی تیم اردن(مقابل نیوزیلند) در
گروه مخالفمان(گروه  )Eمواجه خواهیم شــد.
چــون بهترین تیم چهارم گــروه  Eیا  Fراهی
جامجهانی خواهند شــد .البته اگر تیم چهارم
گروه  Fهم بشــویم باز به لحــاظ تفاضل گل
باالتر از تیم چهارم گروه  Eخواهیم بود .پس در
این صورت هم صعودمان قطعی است .ما فقط
میخواستیم در تهران به ژاپن نبازیم که میسر

نشــد ».رضاپور اما در تشریح مهمترین دالیل
باخت ایران به ژاپن در تهران میگوید« :بخشی
از این باخت به اتفاقات قبل از بازی مربوط است
از جمله دعوت نکردن ارســان کاظمی به تیم
ملی ،کنار گذاشتن حامد حدادی و رفتن صمد
نیکخواه به آمریکا .بخش دیگر به داخل زمین،
شــرایط روحی و روانی بازیکنان و مسائلی که
در جریان بازی اتفاق افتاد مربوط است .نفرات
جدیــدی که وارد ترکیب تیم شــدند از جمله
نوید نیکتاش و مایک رستمپور کامال با ترکیب
ناهماهنگ بودنــد .از طرفی تیم به خوبی ارنج
نشد .تاکتیکها براســاس نیازهای تهاجمی و
تدافعی در مقابل ژاپن ســنجیده و پیاده نشد.
از طرفی ژاپن بســیار با تمرکــز بازی کرد و تا
انتها با اقتدار پیش رفت .حضور بازیکنانی چون
فازکاس بــا  26امتیاز و هجیما با  24امتیاز در
ترکیب تیــم ژاپن و نیز نیــروی جنگندگی و
خودباوری ژاپنیها باعث شــد هر چقدر بازی
به دقایق پایانی نزدیک میشــود ،اطمینان از
پیروزی در این تیم قوت بیشتری بگیرد .از همه
مهمتر نقش برجســته خولیو الواس به عنوان
ســرمربی در راس تیم ملی ژاپن نقش موثری
در رقم خوردن پیروزی ایــن تیم مقابل ایران
داشت .الواس نشان داد حتی در نبود ستارههای
تیمش همچون هاشــیمورا و یوتا واتانابه قادر
اســت تیمش را به برد برســاند.هاشیمورا در
تیم دانشگاههای آمریکا بازی میکند و واتانابه
بازیکن ممفیسی است که  10سال پیش حامد
حدادی برای آن بازی میکرد».
اما اینکه غیبت حامــد حدادی در بازی مقابل
ژاپن تا چه اندازه در شکل گرفتن شکست ایران

