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خبر كوتاه
صالحی امیری عنوان کرد:

بودجه ورزش با نرخ ارز پرداخت شود
مالیات از ورزش ناعادالنه است

رئیس کمیته ملی المپیک گفت :در
درخواستی که از رئیس مجلس داشتیم
خواستیم که بودجه ورزش با توجه به نرخ ارز
روز پرداخت شود.
سیدرضا صالحی امیری در رابطه با حضور
قالیباف در مراسم رونمایی از تندیس قهرمانان
گفت :امروز که دلیل روشن بود ،اول اینکه فصل
بودجه است و ورزش نیازمند حمایت جدی
دولت است .خواستیم موضوع را مطرح کنیم.
وی تصریح کرد :صحبت های مطرح شده
در دیدار با وی هم حول چند محور بود ،از جمله
اینکه در ورزش قهرمانی نیازمند سرمایه گذاری
بیشتری است و نمی توان با منابع موجود هدف
گذاری بلند مدت داشت.
صالحی امیری با تاکید بر اینکه امروز هزینه
ها برای زیرساخت ها و تجهیزات بسیار گران
شده است ،خاطرنشان کرد :سه سال پیش برای
بازی های آسیایی جاکارتا و بازی های المپیک
جوانان  ٢میلیون دالر معادل  ٨میلیارد و ٤٠٠
میلیون هزینه شد در حالیکه برای المپیک
توکیو یک میلیون یورو معادل  ٣٠میلیارد تومان
میلیارد هزینه شد .منظور این است هزینه ها تا
این حد افزایش یافته است.
رئیس کمیته ملی المپیک با تاکید بر اینکه
سال آینده سه رویداد داریم که باید کاروان به
آن اعزام کنیم ،گفت :برآورد ما  ٣تا  ٤میلیون
یورو معادل  ١٠٠میلیارد تومان برای آماده
سازی است .در شرایطی هستیم که با تورم
بودجه مواجه هستیم ،تقاضا این بود که شرایط
امروز را در نظر بگیرند .تفاضای ما این بود که
بودجه ما متناسب با نرخ ارز در نظر بگیرند.
صالحی امیری با تاکید بر اینکه ما به بودجه
قبل راضی هستیم اما به نرخ روز ،گفت :البته
آقای قالیباف برخورد مثبت داشت ،قرار شد با
حضور روسای فدراسیون ها در نشست با ایشان
جلسات تخصصی تر داشته باشیم.
وی تاکید کرد :موضوع مورد بحث دیگر در
مورد بستنحساب برخی فدراسیون ها و مالیات
ناعادالنه بود .در دنیا با مالیات به ورزش کمک
می شود ولی ما بر عکس هستیم .اخیرا حتی
حساب شخصی روسای فدراسیونها بسته شده
و رئیس مجلس قول جلسه دادند تا مشکالت
هموار شوند.
پول برگشتی دوباره واریزی شد

تالش دوباره پرسپولیس برای پرداخت
قسط سوم کالدرون

باشگاه پرسپولیس بار دیگر اقدام به
پرداخت قسط سوم طلب گابریل کالدرون کرد
تا تعهدات مالی خود در قبال سرمربی پیشین
را پرداخت کند.
باشگاه پرسپولیس برای خروج از محرومیت
نقل و انتقاالتی از سوی فیفا ملزم به پرداخت
تمام و کمال مطالبات گابریل کالدرون و خواکین
است.
باشگاه پرسپولیس که قسط اول و دوم
طلب  ۵۸۰هزار دالری کالدرون را به حساب
او در سوئیس واریز کرده بود برای باقیمانده
این مبلغ با مشکل روبرو شد و بانک مقصد ،ارز
واریزی را برگشت زد.
باشگاه پرسپولیس پس از برگشت خوردن
این مبلغ ،بار دیگر اقدام به واریز آن کرد تا پول
کالدرون قبل از تعطیالت آخر هفته میالدی
واریز شود تا پرسپولیس اقدام به ثبت قرارداد
خریدهای تازه وارد خود از کشو تاجیکستان
کند.
«منوچهر صفروف» و «وحدت هنانوف»
که حدود  ۲۰روز قبل با فسخ قرارداد خود با
استقالل تاجیکستان به تهران آمدند به دلیل
محرومیت سرخها از سوی فیفا نمیتوانند
قرارداد خود را ثبت کنند تا در دیدار فردا
چهارشنبه پرسپولیس مقابل صنعت نفت آبادان
نیز غیبت داشته باشند.
تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۸
چهارشنبه هفته جاری میزبان صنعت نفت
آبادان در هفته ششم رقابتهای لیگ برتر فتبال
در ورزشگاه آزادی است.
با اعالم کمیته اخالق فدراسیون فوتبال؛

