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گزارش
وزارت گفت مدالهایم در حدی نیست
که برایم شغل پیدا کنند!

شاهین ایزدیار در اندیشه
مهاجرت از ایران؟!

شــاهین ایزدیار پرافتخارترین ورزشــکار
ایران در بازیهای پاراآســیایی جاکارتا که
موفق به کســب  6مدال طال و یک نقره در
جریان این رقابتها شد ،با ابراز نارضایتی از
پرداخت نشدن جوایزش ،تاکید کرد شاید
مجبور به مهاجرت از ایران شود .به گزارش
میــزان او گفت« :اگر در یک زمان مطمئن
شــوم که انتظاراتم برآورده نمیشود ،شاید
برخالف میل باطنیام تصمیم به مهاجرت
از ایــران بگیــرم ».ایزدیار افــزود« :طبق
گفته مسئوالن وزارت ورزشو جوانان قرار
بود بابــت  ۶مدال طالیی کــه در جاکارتا
کســب کردم ۳۲۰،سکه بدهند که آن هم
قرار اســت به صورت حواله کارت هدیه به
من تعلق بگیرد و متاســفانه مســئوالن به
راحتی زیرحرفشان زدند .چطور آن زمانی
کــه مدال میگیریم مســئوالن با مدال ما
پز میدهند ،اما هنــگام دریافت پاداشها
به راحتی وعدههایی را کــه داده بودند ،از
یادشان میرود ».او با انتقاد از صحبتهای
شــروین اســبقیان که عنوان کرده وزارت
ورزش به ورزشــکاران مدالآور قول پاداش
نداده ،اظهار داشــت« :پیش از پایان سال
محمدرضا داورزنی طی اظهارنظری عنوان
کرد که ورزشکاران نگران نباشند و پاداش
آنها در این دوره به صورت سکه پرداخت
خواهد شــد ،امــا از دورههــای بعدی این
پاداشها به صورت کارت هدیه و حواله به
ورزشکاران داده خواهد شد ».پرافتخارترین
ورزشــکار ایران در بازیهای پاراآســیایی
جاکارتا درخصوص اینکه با شــرایط فعلی
انگیزه کافی برای کســب ســهمیه ورودی
بازیهای پارالمپیــک ۲۰۲۰توکیو دارد یا
خیر ،گفت« :شاید این موضوع تا حد زیادی
در کاهش انگیزه ورزشکاران تاثیرگذار باشد
و از طرفــی هم تنها منبع درآمد من ،از راه
ورزش کردن اســت و درســت نیست این
چنین رفتاری با مــن صورت گیرد .خیلی
از ورزشــکاران از نظر اقتصادی در شرایط
جالبتوجهی قــرار ندارند و با دریافت این
پاداش بخش عظیمی از مشــکالت خود را
حل میکنند .متاسفانه وزارت ورزش به من
گفت مدالهایت در حدی نیست که برایت
شغل پیدا کنیم!»

کمیته ملی المپیک
 53هزار دالر به
ژاپن پرداخت کرد

المپیک 2020درحالی به میزبانی توکیو برگزار میشود که طبق تصمیم
میزبان ،خبرنگاران و روسای فدراســیونها باید برای دیدن رقابتهای
این تورنمنت ،بلیت تهیه کنند .بنابراین با آیدیکارت امکان تماشــای
مسابقات فراهم نیســت .این امکان فقط برای روسای کمیتههای ملی

ن باید مبلغ
المپیک فراهم اســت .بر این اساس کمیته ملی المپیک ایرا 
 ۵۳هزار دال ر به ژاپن پرداخت میکرد تا امکان تماشــای رقابتها برای

خبرنگاران و روســای فدراســیونها نیز مهیا باشــد .این مبلغ از سوی
کمیته ملی المپیک ایران به کمیته برگزاری بازیها پرداخت شده است.

ادامه کارشکنی انگلیسیها و صدور ویزای دقیقه نودی برای تکواندوکاران ایران

فرهادیان :مسائل سیاسی هم در صادر نشدن ویزا دخیل است!
سفیر ایران در لندن :بعید است صادر نشدن ویزا به مسائل سیاسی مرتبط باشد

