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دونده رکورددار ایران:

سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران :

تیم ملی با گلزنی مورد احترام مردم قرار میگیرد
مــارک ویلموتــس ســرمربی
جدیــد تیــم ملــی فوتبــال
ایــران ابــراز امیــدواری
کــرد تــا تیمــش بــا ارایــه
بازیهــای هجومــی و گلزنــی
مــورد احتــرام مــردم قــرار
گیــرد .ویلموتــس کــه در نشســت صمیمانــه مســعود ســلطانی
فــر وزیــر ورزش و جوانــان بــا کادرفنــی تیــم ملــی فوتبــال
ســخن مــی گفــت ،بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود :فرصــت
کافــی در اختیــار بازیکنــان جــوان قــرار خواهــم داد و دوســت
دارم کــه تیــم ملــی بــا بــازی خــوب و هجومــی کــه نتیجــه
آن گلزنــی اســت مــورد احتــرام وعالقــه بیشــتر مــردم قــرار
گیــرد .ایــن ســرمربی بلژیکــی ادامــه داد :مــا مــی خواهیــم
بــازی را بــه حریفــان تحمیــل کنیــم نــه اینکــه اســیر بــازی
آنــان شــویم و نگــرش مــا عــاوه بــر برنامههــای کوتــاه مــدت،
چشــم انــداز بلنــد مــدت اســت .در ایــن راســتا تیمهــای
باشــگاهی و لژیونرهــا را هــم زیــر نظــر دارم.
مــارک ویلموتــس اردیبهشــت مــاه بــه طــور رســمی هدایــت
تیــم ملــی را بــه عهــده گرفــت و قــرار اســت تــا پایــان
جــام جهانــی  ۲۰۲۲بــه میزبانــی قطــر هدایــت ایــن تیــم
را همراهــی کنــد.
پــس از ناکامــی تیــم ملــی فوتبــال ایــران در جــام ملــت هــای
 ۲۰۱۹دوران هشــت ســاله همــکاری ا یــران بــا کارلــوس کــی
روش پرتغالــی پایــان یافــت و انکــه نــام چنــد ســرمربی از
جملــه یولیــن لوپتگــی و برانکــو ایوانکوویــچ بــرای همــکاری
بــا تیــم ملــی مطــرح شــد عاقبــت فدراســیون بــا ایــن
ســرمربی بــه تفاهــم و امضــای قــرارداد رســید.

مدیرعامل سپاهان :

بهخاطر یک سوءتفاهم به کمیته انضباطی احضار شدم
مدیرعامــل ســپاهان گفــت:
مــن گفتــه بــودم ســپاهان
از تبلیغــات محیطــی در
گذشــته  ۴میلیــارد تومــان
درآمــد داشــته امــا دوســتان
بــه اشــتباه فکــر کــرده بودنــد
کــه منظــور مــن از ایــن رقــم فقــط بــرای ســال گذشــته
اســت کــه اینگونــه نبــود .مــن ایــن رقــم را بــرای ســالیان
گذشــته اعــام کــردم .اینجــا یــک ســوءتفاهم بــه وجــود آمــد.
مســعود تابــش ،مدیرعامــل باشــگاه ســپاهان در گفتوگــو
بــا ایســنا دربــاره تجلیــل ایــن باشــگاه از ســعید آذری
اظهــار کــرد :باشــگاه ذوبآهــن هــم مثــل باشــگاه
ســپاهان یــک باشــگاه چنــد منظــوره اســت و همیشــه
همــکاری خوبــی داشــتهایم .مــا در اینجــا بــا هــم
رقابــت ســالم و محترمانــهای در بســیاری از رشــتهها
بایــد داشــته باشــیم .آقــای آذری هــم یکــی از مدیــران
ورزشــی خــوب کشــور اســت و زحمــت بســیاری کشــیده
اســت .وظیفــه دانســتیم قدردانــی کوچکــی از او بکنیــم.
بــه نظــر مــن او بایــد در عرصــه مدیریــت ورزش باشــد
و بــرای او آرزوی موفقیــت میکنــم .همچنیــن بــرای
دکتــر محمــدی ،مدیرعامــل جدیــد باشــگاه ذوبآهــن
هــم آرزوی موفقیــت میکنــم و مــا همچنــان بــا باشــگاه
ذوبآهــن همــکاری خواهیــم داشــت.
او دربــاره احضــارش بــه کمیتــه انضباطــی هــم توضیــح داد:
مــا حــرف بــدی نزدیــم کــه دوســتان در کمیتــه انضباطــی
میگوینــد برخــورد شــدید میکنیــم .نگرانیــم کــه هــر
حــرف مــا باعــث ناراحتــی عــدهای شــود .مــن در ورزش
بــودهام و مدیریــت کــردهام .خبــر احضــار مــن بــه کمیتــه
انضباطــی بــه علــت نشــر اکاذیــب بالفاصلــه در همــه
ســایتها و فضــای مجــازی منتشــر شــد .اول گفتنــد بــه
خاطــر نشــر اکاذیــب .بعــد فهمیدیــم کــه ســازمان لیــگ
شــاکی اســت .ماجــرا هــم ایــن بــود کــه مــن گفتــه بــودم
ســپاهان از تبلیغــات محیطــی در گذشــته  ۴میلیــارد تومــان
درآمــد داشــته امــا دوســتان بــه اشــتباه فکــر کــرده بودنــد
کــه منظــور مــن از ایــن رقــم فقــط بــرای ســال گذشــته
اســت کــه اینگونــه نبــود .مــن ایــن رقــم را بــرای ســالیان
گذشــته اعــام کــردم .اینجــا یــک ســوتفاهم بــه وجــود
آمــد .بعــد گویــا شــبهای بــه وجــود آمــد و بعضــی باشــگاهها
از ســازمان لیــگ دربــاره ایــن رقــم پرسوجــو کــرده بودنــد.