محرومیت بازیکن لیگ برتر از تمام
فعالیت فوتبالی

با حکم کمیته اخالق فدراسیون فوتبال
بازیکن لیگ برتری از انجام هرگونه فعالیت
فوتبالی محروم شد.
با توجه به شکایت از بهزاد داداشزاده و
قطعیت محکومیت ،وی به انجام پنج جلسه
آموزشی رایگان بازیکنان فوتبال ردههای پایه
شهرستان قدس استان تهران محکوم و از
هرگونه فعالیت در حوزه فوتبال و شرکت در
مسابقات و ورود به ورزشگاهها منع شد.
سید میثم آقایی (بازیکن تیم آلومینیوم
اراک) طبق رأی صادره به پرداخت پنجاه
میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد .وی
از هرگونه فعالیت در حوزه فوتبال ،فوتسال و
فوتبال ساحلی و شرکت در مسابقات و ورود به
ورزشگاه منع شد.
سجاد هاشمی به عنوان مربی دروازهبانان
تیم نوآوران (لیگ دسته دوم استان تهران)
به پرداخت شصت میلیون ریال جریمه نقدی
(پرداخت نیمی از حکم به مدت یکسال تعلیق
میباشد که در صورت اخذ مدرک مربیگری
نیمی از محکومیت بخشوده خواهد شد) محکوم
شد .وی از هرگونه فعالیت در حوزه فوتبال،
فوتسال و فوتبال ساحلی و شرکت در مسابقات و
ورود به ورزشگاه منع شد.
کیانوش شیرپور دورودخانی بازیکن تیم
فوتسال گیتی پسند اصفهان به پرداخت یکصد
میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد .وی
از هرگونه فعالیت در حوزه فوتبال ،فوتسال و
فوتبال ساحلی و شرکت در مسابقات و ورود به
ورزشگاه منع شد.

ورزش
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 ۱۰برابر شدن بلیت «آزادی»؛

اخبار

فوتبال دیدن ،الکچری میشود!؟

قیمت بلیت تماشای مسابقات در ورزشگاه
آزادی برای هواداران تیم های فوتبال استقالل و
پرسپولیس پس از حدود  ۲۲ماه ممنوعیت حضور
تماشاگران ۱۰ ،برابر افزایش یافته است.
به تازگی شاهد فروش بلیت دیدار تیم های
فوتبال استقالل تهران و نساجی قائمشهر از سری
رقابت های هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران در
ورزشگاه آزادی به قیمت  ۷۰ ،۵۰و  ۱۰۰هزار تومان
بودیم و روز دوشنبه نیز اعالم شد که تماشای دیدار
تیمهای فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت
آبادان از سری رقابت های هفته ششم لیگ برتر در
ورزشگاه آزادی قیمتی معادل  ۸۰ ،۵۰و  ۱۰۰هزار
تومان خواهد داشت ،اعدادی که نسب به قبل از
ممنوعیت حضور تماشاگران در ورزشگاهها به دلیل
شیوع ویروس کرونا که به حدود  ۲۲ماه قبل باز
میگردد ،رشد عجیب و غریبی داشته است.
قبل از شیوع ویروس کرونا که شاهد حضور
تماشاگران در ورزشگاه های کشور به منظور
تماشای مسابقات فوتبال بودیم مبلغ خرید بلیت
در مسابقات باشگاهی  ۵۰۰۰تومان و  ۱۰هزار
تومان بود و حال که شاهد اعالم قیمت بلیت
تماشای دیدار تیم های فوتبال استقالل و نساجی
و نیز پرسپولیس و صنعت نفت آبادان با قیمت کف
 ۵۰هزار تومان و سقف  ۱۰۰هزار تومان هستیم،
میتوان گفت که قیمت بلیت تماشای مسابقات در
ورزشگاه آزادی  ۱۰برابر شده است.
یکی از دلخوشی های مردم در کشور به ویژه
برای قشر جوان ،حضور در ورزشگاه ها و تماشای

قالیباف در کمیته المپیک:

توان پرداخت  ۸۰ ،۵۰و  ۱۰۰هزار تومان را برای
تماشای یک مسابقه فوتبال دارند؟ آن هم در
شرایطی که مشکالت اقتصادی و مالی برای عموم
مردم ایران کامال مشهود است و شاید ساعاتی
تماشای مسابقات ورزشی و به ویژه فوتبال میتواند
به عنوان یک مسکن مقطعی یا سرگرمی به منظور
فراموشی سختی ها و چالش ها تلقی شود.
راهکار