سارا اصالنی

بیستو چهارمین دوره رقابتهای تکواندوی
قهرمانــی جهان از امروز به میزبانی شــهر
منچســتر آغاز میشــود .این مســابقات
مهمترین رویدا د جهانی تکواندو در ســال
قبــل از المپیک اســت که امتیــازات آن
تاثیر بسزایی در افزایش رنکینگ المپیکی
تکواندوکاران دارد .با اینحال اما کارشکنی
انگلیســیها در صدور ویزای  4ملیپوش
ایران به همــراه  2نفر از اعضای کادرفنی،
مشــکالتی برای تیم ملی کشورمان ایجاد
کــرده بود .ضمن اینکه ســفارت انگلیس
از صدور ویــزا برای رئیس فدراســیون و
نماینــده وزارت ورزش هم خودداری کرده
بود .ایــن اتفــاق درحالــی رخ داد که تا
ن هادیپور،
صبح دیروز هنــوز ویزای آرمی 
میرهاشم حسینی ،عرفان ناظمی و سجاد
مردانی به همراه محمد بســحاق مربی تیم
ملی ،آرش فرهادیــان مدیر تیمهای ملی،
ســیدمحمد پوالدگر رئیس فدراســیون و
همچنین نماینده وزارت ورزش صادر نشده
بود .اما با پیگیریهای فدراســیون ایران،
کمیته ملی المپیک ،وزارت ورزش و وزارت
امــور خارجه درنهایت ظهــر دیروز ویزای
هادیپور ،بســحاق و پوالدگر صادر شد و
ســفارت انگلیس اعالم کرد ویزای نفرات
باقی مانده هم متعاقبا صادر خواهد شــد.
نکته قابلتامل اینکه طبق برنامه مسابقات،
وزنکشــی آرمینهادیپور و میرهاشــم
حســینی باید امروز انجام شــود تا این 2
نماینده کشورمان بتوانند پنجشنبه به روی
شیاپچانگ بروند .هرچند که دیروز ویزای
هادیپور صادر شــد اما تا آخرین ساعات
اداری روز گذشــته ،هنوز خبری از صدور
ویزای حسینی نبود .آرش فرهادیان رئیس
سازمان تیمهای ملی تکواندو با ابراز تاسف

جریمه پدیده ،سپاهان و پرسپولیس

کمیتــه انضباطی آرای خود را در خصوص تیمهای مختلف
لیگ برتر صادر کرد .پس از ارایه گزارش از سوی دپارتمان
داوران علیه باشگاه پدیده شهرخودرو مبنی بر نشر اکاذیب
از طریــق مصاحبه و بیان مطلب کــذب علیه داوران بعد از
دیدار  2تیم پدیده و تراکتورســازی تبریز ،کمیته انضباطی
طبق ماده  71مقررات انضباطی باشــگاه پدیده شهر خودرو
را بــه پرداخت  50میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
دیدار تیمهای ســایپا و ســپاهان اصفهان در هفته بیستو
ششم لیگ برتر برگزار و از ســوی تماشاگران تیم سپاهان
تخلفاتی مبنی بر فحاشی به تیم داوری رخ داد .تیم سپاهان
بــه پرداخت 100میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شــد.
مســابقه تیمهای پرســپولیس تهران و ذوبآهن اصفهان
برگزار و از سوی تماشاگران تیم ذوبآهن تخلفاتی مبنی بر
فحاشــی به تیم مقابل رخ داد .تیم ذوبآهن باید مبلغ100
میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند .تیم پرســپولیس
تهران نیز به دلیل فحاشــی تماشــاگران به داوران و پرتاب
بطــری آب و اشــیا باید  200میلیون ریــال جریمه نقدی
پرداخت کند.

از این اتفاق ،در تشــریح ماجرا به خراسان
میگوید« :رقابتهــای قهرمانی جهان که
امسال قرار است به میزبانی منچستر برگزار
شــود ،مهمترین رویداد قبــل از المپیک
اســت .چراکه مدال طالی این مســابقات
 120امتیاز برای رنک المپیک دارد و ما در
ســال قبل از المپیک حساب ویژهای روی
امتیازات المپیکی ایــن رقابتها باز کرده
بودیم .قرار بود تیم ملی ایران با  8ورزشکار
در بخــش مردان و  6ورزشــکار در بخش
بانوان در این دوره از رقابتها شرکت کند.
علیرغم اینکه از ماههــا قبل برای صدور
ویزای کاروان ایــران اقدامات الزم را انجام
داده بودیم ولی متاســفانه مثل همیشــه
کارشکنی ســفارت انگلیس در صدور ویزا
باعث شد ویزای برخی نفرات اعزامی به این
رقابتها صادر نشود».
امــا اینکه علت عــدم صدور ویــزا برای
ورزشــکاران و کادرفنی ایران چه میتواند
باشد ،ســوالی است که فرهادیان در پاسخ
بــه آن میگوید« :من فکــر میکنم این
اقــدام ،یک اقــدام کامال هدفمند اســت.