وعده میدهند اما حمایت نمیکنند /نمیخواهم از سکوتم سوء استفاده کنند!
مهــدی پیرجهــان از عــدم حمایــت مســئوالن دو و میدانــی
انتقــاد کــرد و گفــت :همــه وعــده و وعیــد میدهنــد امــا
کســی حمایتــم نمیکنــد .بــه گــزارش ایســنا ،مهــدی
پیرجهــان ،قهرمــان دوی  ۴۰۰متــر بامانــع ایــران و متولــد
ســال  ۱۳۷۸اســت .او کــه در ســومین ســال فعالیــت خــود
در دو و میدانــی بــه یکــی از امیدهــای ایــران بــرای حضــور
قدرتمنــد در مســابقات مختلــف تبدیــل شــده ،ایــن روزهــا
بــه دنبــال کســب ســهمیه المپیــک  ۲۰۲۰توکیــو اســت
تــا فرصــت حضــور در یکــی از بزرگتریــن میدانهــای
ورزشــی دنیــا را بــه دســت بیــاورد.
پیرجهــان کــه بــه گفتــه خــودش همیشــه ســعی کــرده
از حواشــی دور باشــد ایــن بــار لــب بــه انتقادگشــود و از
حمایــت نشــدن بــرای بهبــود عملکــرد و کســب ســهمیه
المپیــک گلــه کــرد .او در مــورد عــدم حمایــت مســئوالن دو
و میدانــی بــه ایســنا گفــت :همــه مســئوالن وعــده و وعیــد
میدهنــد امــا کســی حمایــت نمیکنــد .تــا االن هــم بــا
هزینــه شــخصی تــا اینجــام آمــدم و حمایــت خاصــی از
مــن صــورت نگرفتــه اســت .بعضــی از مســئوالن وعــده
حمایــت میدهنــد امــا هیــچ چیــزی ندیــدم .فدراســیون
دو و میدانــی هــم مــن را بــه اردوی خاصــی نفرســتاده و از
ایــن نظــر حمایتــم نمیکنــد .تنهــا یــک دوره بــه مــدت