مسابقات فوتبال بود و افزایش سرسام آور قیمت
بلیت تماشای مسابقات میتواند به عنوان اهرمی
بازدارنده نسبت به حضور افرادی باشد که تمایل
بسیاری برای حضور در ورزشگاه دارند اما از توان
مالی الزم برخوردار نیستند.
افرادی که همواره در ورزشگاههای کشور برای
تماشای مسابقات فوتبال حضور پیدا میکنند،
عموما از طبقه متوسط و بعضا ضعیف بلحاظ مالی
و اکثرا هم جوانان بین  ۱۴تا  ۳۰سال هستند.
بر این اساس افزایش  ۱۰برابری قیمت بلیت در
ورزشگاه آزادی برای ابن قشر خبر خوبی نخواهد
بود و به طور حتم اگر یکی از اهداف ورزش ایران

سرگرم کردن جوانان با حضور آنها در ورزشگاه
ها است باید در رابطه با قیمت بلیت چاره اندیشی
شود و راهکارهای الزم مدنظر قرار گیرد.
شاید نتوان منکر افزایش  ۱۰برابرای قیمت ها
در برخی اقالم خوراکی و غیرخوارکی در مدت مشابه
شد اما سوال این است که آیا درآمد ماهانه اکثر مردم
و عموم افراد که از طبقه متوسط و ضعیف جامعه
هستند طی این دو سال  -با وجود شیوع ویروس
کرونا و شرایط اقتصادی کشور  ۱۰ -برابر شده است؟
آیا حقوق کارگران و کارمندان طی دو سال
اخیر  ۱۰چنین افزایشی داشته است؟ آیا یک
جوان و یا افرادی از طبقه متوسط و ضعیف جامعه

راهکاری که میتوان در این راستا به مسئوالن
ذی ربط اعالم کرد ،اینکه قیمت بلیت برای برخی
سکوها حتی به بیش از  ۱۰۰هزار تومان افزایش
یابد و افرادی که توان پرداخت بلیت بیشتر را نیز
دارند در این سکوها حاضر شوند و از سوی دیگر با
توجه به این افزایش قیمت ،قیمت بلیت برای دیگر
سکوها به کمتر از  ۵۰هزار تومان کاهش یابد تا
افرادی که تمکن مالی کمتری دارند امکان حضور
در ورزشگاه برای آنها از نظر مالی فراهم شود و از
این دلخوشی شیرین محروم نمانند.
در نهایت اینکه اگر از سوی متولیان امر تدابیر
الزم اندیشیده نشود و نسبت به حضور طبقه متوسط
و ضعیف کشور از نظر مالی در ورزشگاه ها به راهکار
مناسب نرسند ،فوتبال دیدن و حضور در ورزشگاه
نیز به عنوان یک اتفاق دست نیافتنی برای بسیاری
از عالقمندان تبدیل خواهد شد و افرادی که از توان
مالی الزم برخوردار نیستند و همواره پای ثابت
حضور در ورزشگاهها به ویژه برای تماشای دیدار
تیم های فوتبال استقالل و پرسپولیس بودهاند ،رنگ
سکوهای آزادی را به چشم نخواهند دید.