نقش داشت سوالی اســت که رضاپور در پاسخ
به آن میگوید« :بازیکنی کــه ما را از پیروزی
مقابل ژاپن مطمئن میکرد ،حامد حدادی بود.
اما بــا تصمیمی که شــاهینطبع در خصوص
حــدادی گرفت ،نقــش اطمینان از بــرد را به
بازیکن تیم حریف یعنی فــازکاس انتقال داد.
فازکاس بود که به راحتی نقشــه تعیینکننده
بــرد ژاپن مقابل ایران در غیاب حدادی را پیاده
کرد ».از دیگر اتفاقات قابل تامل در بازی ایران
مقابل ژاپن ،خداحافظی آرن داودی کاپیتان تیم
ملی بســکتبال بعد از شکست مقابل ژاپن بود.
او در حالی که حتــی یک دقیقه هم به میدان
نرفت ،بعد از باخت مقابل ژاپن از بازیهای ملی
خداحافظی کرد تا خیلیها این اتفاق را معنادار
بدانند .رضاپور میگوید« :به نظر میرسد از پیش
هماهنگیهایی صورت گرفته بود تا آرن بعد از
بازی مقابل ژاپــن از تیم ملی خداحافظی کند.
شــاید به این دلیل که هم کادر فنی و هم خود
آرن پیشبینی میکردند ایران مقابل ژاپن میبرد
و در شب برد ایران آرن خداحافظی میکند و در
بازی مقابل اســترالیا جای خود را به یکی از 3
نفری که در این مرحله خط خورده بودند(رسول
مظفری ،امیــر صدیقی و نوید رضاییفر) بدهد.
اما آرن بعد از شکســت باز هم خداحافظی کرد
شــاید به این دلیل که وقتی کادر فنی در بازی
مقابل ژاپن حتی یک دقیقه هم به او بازی نداده
یعنــی اعتمادی به این بازیکن ندارد .پس دیگر
چه فرقی میکــرد او در این بازی خداحافظی
کند یا بازی آخر .متاسفانه آشفتگیهایی در تیم
ملی ایران وجود داشت و حتی خداحافظی آرن
داودی و بازی ندادن به او حتی برای یک دقیقه
هم این آشفتگیها را تایید میکند ».به هر حال
باخت به ژاپن هم مزید بر علت شد تا شایعه شود
شاهینطبع که به دلیل سوءمدیریت و نداشتن
کیفیت الزم برای رهبری تیم ملی زیر تیغ تند
انتقادات است ،به زودی از سرمربیگری تیم ملی
برکنار خواهد شد .حال باید منتظر ماند و دید در
آینده چه اتفاقاتی رخ خواهد داد .گفتنی است؛
دومین بازی ایران در پنجره ششم انتخابیهای
جامجهانی پنجم اسفند مقابل تیم استرالیا و به
میزبانی تاالر بسکتبال آزادی برگزار خواهد شد.
ناگفته نماند بازی تیم ملی بسکتبال ایران مقابل
ژاپن چند میهمان ویژه داشت؛ از حضور سیدرضا
صالحیامیری ،رئیــس کمیته ملی المپیک در
سالن آزادی گرفته تا هوتن شکیبا ،برنده سیمرغ
بلورین نقش اول مرد در جشــنواره فیلم فجر و
ایگور کوالکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال.

سردار سنپترزبورگ!

توپال ،کاپیتان فنرباغچه و زننده گل اول این تیم با ضربه بغل پا تبدیل به گل کرد
تا درآستانه صعود قرار بگیرد .زنیت سنپترزبورگ که از دقیقه  ۸۰آنتون زابولوتنی
را به جای سردار آزمون در ترکیب داشت ،با نمایش خیرهکننده ملیپوش ایرانی
خود به برتری -۳یک برابر فنرباغچه رسید و به مرحله یکهشتم نهایی لیگ اروپا
صعود کرد .ســردار آزمون عالوه بر زدن  2گل و دادن یک پاس گل ۶ ،شوت به

ســمت دروازه زد که  4شــوت داخل چارچوب بود و در  ۶نبرد تن به تن برتری
داشــت 3 .پاس کلیدی داد و  2دریبل موفق از خود ثبت کرد تا با این عملکرد
فوقالعاده نمره  ۱۰از  ۱۰را بگیرد و به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شود.
آزمون در فصل  ۲۰۱۶-۱۷در  ۱۰مســابقه پلیآف و دور گروهی لیگ قهرمانان
اروپا  ۴گل برای روستوف به ثمر رساند و در همین فصل در  4بازی لیگ اروپا یک
گل زد .این ستاره ملیپوش ایرانی در فصل  ۲۰۱۳-۱۴نیز  2بازی در لیگ اروپا
برای روبینکازان انجام داد که در آن مقطع نیز یک گل به ثمر رساند.
سردار آزمون رکورد علی دایی را شکست
البته شــب خوب آزمون در لیگ اروپا به همین جا ختم نشــد و او با  2گلی که
به ثمر رســاند به رکورد  ۸گل در لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپا رســید تا به
گلزنترین بازیکن ایرانی در این رقابتها تبدیل شــود .پیش از این علی دایی با
 ۶گل این رکورد را به طور مشــترک با سردار آزمون در اختیار داشت که آزمون
با  2گلی که به ثمر رساند از رکورد دایی عبور کرد و به تنهایی به بهترین گلزن
ایرانــی لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپا تبدیل شــد .پس از آزمون و علی دایی،
مهدی مهدویکیا و سامان قدوس با  ۵گل و کریم انصاریفرد با  ۲گل قرار دارند.