 ۲۰روز مــن را بــه اردوی بوشــهر فرســتاد کــه آن هــم بــا
حــرف و حدیثهــای زیــادی همــراه بــود .او در ایــن
مــورد افــزود :بعــد از آقــای حــدادی و تفتیــان بهتریــن
شــانس ایــران بــرای حضــور در المپیــک هســتم بــه همیــن
دلیــل امیــدوارم حمایتــم کننــد تــا بــا خیــال راحــت ورودی
الزم را کســب کنــم .پیرجهــان در پاســخ بــه ایــن ســوال که
کیهانــی رئیــس فدراســیون بــرای کســب ســهمیه المپیــک
خیلــی بــه شــما امیــدوار اســت ،بــا ایــن وجــود حمایتتــان
نمیکنــد؟ گفــت :آقــای کیهانــی لطــف دارد امــا امیــدوارم
حرفــش همــراه بــا ســند باشــد و واقعــا حمایــت کنــد.
حــرف را همــه میزننــد امــا حمایــت در صورتــی اتفــاق
میفتــد کــه یــک ورزشــکار بــا ذهــن آرام کار کنــد.
او در ادامــه بیــان کــرد :فدراســیون مــا را بــه مســابقات
میفرســتد امــا بــه مســابقات ســطح باالیــی مثــل
مســابقات اروپایــی اعــزام نمیکنــد و مــن هــم بــا هزینــه
شــخصی نمیتوانــم شــرکت کنــم .هنــوز  ۲۰ســاله
نشــدهام امــا رنکینــگ چهــارم آســیا در بخــش بزرگســاالن
را دارم و در ســطح بزرگســاالن مســابقه میدهــم .در
مســابقات هنــد هــم بــه عنــوان برتریــن ورزشــکار مــرد
انتخــاب شــدم کــه افتخــاری بــرای ایــران اســت .در
ایــن شــرایط انتظــار دارم کــه بــا حمایــت مســئوالن

بــه مســابقات ســطح یــک دنیــا اعــزام شــوم تــا خــود را
ارزیابــی کنــم.
پیرجهــان در مــورد جابــه جایــی رکــورد ملــی و حمایــت
فدراســیون گفــت :در  ۱۰مــاه ،هفــت بــار رکــورد ملــی
را جابــه جــا کــردم امــا تنهــا پاداشــی کــه گرفتــم ،یــک
میلیــون و نیــم بــود کــه آقــای کیهانــی بــه مــن و همیــن
مقــدار را بــه مرب ـیام داد.
او در ادامــه افــزود :قابــل مقایســه بــا حــدادی نیســتم
امــا نســبت بــه تفتیــان رنکینگــم بهتــر اســت و انتظــار
حمایــت دارم .تــا االن هیــچ حرفــی نــزدهام و علیــه کســی
مصاحبــه نکــردم امــا دوســت نــدارم از ایــن حــرف نــزدن
ســوء اســتفاده شــود.
پیرجهــان در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه در ایــن شــرایط
آیــا ســهمیه المپیــک میگیــری؟ گفــت :مطمئــن هســتم
ســهمیه میگیــرم چــون بــه خــودم اعتقــاد دارم .مــن در
یــک ســال ،بیــش از یــک ثانیــه رکــوردم را بهتــر کــردم
کــه ایــن بــرای دونــده ســرعت کــم پیــش میآیــد.

رییس فدراسیون فوتبال :

صعود تیم ملی به جام جهانی بدون حمایت سلطانیفر میسر نبود
رییــس فدراســیون فوتبــال بــا «ویــژه» خوانــدن حمایــت
وزیــر ورزش و جوانــان از تیــم ملــی در مســیر رســیدن بــه
جــام جهانــی روســیه ،اظهــار داشــت :قاطعانــه میگویــم
اگــر «مســعود ســلطانیفر» از تیــم ملــی حمایــت نمیکــرد
موفقیــت ایــران در راهیابــی مقتدرانــه بــه جــام جهانــی
 ۲۰۱۸و نتایــج خــوب آن در روســیه میســر نمیشــد.
«مهــدی تــاج» در جریــان نشســت وزیــر ورزش و جوانــان
بــا کادرفنــی تیــم ملــی فوتبــال ایــران ،اظهــار داشــت :کادر
فنــی جدیــد تیــم ملــی و در راس آن «مــارک ویلموتــس»
بــا جدیــت بــه کار خــود ادامــه میدهنــد و همانطــور کــه
اعــام شــد ایــن کادر فنــی بــه دلیــل ارائــه بــازی هجومــی
بیــن مــردم محبوبیــت زیــادی پیــدا کــرده اســت.
وی بــا ابــراز رضایــت از رونــد فعالیــت ویلموتــس در راس
کادر فنــی تیــم ملــی فوتبــال ایــران تاکیــد کــرد :مجموعــه
کادرفنــی بــا وجــود اینکــه در پرداخــت هــا دچــار مشــکل