مسعود رستگار :پیشنهاد داشتم ملیتام را عوض کنم اما من ایران را دوست دارم

قهرمان المپیک کرمانشاهی دستفروشی میکند
امیررضا احمدی

انتشار فیلم دستفروشی قهرمان جودوی جهان و المپیک در
روزهای گذشته ،واکنشهای مختلفی به دنبال داشت.
چندی پیش فیلمی در فضای مجازی از دستفروشی مسعود
رستگار ،قهرمان جودوی ناشنوایان و کمشنوایان در کرمانشاه منتشر
شد که واکنشهای مختلفی به دنبال داشت؛ ماجرا از این قرار بود که
دوربین برنامه ورزشی صدا و سیمای کرمانشاه ،به صورت سر زده به
سراغ رستگار رفت و از دستفروشی و در واقع میوه فروشی او کنار
خیابان گزارشی منتشر کرد که میلیونها بار در فضای مجازی دیده
شد و حسابی سر و صدا کرد .همین موضوع باعث شد تا تصمیم بگیرم
بدون اطالع قبلی به رستگار ،صبح یک روز پاییزی سرد که اتفاقا باد
و باران پاییزی هم حسابی مهمان کرمانشاه شده بود ،به طرف محله
شهیاد-از محالت پایینشهر کرمانشاه -بروم و سراغ رستگار را بگیرم.
از چند نفری سراغ او را گرفتم که بعضیهایشان او را نمیشناختند و
بعضی دیگر هم حسابی از او و خانوادهاش شناخت داشتند.
«مسعود جوان خوبی است و سالهاست در اینجا کاسبی
میکند»؛ این را خانم مسنی که تارهای سفید مویش که از کنار
روسری بیرون زده و خبر از سن بیش از  60سالش میدهد ،می
گوید .او میگوید خانواده رستگار چندین سال است در این محله
هستند و چون مستاجرند از یک کوچه به کوچه دیگر میروند و به
همین دلیل هم بیشتر اهالی آنها را میشناسند .او ادامه میدهد:
اتفاقا چند روز پیش پسرم گفت فیلم مسعود از تلویزیون پخش شده
و خیلی ناراحت شدیم؛ این محله از نظر بیکاری و اعتیاد فضای خوبی
ندارد و اینکه این پسر توانسته از اینجا سالم بیرون بیاید و قهرمان
شود خیلی مهم است.
صحبتهایم با اهالی محل که تمام شد به سراغ خود رستگار
رفتم و خودم را معرفی کردم و تا خودم را معرفی کردم ،سفره دلش
را پهن کرد؛ گویی فقط به دنبال یک گوش شنوا میگشت تا بنشیند
و حسابی درد دل کند.
از قبل هم پیشنهادهایی برای تابعیت داشتم اما من کشورم
را دوست دارم و تا روزی که بتوانم برای کشورم میجنگم و مدال
میآورم
* آقای رستگار؛ بعد از اینکه هفته گذشته فیلم
دستفروشی شما منتشر شد ،مردم و جامعه در فضاهای
مختلف واکنش های زیادی به این قضیه داشتند اما بعضی
میگفتند این قضیه ساختگی بوده .آیا واقعا آن فیلم ساختگی
بود؟
من خدا میداند که پنج سال است به همین شغل مشغولم .از
بچگی کار کردهام و کارهای مختلفی را امتحان کردهام؛ از کارگری
تا جمع آوری ضایعات .بعد از آنکه مدال المپیک گرفتم مردم گفتند
دیگر زشت است و به این شغل ادامه نده که بعد از آن شروع به میوه
فروشی کردم .ماجرای آن فیلم هم از این قرار بود که دوربین صدا
و سیمای کرمانشاه به هیئت جودو رفته بود و وقتی من را ندیدند
سراغم را گرفتند و به اینجا آمدند؛ حتی اول کار چند بار من را صدا
زدند و چون گوشم سنگین است نشنیدم و بعد متوجه شدم .االن هم
شغلم همین است و اگر یک روز بساطم را جمع کنم درآمدی ندارم.
* با این وجود ،واکنشها به این موضوع زیاد بود و خیلیها
اظهار ناراحتی کردند که چرا یک قهرمان باید دستفروشی
کند؛ آیا بعد از آن از مسئوالن کسی سراغت را گرفت؟
نه واقعا؛ من در آن فیلم هم گفتم از کسی گلهای ندارم اما حاال
که این موضوع رسانهای شده گلهمندم .چرا باید در این مدت افراد

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با تاکید بر این
که نتایج پنج هفته ابتدایی مورد انتظار کادر فنی و
هواداران نیست گفت :گرفتن سه امتیاز از بازی هفته
ششم برای ما از نان شب واجبتر است.
یحیی گل محمدی در نشست خبری قبل از
بازی پرسپولیس و صنعت نفت آبادان در هفته ششم
رقابتهای لیگ برتر فوتبال گفت :در سه دیدار قبلی
نتایج خوبی نگرفتیم و انتظاراتی که از خودمان داشتیم
برآورده نشد .بازی فردا برای ما خیلی مهم و حساس
است .کسب سه امتیاز آن واجب تر از نان شب شده
است.
سرمربی پرسپولیس درباره دیدار فردا با صنعت
نفت آبادان تاکید کرد :برای بازی فردا با بازیکنان
صحبت کردیم .میدانیم هواداران ناراحت هستند و
ناراحتی آنها را هم درک میکنیم .به هر حال لیگ
مثل رقابت ماراتن است .باید کمک کنیم و با تالش
کار را ادامه داده و پایان دهیم.
وی درباره میزان آمادگی این تیم در تمرینات
تصریح کرد :تمرینات زیادی برای بردن داشتیم .فکر
می کنم باید تمرکز بیشتر روی کار داشته باشیم و
اسیر حواشی نشویم .حمایت از تیم باید اولویت کار
همه باشد .ما واقعاً تالش خودمان را انجام میدهیم و