امیررضا خادم دوم اسفند در حالی در آیین تکریم و معارفه مدیرکل ورزش و جوانان استان قم شرکت کرد که طی این سفر تاکید کرد به احتمال بسیار فراوان سفرش به قم آخرین سفر رسمیاش در جایگاه معاون
حقوقی پارلمانی و امور استانهای وزارت ورزش و جوانان باشد .او در حالی این صحبتها را مطرح کرد که مدتهاست شنیده میشود سفرهای استانی اخیر او بیارتباط با انتخابات آتی ریاست فدراسیون کشتی نیست.
به گزارش ایسنا ،محمدرضا داورزنی ،معاون وزیر ورزش اما در واکنش به اینکه گفته میشود سفرهای خادم مهندسیشده است ،گفت« :سفرهای خادم مهندسیشده نبوده .اگر در یک استان ،هیئتی گفته باشد
که وزارت ورزش ما را تحت فشار قرار داده که به چه کسی رای دهیم ،آن موقع است که باید بگوییم مهندسیشده بوده ،در حالی که چنین اتفاقی به هیچوجه رخ نداده ».داورزنی در مورد جلسه خادم با هیئتهای
کشتی و اینکه آیا این کار از سوی وزارت ورزش است یا خیر هم گفت« :این موضوع ارتباطی به وزارت ورزش ندارد .خادم معاون پارلمانی وزارت ورزش است و وظیفه دارد به استانها سفر کند .مسئولیت استانهای
کشور با خادم است .ما هنوز زمان ثبتنام برای انتخابات کشتی را اعالم نکردیم و زمانی که اعالم شود او میتواند از ظرفیتهای خودش استفاده کند .اگر ثبتنام کند از سمت خود در وزارت ورزش استعفا میدهد».
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زاویه نگاه شما

هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999:
***
هرچند تیم پدیده مشهد در جامحذفی کشور به پرسپولیس باخت اما
به نظر این حقیر تیم پدیده مشهد در این بازی مقتدرانه شکست خورد،
و بازنده سربلند از زمین خارج شد!
پدیده به بیتجربگی خودش باخت ،تو پنالتیها.
تیــم فوتبال پارس جنوبی هرچنــد  2گل بیچون و چرا خوردید ولی
جوانمردانه و قشــنگ بازی کردید و بهتر از اســتقالل در میدان بودید.
تبریک به پارس جنوبی جم.

خبر
هزینه  ۲۵۰میلیونی تنیس روی میز برای
عوارض خروج

علی قارداشــی ،رئیس فدراســیون تنیس روی میز با اشاره به مشکالت
عوارض خروج از کشــور گفت« :در سال  ۴۷ ،۹۶میلیون تومان عوارض
خروج پرداخت کردیم اما در ســال جاری و تا پایان آذرماه  ۲۵۰میلیون
تومان برای عوارض خروج از کشــور هزینه کردهایم که افزایش عوارض
خروج از کشور با افزایش بودجهای که در اختیار فدراسیون قرار میگیرد،
قابل قیاس نیست».

واکنش آشوری به حذف کاراته از المپیک
۲۰۲۴

سرپرســت فدراســیون کاراته ابراز امیدواری کرد با پیگیری فرانســه به
عنوان یکــی از قدرتهای کاراته جهان و میزبان المپیک  ۲۰۲۴و ایجاد
کمپین توسط کشورهای مختلف شاهد حضور کاراته در المپیک ۲۰۲۴
باشیم .محسن آشــوری درباره اظهارنظر رئیس فدراسیون جهانی کاراته
مبنــی بر حذف این رشــته از المپیک  ۲۰۲۴گفــت« :اگر این موضوع
محقق شــود کار ما برای المپیک  ۲۰۲۰توکیو خیلی سخت خواهد شد
چرا که کشــورهای صاحب ظرفیت که دارای پتانسیل باالیی هستند با
تمام توان میآیند که در این دوره برای یکبار هم که شــده در المپیک
حضور پرقدرتی داشــته باشند و به مدال برسند که این موضوع کار ما را
ســختتر میکند و ما هم باید با برنامهریزی دقیقتری جلو برویم .اصوال
رشتههایی که از المپیک قرار است حذف شوند قبل از برگزاری المپیک
دوره قبل درباره آنها تصمیم نهایی گرفته میشــود و با توجه به اینکه
یک سال و نیم تا المپیک  ۲۰۲۰زمان داریم هنوز زود است این تصمیم
را قطعی بدانیم».