بودیــم بــا جدیــت بســیار تمرینــات را پیگیــری میکنــد؛
خوشــبختانه آنهــا بــدون تنــش بــا ســرمربیان تیمهــای
لیــگ برتــری تعامــل مناســبی دارنــد.
تــاج بــا اشــاره بــه اینکــه بــازی تیــم ملــی فوتبــال ایــران
بســیار هجومــی و عامهپســند شــده و ویلموتــس ایــن تیــم
را در بیــن مــردم محبــوب کــرده اســت ،عنــوان کــرد :در
ایــن بیــن آنچــه بیــش از هــر چیــز دیگــری اهمیــت دارد
کــم شــدن حاشــیه و درگیریهــا در تیــم ملــی اســت
کــه ایــن مــوارد همگــی دســتاورد بســیار خوبــی محســوب
میشــود.
رییــس فدراســیون فوتبــال در پایــان بــار دیگــر حمایــت
وزیــر ورزش از تیــم ملــی را مثبــت ارزیابــی کــرد و افــزود:
از ســلطانیفر میخواهــم همچنــان بــه حمایــت از تیــم
ملــی ادامــه داده و بــه ایــن تیــم کمــک کنــد.
«وحیــد هاشــمیان» مربــی تیــم ملــی نیــز در ایــن دیــدار

معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان :

بدهی  ۱۵میلیاردی فدراسیون کشتی جای بحث دارد

معــاون ورزش قهرمانــی وزارت ورزش و
جوانــان گفــت :وزارت ورزش در بهتریــن
حالــت میتوانــد  ۱۲.۵میلیــارد بــه فدراســیون
کشــتی پرداخــت کنــد لــذا بهتــر اســت
صرفهجویــی الزم بــه عمــل آیــد؛ بدهیهــای
مالیاتــی را رفــع و رجــوع خواهیــم کــرد امــا
 ۱۵میلیــارد بدهــی بــه افــراد حقیقــی و
حقوقــی جــای بحــث دارد.
« محمدرضــا داورزنــی » در نشســت
فوقالعــاده فدراســیون کشــتی بــا اشــاره بــه
مشــکالت اقتصــادی فدراســیونها اظهــار
داشــت :هــر فدراســیون میزانــی از بودجــه دارد
و بــرای هزینهکــرد آن بایــد برنامــه داشــته
باشــد .برنامــهای کــه در آن فدراســیون بــه
گونـهای عمــل کنــد تــا تعهــدی ایجــاد نشــود.
بــرای ســامان دادن بــه مشــکالت اقتصــادی و
مالیاتــی فدراســیونها جلســات مفصلــی بــا
ســازمان مالیاتــی و وزارت اقتصــاد داشــتیم تــا
بدهیهــای مالیاتــی را ســامان دهیــم .وی بــا
اشــاره بــه انباشــت بدهیهــای مالیاتــی ورزش
ایــران گفــت :ازآنجــا کــه ورزش معــاف از
مالیــات اســت هیچکــدام از فدراســیونها
پیــش از ایــن اظهارنامــه مالیاتــی ندادنــد.
زمانــی کــه خــود مــن در فدراســیون
والیبــال بــودم ،یــک بــار نگفتنــد اظهارنامــه

مالیاتــی بیاوریــد امــا حــاال میگوینــد چــرا
نیاوردهایــد .معــاون وزیــر ورزش در ادامــه بــا
اشــاره بــه تالشهــای ایــن وزارتخانــه بــرای
حــل مشــکل مالیــات فدراســیونها عنــوان
کــرد« :مســعود ســلطانیفر» در تعامــل بــا
وزیــر اقتصــاد اســت تــا بتوانــد ایــن مشــکل
را حــل کنــد .فدراســیونها نیــز اظهارنامــه
ســال گذشــته را شــروع کردهانــد تــا شــفافیت
در دریافــت و پرداختهــا ایجــاد شــود.
داورزنــی در ادامــه گــذری بــر بدهیهــای
خارجــی کشــتی زد و تصریــح کــرد :اتحادیــه
جهانــی کشــتی همــواره بــه خاطــر ایــن
بدهیهــا ایــران را تهدیــد میکنــد و ایــن در
شــان کشــور نیســت .بایــد تکلیــف بدهیهــای
خارجــی روشــن شــود .بدهیهــای خارجــی
تنهــا مربــوط بــه فدراســیون کشــتی نیســت
کمــا اینکــه در گذشــته در رشــتههای دیگــر
هــم ایــن مشــکل وجــود داشــت.
معــاون ورزش قهرمانــی وزارت ورزش و
جوانــان دربــاره صرفــه جویــی در هزینــه
کردهــا عنــوان کــرد :منابــع فدراســیون هــا
بــه خاطــر مشــکالت اقتصــادی کشــور محــدود
اســت لــذا بــرای صرفهجویــی در آن بایــد
ســفرهای غیرضــروری لغــو و افــراد اضافــه در
اعزامهــا حــذف شــوند.