مختلف من را متهم کنند که نمایش راه انداختهای و آبرویمان را
بردهای؟ من خودم خانواده و آبرو دارم خدا نکند بخواهم آبروی کسی
را ببرم .من بارها با افتخار برای کشورم و پرچم آن افتخار کسب
کردهام و تا روزی که بتوانم برای کشورم افتخار میآورم ،حاال من
بیایم آبرو ببرم؟ من فقط میگویم کمی به مشکالت ما رسیدگی شود.
وقتی به اداره ورزش میرویم و میگوییم یک دست لباس تمرین به ما
بدهید مدام نگویند نداریم و به هیئت برو .مگر هیئت اصال پولی دارد
که بخواهد لباس و ...تهیه کند؟ جالب است همین مسئوالن به وقت
قهرمانی به استقبالم میآیند و بنر میزنند و زیر آن عکس میگیرند.
مدیر کل و رزش و جوانان استان و معاون ایشان هم اصال حتی حال
ما را هم نمیپرسند.
* درآمدت چطور است آیا اصال کفاف هزینههای ورزش و
زندگی را میدهد؟
خداراشکر من راضی هستم چون خدا روزیرسان است و خودش
میرساند اما هزینهها واقعا زیاد است .من االن هم پدرم و هم مادرم
بیمار هستند ،خواهرم سرطان دارد و برادرم معلول است که باید
هزینه آنها را بدهم .از طرفی با وضعیت فعلی و گرانی میوه کسی
دیگر خرید نمیکند و مشتریها نصف شدهاند .صبح به صبح باید به
میدان تره بار برویم و چند کیسه سیب زمینی و پیاز بیاوریم و پای
بساط باشیم تا آن را بفروشیم .همین موضوع هم حسابی من را خسته
میکند و عصر ها وقتی به تمرین میروم کامال خسته هستم .من در
مسابقات جهانی هفت -هشت مبارزه داشتم و حتی در یکی از مبارزه
ها دست رقیبم شکست .همین رقبا اگر بدانند حریفشان که آنها را
شکست داده و مدال گرفته ،به این شغل میپردازد به من میخندند.
* صحبتهایی هم بود که از کشورهای دیگر پیشنهاد
تابعیت داشتهای ،آیا چنین موضوعی صحت داشت؟
بله از قبل هم پیشنهادهایی برای تابعیت داشتم اما من کشورم
را دوست دارم و تا روزی که بتوانم برای کشورم میجنگم و مدال
میآورم .چون مردم همیشه به من لطف دارند و تا وقتی که بتوانم
برای این کشور و این مردم با محبت مدال کسب میکنم.
* چند ماه دیگر مسابقات المپیک ناشنوایان برگزار
میشود؛ برای آن مسابقات تمرین میکنی؟
بله من تمام تالشم را می کنم اما با این شرایط واقعا کار
کردن سخت است .االن همین اهالی محل بارها گفتهاند فرزندمان
را به باشگاه ببر و من چندین نفر را از همین محله پر آسیب به
باشگاه بردهام اما وقتی پدر و مادر آنها من را ببینند پیش خودشان
میگویند این هم عاقبت قهرمانی و ورزش! و دیگر تمایلی به فرستادن
فرزندشان به ورزش ندارند.
* واکنش مردم کوچه و محله به این موضوع چه بود؟
مردم واقعا به من لطف دارند؛ در این چند روز بعضیها که برای
خرید آمدند من را نگاه میکنند و میگویند قهرمان درود بر شرفت
که کار میکنی و نان حالل در میآوری ،ما شرمندهات هستیم که
نمیتوانیم همین االن مقداری پول به تو بدهیم یا یک ماشین برایت
بخریم؛ این لطف مردم است اما باید مسئوالنی شرمنده باشند که به
وضعیت ورزشکارها رسیدگی نمیکنند .االن نه فقط من که دیگر
بچهها هم در شرایط سختی هستند .مگر ما چه کردهایم که با ما این
طور برخورد میکنند؟ هادی چوپان هم مانند من کم شنواست اما
برای کشورمان افتخار کسب میکند .من فقط میگویم به ما رسیدگی
کنید و اصال دنبال صدقه نیستم.
* یعنی مردم می خواهند از سر دلسوزی یا ترحم به شما
پول بدهند؟