برگزاری مسابقه طراحی لباس کاروان ایران
در المپیک ۲۰۲۰

سرپرســت کاروان ایران در المپیک  ۲۰۲۰توکیوی ژاپن گفت که برای
طراحــی لباس کاروان ایران در المپیک  ۲۰۲۰توکیو مســابقهای برگزار
خواهد شد .نصرا ...سجادی با بیان اینکه اطالعیه و فراخوان طرح لباس
فرم کاروان ورزشــی ایران ،ابتدای سال آینده آماده میشود ،تاکید کرد:
«بعد از این اعالم فرصت  16ماهه برای سفارش و دریافت لباسهای فرم
داریم و در این بین قطعا بعد از تایید طرح ،لباسها توســط یک شرکت
داخلی تامین و تولید خواهد شد».

ســوژهــ

عادل فردوسیپور 90 :صادق است

عادل فردوسیپور مهمترین ویژگی  90در این سالها را صداقت این برنامه عنوان کرد .به گزارش ایسنا و به نقل
از روابط عمومی معاونت ســیما ،تهیهکننده و مجری برنامه ورزشــی  90درباره این برنامه عنوان کرد« :وابستگی
نداشتن به هیچ تیم ،گروه و جریان خاص و البته تالش مستمر برای نورافکن انداختن روی فسادها و نقاط تاریک
فوتبال در این زمینه بسیار مهم بوده است ».فردوسیپور تصریح کرد« :همیشه سعی کردیم هیجان و جذابیت ذاتی
فوتبال را به خانههای مردم بیاوریم و کنار آن با صحبت درباره کاستیها و فسادهای موجود در فوتبال و از جایگاه
رسانه نسبت به اصالح وضع موجود وظیفهمان را انجام بدهیم ».او درباره تاثیر برنامههای ترکیبی به ویژه ورزشی
در افزایش جذب مخاطب اظهارکرد« :در کشور ما عالقه بسیار زیادی به ورزش و به خصوص فوتبال وجود دارد.
جمعیت چند  ۱۰میلیونی عالقهمند به فوتبال داریم که به شدت پیگیر این رشته ورزشی و برنامههای مرتبط با
آن هستند بنابراین هرچه در این حوزه برنامههای بهتر و جذابتری ساخته شود به طور مستقیم به جذب مخاطب
کمک میکند ».فردوســیپور اظهار کرد« :در چند سال گذشته به استانداردهای جهانی در برنامهسازی ورزشی
نزدیکتر شدیم اما هنوز از نظر زیرساختها ،ایده و اجرا فاصله قابل توجهی وجود دارد و جای کار در این زمینه زیاد
است ».عادل فردوسیپور مجری برنامه  90که امسال جزو برنامههای شاخص بخش مردمی و کاندیدای دریافت
جایزه در جشــنواره تلویزیونی جامجم اســت ،درباره ضرورت برگزاری این جشنواره بیان کرد« :در پایان هر سال
ارزیابی برنامههای صداوسیما صورت میگیرد و تقدیر از برنامههای برتر صداوسیما اتفاق مثبتی است که باعث ایجاد
انگیزه برای برنامهسازها میشود ».او گفت« :رای مثبت مردم در بخش مردمی جشنواره جامجم بهترین قدردانی
برای یک برنامهساز است و میتواند انرژی الزم را برای ادامه فعالیت به برنامهساز و عوامل یک برنامه بدهد ».مجری
برنامه ورزشی  90در پایان درباره بخش مردمی جشنواره جامجم و انتخاب برترینها از طریق رای مردم عنوان کرد:
«این اتفاق بسیار مثبت است که بهترینها با نظر مردم که مخاطبان ما هستند ،انتخاب میشوند».