گفــت :توجــه وزیــر ورزش و جوانــان بــه تیــم ملــی فوتبــال
ایــران قابــل تقدیــر اســت و مــا تــاش میکنیــم در ایــن
شــرایط ســخت اقتصــادی بــا نتایــج خــوب دل مــردم ایــران
را شــاد کنیــم.
هاشــمیان اطالعــات ســلطانیفر و اشــراف و تســلط وی بــر
فوتبــال را قابلتوجــه و بســیار ارزنــده خوانــد.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد :ویلموتــس واقعــا مربــی
بــزرگ و بــا تجرب ـهای اســت کــه عــاوه بــر شــاخصههای
فنــی از اخــاق خوبــی نیــز برخــوردار اســت و خوشــحالم
کــه در ایــن شــرایط در کنــار او بــوده و بــه کشــورم
خدمــت میکنــم.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس :

دیدن تکرار موفقیتهای پرسپولیس فقط کمی صبر نیاز دارد

پیشکســوت تیــم فوتبــال پرســپولیس
گفــت :تیــم کالــدرون میتوانــد
موفقیتهــای اخیــر خــود را تکــرار کنــد
و بــرای دیــدن ایــن اتفــاق تنهــا بایــد
کمــی صبــر داشــت.
«محمــد نصرتــی» در گفتوگــو بــا
خبرنــگار ایرنــا ،بــا اشــاره بــه شــرایط
ایــن روزهــای پرســپولیس و عملکــرد
ایــن تیــم در  ۲هفتــه ابتدایــی لیــگ
برتــر اظهــار داشــت :پرســپولیس امســال
تیــم خوبــی دارد و از طرفــی کادر فنــی
بــا ســابقهای هــم در ایــن تیــم حضــور
دارنــد .نتایــج  ۲هفتــه ابتدایــی هــم
چنــدان بــد نبــوده و میتــوان بــه ایــن
تیــم امیــدوار بــود.
وی افــزود :انتظــارات از پرســپولیس
همیشــه بــاال اســت امــا ایــن تیــم هنــوز
پتانســیل ایــن را دارد کــه موفــق عمــل
کنــد .بازیکنــان خوبــی در پرســپولیس
هســتند و بایــد کمــی صبــر داشــت تــا
دوبــاره موفقیتهــا تکــرار شــود.
پیشکســوت تیــم فوتبــال پرســپولیس
اضافــه کــرد :یکــی از اتفاقــات خــوب
چنــد وقــت اخیر بازگشــت «محمدحســن
انصاریفــرد» بــه پرســپولیس بــود؛ ایــن

تغییــرات جــای تبریــک دارد .مدیــران
غیرفوتبالــی هــم توانایــی باالیــی
دارنــد امــا مدیــران فوتبالــی همچــون
انصاریفــرد میتواننــد بــرای باشــگاه
بزرگــی ماننــد پرســپولیس مفیــد باشــند.
ســرمربی تیــم گلریحــان البــرز بــا
اشــاره بــه شــرایط تیمــش در لیــگ
دســته اول فوتبــال کشــور هــم گفــت:
شــرایط خوبــی در تیــم مــا حاکــم اســت
و بازیکنــان خوبــی در گلریحــان حضــور
دارنــد؛ عــاوه بــر ایــن ،کادر فنــی بــا
دانشــی نیــز در اختیــار داریــم و ســعی مــا
ایــن اســت تــا بــا اســتفاده از علــم روز دنیا
در کنــار ایجــاد همدلــی اتفاقــات خوبی را
رقــم بزنیــم.
وی اضافــه کــرد :یکــی از مهمتریــن
فاکتورهــای تیــم مــا کادر فنــی جــوان
اســت و شــرایط ســنی نزدیــک بــه
بازیکنــان باعــث شــده تــا فضــای خوبــی
در تیــم مــا حاکــم شــود؛ بــد نیســت بــا
اســتفاده از ایــن موقعیــت ،از مــردم خــوب
اســتان البــرز کــه مــا را حمایــت کردنــد
تشــکر کنــم؛ ســعی داریــم بــا تکیــه بــر
حمایــت آنهــا اســتان البــرز را صاحــب
یــک نماینــده در لیــگ برتــر کنیــم.