من واقعا دنبال پول نیستم که اگر اینطور بود ،سالها در کنار
خیابان میوهفروشی نمیکردم .من نان بازوی خودم را خوردهام و
همیشه هم میگویم خداراشکر چون خدا خودش روزی میرساند.
بعضیها اما فکر میکنند من دنبال پول یا صدقه هستم که میگویند
پولی به تو بدهیم در حالی که من با شرافت بزرگ شدهام و روی
پای خودم ایستادهام .البته بعضیها هم فکر میکنند چون فیلم
دستفروشی من در فضای مجازی پخش شده االن دیگر میلیونر
شدهام و ماشین شاسی بلند خریدهام اما واقعا اینطور نیست.
* االن تایمهای تمرینیات چطور است؟ روزی چند ساعت
اینجا هستی وچه ساعتهایی به تمرین میروی؟
من صبحها ساعت هفت به میدان ترهبار میروم و بعد از آن پای
بساط هستم .تایمهای تمرین یک تایم صبح است و یکی بعد ظهر
که بعضی وقتها به تمرین صبح می رسم و گاهی نه .چون وقتی به
تمرین بروم باید پدر و برادرانم را پای بساط بگذارم که پدرم بیمار
است و شرایط برایش سخت است .معموال عصرها ساعت  6به تمرین
میروم که آن هم با خستگی زیاد ناشی از کار است .با همه این
مشکالت باز هم میگویم خدا را شکر ،به هر حال خدا خودش روزی
را میرساند و باید به خدا توکل کرد.
* یادم می آید در زمان انتخابات و...بعضی افراد
عکسهایی منتشر کردند و از حمایت شما گفتند؛ آیا االن هم
سراغی از شما یا بقیه ورزشکاران میگیرند؟
من اصال اهل سیاست و ...نیستم اما زمان انتخابات همین
نمایندهها به خانه ما آمدند و گفتند ما چه رای بیاوریم یا نه
یک کار درخور شان برایت فراهم میکنیم و چند عکس گرفتند
و رفتند .االن بیش از یک سال از آن موضوع گذشته اما هیچکس
سراغی از من نگرفته .با همه اینها باز هم خدا را شکر میکنم و
میدانم که باید به خدا توکل کرد چون فقط خودش روزیرسان
است.
********
صحبتهایم با مسعود رستگار که تمام میشود ،تصمیم میگیرم
بخشی از مسیر را پیاده بیایم و در این مسیر فقط صحبتهای این
قهرمان در ذهنم رژه میرود :سردی هوا را به خوبی روی گوش هایم
احساس می کنم که چطور به صورتم سیلی میزند و کالهم را روی
سرم میکشم و هندزفری را در گوشم میگذارم تا مسیر را طی کنم
که صدای شجریان است و پنجههای پرویز مشکاتیان ،با شعری از
اخوان ثالث؛ چقدر این شعر و این فضا ،و وضعیت قهرمانهای ورزش
نه فقط در کرمانشاه بلکه در سراسر کشور هم خوانی دارد؛ « برو آنجا
منتظرند ،قاصدک
که بود چشمی و گوشی با َکس ،برو آنجا که تو را
َ
وطن خویش
در
این
کورند و َک َرند؛ دست بردار از
ِ
در دل من همه َ
غریب»...

یحیی گل محمدی :ضعف در نتایج را میپذیرم
بازیکنان با توجه به اینکه مشکالت زیادی دارند تحت
فشار شدیدی هستند ،ولی همه آنها برای اعتالی نام
پرسپولیس و سربلندی هواداران تالش میکنند .باید
به بازیکنان اعتماد و از آنها حمایت کنیم.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره بازگشت
هواداران به صورت محدود پس از دو سال به ورزشگاه
آزادی تصریح کرد :از این اتفاق خیلی خوشحالم .بعد
از دو سال بازی با حضور تماشاگران لذت دیگری دارد
و بیصبرانه منتظر بازی فردا هستیم تا حضور گرم
هواداران را تجربه کنیم .امیدوارم بتوانیم بازی خوبی
انجام دهیم.
وی بار دیگر تاکید کرد :همه اعضای تیم
انگیزه باالیی دارند و باید خیلی زود به فرم ایده آل
خودمان برسیم .گلمحمدی در پاسخ به این که شاید
پرسپولیس مثل دو فصل قبل دچار چالش فنی شود،
با این حال امیدوار به بازگشت برای رقابت در بین
مدعیان قهرمانی است یادآور شد :ممکن است هر
تیمی در طول فصل اُفت داشته باشد و وارد مسیری
خیلی سخت شود ،ما متأسفانه در این مسیر هستیم،
ولی باید خیلی زود راهمان را عوض کنیم و به شکل
تیمی که قب ً
ال داشتیم برگردیم.
سرمربی سرخپوشان ادامه داد :همه فوتبال فنی

نیست و اتفاقاتی که بیرون زمین میافتد و مشکالتی
که تیم داشت و دارد تأثیرش را روی ذهن همه ما
گذاشته و کار را سخت کرده است .باالخره تیمی
که میخواهد قهرمان شود باید آرامش فکری داشته
باشد .در فوتبال ایران همیشه مشکالت هست ،ولی
اگر مشکالت حداقلی باشد قطعاً راحتتر میتوانیم
به ادامه کار خوشبین باشیم .گل محمدی راجع به
اینکه وحید امیری در تیم ملی بازی های درخشانی
دارد اما در پرسپولیس کمی متفاوت شده است گفت:
امیری بازیهای خوبی هم برای ما انجام داده است
و این موضوع را قبول ندارم .هر وقت وحید برای ما
بازی کرده است بهترین بازیهایش را انجام داده
است و کیفیت کاری که برای پرسپولیس داشته است
راضیکننده بوده .او همه تالش خود را برای موفقیت
تیم می کند.او درباره لو رفتن ترکیب پرسپولیس
تاکید کرد :صحبت هایی که در رختکن می شود و
خبرهایی که از آنجا به بیرون درز پیدا می کند از سال
ها قبل هم وجود داشت .من هم نمیتوانم جلوی ان
را بگیرم .من دوست ندارم این اتفاق بیفتد .چندسال
پیش هم این اتفاق می افتاد و زیاد اهمیت نمی دادم.
کاری هم از دستم بر نمی آید تا بازجویی کنم .همه
تیم ها چنین مشکلی دارند و مختص پرسپولیس