چراکه آنهــا دقیقا به ورزشــکارانی ویزا
ندادند که عالوه بر اینکه عنواندار جهان
هســتند ،از رنک بهتری هم در سیســتم
رنکینــگ المپیکــی برخوردار هســتند.
نکته جالبتوجــه اینکه آرمینهادیپور،
میرهاشــ م حســینی و ســجاد مردانــی
ورزشکارانی هستند که به خاطر حضور در
مسابقات گرندپری منچستر تا همین  2ماه
پیش ویزای انگلیس در پاسپورتشان اعتبار
داشــت! البته ویزای هادیپور ،بســحاق
و پوالدگــر دیروز صادر شــد وهادیپور
صبح فردا(امروز) راهی منچســتر میشود
تا به مسابقه روز پنجشــنبه برسد .ضمن
اینکه مســئوالن فدراسیون جهانی قول
دادهاند درخصوص وزنکشی ورزشکارانی
کــه ویزای آنها دیر صادر شــده نهایت
همکاری را با ما داشته باشند ».فرهادیان
در پاســخ به اینکه آیا ج و سیاســی اخیر
و مســائل ناشــی از تحریمها هم در عدم
صدور ویزای ورزشکاران ایران دخیل بوده،
میگوید« :میتواند مســائل اخیر سیاسی
هــم در ماجرا دخیل باشــد .متاســفانه
انگلیسیها در گذشته هم دست به چنین

شکایت از تهدیدکنندگان هواداران پرسپولیس
درپــی ویدئــو منتشــره در فضای
مجــازی منتســب به لیدر باشــگاه
ســپاهان و پارسجنوبی و همچنین
نشر اکاذیب توسط برخی اشخاص ،با
دستور مدیرعامل باشگاه پرسپولیس،
معاونــت حقوقی باشــگاه ،اقدام به
طرح شــکایت در مراجــع امنیتی،
قضایــی ،اطالعاتی و ارکان انضباطی
فدراســیون فوتبال کرد .به گزارش
ایسنا به نقل از سایت رسمی باشگاه
پرســپولیس ،مهــدی ذاکــر ،مدیر
حقوقی این باشــگاه ،درپی اظهارات
تهدیدآمیز افــرادی که خود را لیدر
منتسب به باشگاههای پارس جنوبی
جم و سپاهان معرفی کردهاند ،اظهار
کرد« :باشــگاه پرســپولیس همواره
بــه تنشزدایی ،احترام بــه رقیبان
و هواداران و ایجــاد آرامش تاکید و

در این راســتا تالش کرد ه و ارتباط
خوبی میان کانون هواداران  2باشگاه
پرسپولیس و پارس جنوبی جم حاکم
اســت ،اما در راســتای احقاق حق
باشگاه و حراســت از امنیت اعضای
تیم و هــواداران ،هیچگونه اغماضی
در پیگیــری حقوق حقــه هواداران
و پرســپولیس و پیگــرد قضایــی
هنجارشــکنان ،تهدیدکننــدگان و
عامالن نشــر اکاذیب نخواهد بود و
بر این اســاس ،ضمن طرح شکایت
در مراجــع قضایی و ارکان انضباطی
فدراســیون فوتبال ،از طریق مراجع
امنیتــی ،اطالعاتــی و دادســتانی،
مراتب با حساســیت و بــه صورت
جدی پیگیری میشود .بدیهی است
نامبردگان مســئول بوده و باید نزد
مراجع ذیصالح پاسخگو باشند».

اقدامــی زدهاند و در دقیقــه نود ویزای ما
را صــادر کردهاند.حال آنکه چنین اتفاقی
هیچوقت برای ورزشکاران کشورهای دیگر
رخ نداده ».او میگوید« :بســیار متاســفم
برای کشــورهایی که مدعی دموکراســی
هستند اما خودشــان بدیهیترین مسائل
انســانی را زیــر پا میگذارنــد و به خاطر
مســائل سیاسی به ورزشــکاران عنواندار
یک کشــور ویزا نمیدهند .حال آنکه در
منشور المپیک هم به صراحت تاکید شده
که به هیچ عنوان مسائل سیاسی نباید وارد
ورزش شــود .اما انگلیســیها بدیهیترین
مسائل را رعایت نکردهاند .من نمیدانم اگر
کشــور ما چنین اقدامی میکرد ،آنها چه
فضای تبلیغاتی علیه ما به راه میانداختند
و چه اقداماتی میکردند؟!»
هرچند فرهادیــان این احتمال را میدهد
که شــاید در ماجرای صادر نشدن روادید
برخی از نفرات اعزامی ایران به رقابتهای
منچستر ،مســائل سیاسی دخیل بوده اما
حمید بعیدینژاد ســفیر ایــران در لندن
اینطــور فکــر نمیکند .بعیدینــژاد در
واکنش به اینکه آیا ممکن اســت مسائل
سیاســی در ماجرای صادر نشــدن ویزای
تکواندوکاران ایران نقش داشــته باشد به
خراســان میگوید« :بعید بهنظر میرسد
که مســائل اخیر سیاســی ربطی به این
موضــوع پیدا کرده باشــد ».او در واکنش
به اینکه ویــزای نفرات باقی مانده(عرفان
نظری ،آرش فرهادیان ،میرهاشم حسینی،
ســجاد مردانی و نماینــده وزارت ورزش)
چه زمانی صادر خواهد شــد هم میگوید:
«موضوع را پیگیــری کردهایم و منتظریم
ببینیم مســئوالن مربوطه در لحظات آخر
چه میکنند».
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زاویه نگاه شما

هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999:
***
من طرفدار پدیدهام ،ولی بهنظر من داور در گرفتن پنالتی برای پدیده
اشتباه کرد .هم  3امتیاز از سپاهان کم شد و هم از استقالل.
وقتــی میگوییم فوتبال کثیف ،منظور اینکه آقای گلمحمدی جلو
پرســپولیس یک جور بازی کنه و جلو بقیه تیمهای مدعی جور دیگه و
دودش بره تو چشم پدیده ،با تقدیم  ۶امتیاز به تیم محبوبش.
دوستان محترم چرا قهرمانی پرسپولیس را میخواهید کمرنگ کنید.
نتایج گلمحمدی در فصلهای قبل مقابل پرسپولیس را بررسی کنید.
ضمنا این فصل پرسپولیس فقط یک باخت آن هم به خاطر اشتباه محض
داور داشته ،نه مثل استقالل  5باخت.
کسانی که به آقا یحیی تهمت تقدیم امتیاز به پرسپولیس را میزنند،
نه تنها طرفدار پدیده نیستند ،بلکه دشمن هستند.
اسم خراسان ورزشی را تغییر دهید به روزنامه پیروزی .هر روز مطلب
علیه تیم استقالل و فرهاد مجیدی مینویسید.

اخبار
بدهی 17میلیاردی و مسدود شدن حساب جودو!

حساب بانکی فدراسیون جودو به دلیل مشکالت مالیاتی مسدود شده
است .بهگزارش فارس ،خبرها حکایت از آن دارد که ۱۷میلیارد ریال
بدهی مالیاتی مربوط به سالهای اخیر روی دوش آرش میراسماعیلی
رئیس جدید فدراســیون باقی مانده و به همین دلیل حســاب مالی
فدراسیون مسدود شده است.

موافقت با انتزاع سازمان جوانان از وزارت ورزش

سخنگوی فراکســیون جوانان مجلس از تصویب طرح انتزاع سازمان
امور جوانان از وزارت ورزش در جلسه دیروز کمیسیون برنامه بودجه و
محاسبات مجلس خبر داد .سیده فاطمه حسینی به ایسنا گفت« :طرح
انتزاع امور جوانان از وزارت ورزش و تشکیل سازمان ملی جوانان که در
دستور کار جلسه دیروز کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس
بود ،با رای اعضای این کمیسیون تصویب شد».

برکناری رهنما از کمیته فنی فدراسیون جهانی!

اواخر ســال  95فدراســیون کاراته ایران خبری را روی خروجی خود
منتشــر کرد ،مبنی براینکه فدراسیون جهانی کاراته با ارسال نامهای
به ایران ،مسعود رهنما را به عنوان عضو کمیته فنی فدراسیون جهانی
معرفی کرده است .به گزارش فارس اما این روزها خبر میرسد که گویا
از مدتها پیش مسئوالن فدراسیون جهانی مسعود رهنما را از کمیته
فنی فدراسیون جهانی کنار گذاشتهاند! این درحالی است که طی چند
ماه گذشته به دلیل حواشی و حرفو حدیثهایی که مطرح شد ،رهنما
در کاراته کشورمان نیز بهطور کلی کمرنگ شد و فعالیت چندانی در
کاراته ایران نداشــته! از طرفی در سایت فدراسیون جهانی کاراته نیز
دیگر نشانی از نام مسعود رهنما یافت نمیشود! کمیته فنی فدراسیون
جهانی  12عضو دارد که با حضور رئیس فدراسیون جهانی ،نایب رئیس
و دبیر در مجمع تعداد نفرات به  15نفر میرسد.