نیست.
گلمحمدی تاکید کرد :وقتی ترکیب به بیرون
نمی آید احتمال خیلی زیاد با ترکیب خود تمرین نمی
کنند و این با شیوه کاری که ما داریم متفاوت است.
سرمربی سرخپوشان پایتخت درباره عملکرد خط
دفاعی پرسپولیس و دروازه بان های این تیم تصریح
کرد :این موضوع به دروازه بان ربطی ندارد .وقتی
گل می خوریم مشکل از همه است .همه اجزا باید
مورد بازبینی قرار بگیرد؛به خصوص دفاع تیمی باید
بازبینی شود .دلیل آنکه در سال های قبل موفق می
شدیم دفاع تیمی بود .قبول دارم هر چقدر کمتر گل
بخوریم موفق تر می شویم .قبول دارم در این مبحث
باید قویتر شویم .وی درباره مشکالت اقتصادی باشگاه
پرسپولیس اظهار داشت :چون پرسپولیس است
اهمیت نمی دهند .اگر برای باشگاه دیگری بود زمین
و زمان را یکی می کردند .سر ما در کار خودمان است
و با مشکالت می سازیم و حرفی نمی زنیم به همین
خاطر اتفاقات ناخوشایندی که رقم می خورد کسی
به آن توجه نمی کند.گل محمدی ادامه داد :دو هفته
است تاجیکی ها آمده اند و کسی به فکر آنها نیست.
بازیکنانی که گرفتیم جوان ،آینده دار و با قیمت پایین
به پرسپولیس آمدند.

سرمایهگذاری در ورزش «هزینه» نیست

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان این که
سرمایه گذاری در ورزش هزینه نیست و «سرمایه»
اجتماعی ارزشمندی است گفت :ورزشکاران و
قهرمانان نه تنها الگوی جوانان بلکه نماد فرهنگ
ایران در جهان هستند.
محمدباقر قالیباف که در مراسم رونمایی
از تندیس طالیه داران بازی های آسیایی حضور
داشت ،گفت :هفته بسیج که یادآور سعادت و
دالوری های بزرگ مردانی از این عرصه است
و برای انقالب اسالمی جان خود را عاشقانه و
مجاهدانه دادند ،تبریک گفته و به روحش شان
درود می فرستیم.
وی همچنین هفته کتاب را به فرهنگ
دوستان و کسانی که از فرهنگ و ادبیات کشور که
از کشتی های غنی دنیاست را تبریک گفت.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه
عرض خدا قوت و خسته نباشید دارم به تمام
مسئوالن و ورزشکارانی که در المپیک و پارالمپیک
 ٢٠٢٠افتخار آفرینی داشتند ،گفت :جامعه ورزش
ما در میادین مختلف افتخار آفرینی کرده اند که جا
دارد به همه آنها خدا قوت بگویم .از این که کشتی
گیران شادی را به مردم ما هدیه کردند به آنها خدا
قوت می گویم و امیدوارم قدردان آنها هم باشید.
قالیباف در ادامه خاطرنشان کرد :از نظر من
ورزش یک پدیده چند جانبه است .ورزش در همه
موارد می درخشد .کمتر پدیده ای را می توانیم
پیدا کنیم که با روح و روان و جسم و سیاست
افتخارآفرینی می کند .البته از سیاست به دور است
اما در فرصت هایی افتخار آفرینی می کند که در
خیلی مسائل نمی توان به آن رسید.
وی ادامه داد :در سرمایه گذاری برای ورزش
هزینه ای وجود ندارد .هر چه هست از ابتدا تا
انتها صورت می گیرد سرمایه گذاری است .هم
برای امروز و هم برای آینده .وقتی از این پدیده
غفلت کنیم هزینه های سرسام آوری در حوزه
های اجتماعی برای ما به بار می آورد و صدها برابر
این سرمایه گذاری باید هزینه کنیم اما هرگز نمی
توانیم جبران کنیم .این را به عنوان یک خدمتگزار
که هم در نیروی انتظامی خدمت می کردم و هم
خدمتگزار در یک نهاد عمومی مثل شهرداری
تهران بودم ،عرض می کنم.
محمدباقر قالیباف ادامه داد :من در جمع
پیشکسوتان و کسانی که نماد فرهنگی ما هستند
عرض می کنم که قهرمانان ورزشی نه تنها الگویی
برای جوانان و سفیران فرهنگی ما هستند در اقصی
نقاط دنیا ،بلکه نماد فرهنگ کشور ما هم هستند.
هر کجا توفیق خدمت داشته ام همین بیانات و
نکاتی را که اینجا مطرح کردم عنوان کرده ام و هیچ
وقت از امر ورزش غفلت نکردم.
رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد :سعی
کردم همیشه یک نگاه حداکثری که حداقل وظیفه
ما هست نسبت به این موضوع داشته باشم .این
نکته را عرض می کنم که حتما در مجلس شورای
اسالمی به عنوان نمایندگان مردم عزیز و ملت
سرافراز ایران اسالمی در خدمت عرصه ورزش از
یک ورزش عمومی تا سطح ورزش قهرمانی که الزم
و ملزوم هم هستند ان شاءاهلل در چارچوب وظایفی
که در مجلس داریم این کار را دنبال می کنیم و
به اشکاالتی که عزیزان اشاره کردند حتما رسیدگی
خواهیم کرد و در حداقل زمان ممکن و براساس
قانون آیین نامه داخلی حتما پیگیری خواهیم کرد.
قالیباف ادامه داد :امیدوارم در میادین بین
المللی بیشتر بدرخشیم .در المپیک امیدوارم رتبه
ما بهتر شود .در شرایط سخت کرونایی و محدودیت
های اقتصادی که داریم باید تالش کنیم .البته
مشکل اول اقتصادی نیست و مشکل نداشتن نقشه
راه مدون و مدیریت درست در این مسیر است که
به ما در این بخش آسیب وارد کرده است .وگرنه
با ظرفیت هایی که در کشور وجود دارد این عذر
پذیرفته شده نیست .با این سختی ها می توانیم کار
را پیش ببریم و با جوانان و فرهنگ ما می توانیم
حتما از این مشکالت هم عبور خواهیم کرد و به
موفقیت خواهیم رسید.
وی ادامه داد :یکی از ویژگی های موفقیت در
هر عرصه ای مردمی سازی فعالیت های ماست .ما
هر چقدر موضوعات را متمرکز کنیم و رفتار دولتی
کنیم و در بروکراسی های اداری بگذاریم بپذیرید
که اینجا خالقیت ها از بین می رود و دارایی های
ملی ما هم از بین می رود و ظرفیت های انسانی
ما هم از بین می رود .این در همه حوزه ها هست.
محمدباقر قالیباف تاکید کرد :تجربه نشان
داده است وقتی مردم کاری را انجام می دهند
ما نباید در آن دخالت کنیم .به عنوان کسانی که
در مسئولیت های اداری در بخش های مختلف
هستیم باید کار را به مردم واگذار کنیم .هیچ وقت
بدون مشورت مردم در مجلس قانونگذاری نکنیم.
باید قانون برای حل مشکل مردم باشد نه قانونی
باشد که زحمت ایجاد کند برای مردم .اینها الزمه
موفقیت در کار است.

غایبان استقالل مقابل گل گهر مشخص شدند

باشگاه استقالل اسامی بازیکنانی که قرار
است این تیم را در سفر به سیرجان همراهی
کنند ،اعالم کرد .سرمربی آبی پوشان بازیکنانی
که قرار است در سفر به سیرجان جهت دیدار
مقابل گل گهر این تیم را همراهی کنند مشخص
کرد .در این لیست غایبان سرشناسی حضور
دارند که از جمله آنها میتوان به روزبه چشمی،
محمد حسین مرادمند و رشید مظاهری اشاره
کرد ۲۳ .بازیکنی که کاروان آبیها را در این سفر
همراهی میکنند عبارتند از؛ حسین حسینی،
علیرضا رضایی ،محمد دانشگر ،سیاوش یزدانی،
آرمان رمضانی ،عارف آقاسی ،زبیر نیک نفس،
مهدی مهدی پور ،آرش رضاوند ،سعید مهری،
رضا آذری ،وریا غفوری ،کوین یامگا ،جعفر
سلمانی ،متین کریم زاده ،امیر علی صادقی ،امیر
حسین حسین زاده ،فردین رابط ،امین قاسمی
نژاد ،ارسالن مطهری ،محمد رضا آزادی ،محمد
جواد به آفرین و رودی ژستد .دیدار استقالل و
گل گهر از هفته ششم رقابتهای لیگ برتر امروز
(چهارشنبه) و از ساعت  ۱۶در سیرجان برگزار
میشود.

