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سکوت آزمون در قبال تحریم تیمملی!

پس از بازی دوستانه تیم ملی ایران و الجزایر که منجر به باخت  1 -2تیم ملی
کشــورمان شد زمزمههایی درخصوص تغییرات دراگان اسکوچیچ ،سرمربی
تیــم ملی فوتبال کشــورمان و حضــور دوباره کارلوس کــیروش روی نیمکت
تیــم ملــی مطرح شــد .با ایــن حال ،میرشــاد ماجدی سرپرســت فدراســیون
فوتبال درگفتو گو با عادل فردوســی پور در برنامه «فوتبال  »360اعالم کرد
اســکوچیچ قطعا در جام جهانی روی نیمکت ایران مینشــیند .عالوه بر این
احســان اصولی ،ســخنگوی هیأت رئیســه فدراســیون فوتبال در مصاحبهای
اعالم کرد که موضع فدراسیون حمایت از اسکوچیچ است.

توضیح قاضیزاده هاشمی درباره پخش جام جهانی

احسان قاضیزاده هاشمی ،دبیر شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما درباره
شــایعه عدم پخش مســابقات جام جهانی قطر توســط صدا و ســیما گفت:
«درباره بحث پخش مســابقات خارجی و بینالمللی صدا و ســیما همیشــه
درگیر بوده اســت؛ چه در مســابقات جام جهانی و چه مســابقات المپیک یا
سایر مسابقات خارجی همیشه و همه ساله این بحثها وجود داشته و طبعاً
یک فرایند شــروع شده و مذاکرات آن با شرکتهای پخشکننده بینالمللی
و خارجی یا مســتقیماً یا با واســطه اخذ شــده و مســابقات پخش شده است.
بنابراین جای نگرانی نیست و به امید خدا مسابقات جام جهانی قطر پخش
خواهــد شــد ».او ادامه داد« :در ســفری که بنده به اتفاق آقــای وزیر ورزش و
جوانان به قطر داشــتم ،مذاکرات خوبی با وزیر ورزش قطر انجام شد و اتفاقاً
در حاشیه آن یک مکان مستقل برای خبرنگاران ایرانی در زمان جام جهانی
پیشبینــی خواهــد شــد که مســابقات جــام جهانی قطــر را به صــورت کامل
پوشش بدهند .جامعه رسانه کشورمان نگران نباشند و پوشش کاملی از جام
جهانی خواهند داد».

درخواست تحریم حضور صهیونیستها در جام جهانی

گروه «عمل االقصی» ( )AWGکه یک جنبش بشردوســتانه برای فلســطین
در اندونــزی اســت ،شــرکت تیــم رژیم صهیونیســتی در جام جهانــی فوتبال
زیــر  20ســال به میزبانی اندونزی را محکوم کــرد و خواهان تحریم این تیم از
حضور در این مسابقات شد .این درخواست از سوی جنبش ضد صهیونیست
درحالی رقم خورد که تیم رژیم صهیونیستی ،این هفته به مرحله نیمه نهایی
مســابقات قهرمانی فوتبال اروپا زیر  19ســال  2022در اســلواکی راه یافت ،اما
گــروه  AWGبهدلیــل حمالت وحشــیانه و مکرر رژیم صهیونیســتی و اعمال
رفتار خشونتآمیز علیه کودکان و سالمندان فلسطینی ،این درخواست را کرد
تا صهیونیستها با ابزار ورزش نتوانند روی جنایات خود سرپوش بگذارند.

فوتبال زنان

ماجدی :اسکوچیچ در جام جهانی سرمربی ایراناست

یکی از بازیکنان درجه یک سابق تیم ملی از من درخواست کمک برای تهیه جهیزیه دخترش داشت
محمدمحمدی ســدهی /در شــرایطی که چند
روز از فصل نقل و انتقاالت میگذرد ،بحث مبلغ
قراردادهای بازیکنان به یکی از ســوژههای اصلی
فوتبال کشور تبدیل شــده است .مبالغ نامتعارف
قرارداد تعدادی از بازیکنان ،صدای تیمهای لیگ
برتری را درآورده و این موضوع باعث شده دوباره
طرح ســقف قرارداد احیا شود و این بار قرار است
 8میلیارد تومان به عنوان سقف قراردادها تعیین
شــود .طرحی که ســالها پیش نیز اجرا شد اما در
عمل شکست خورد.
ســعید فائقی که حدود دو دهه پیش در زمان
مدیریــت مصطفــیهاشــمیطبا ،رئیــس وقــت
ســازمان تربیتبدنــی ،نفــر دوم مدیریت ورزش
کشــور بود درخصوص اجرای طرح سقف قرارداد
بازیکنان به خبرنگار «ایران» گفت« :گفته میشود
سازمان لیگ سقف قراردادها را  8میلیارد تومان
در نظــر گرفته اســت .باید در نظر داشــته باشــیم
یک فوتبالیست درآمد دیگری ندارد و زندگیاش
از راه فوتبــال میگــذرد .ایــن در حالــی اســت کــه
در شــرایط فعلــی درآمــد دکترها خیلی بیشــتر از
فوتبالیستهاســت .باید ایــن را بپذیریم که عمر
یــک ورزشــکار حرفهای  10ســال اســت و درآمد او
بایــد در ایــن مدت به گونهای باشــد کــه بتواند در
دوران بازنشستگی زندگی خود را بگذراند .ببینید
در حال حاضر رقــم قراردادهای بازیکنان فوتبال
در طول  2ســال بین  10تا  15میلیارد تومان اســت
و او نمیتوانــد بــا این مبلغ حتــی یک خانه خوب
بخــرد و در کنــار آن زندگــیاش را بچرخانــد .این
بازیکنــان بیمــه ندارنــد و در صــورت مصدومیت
هزینههــای درمانشــان را خودشــان پرداخــت
میکننــد ».معاون ســابق ســازمان تربیــت بدنی

افــزود« :در دوران مدیریت خــودم موافق اجرای
ســقف قراردادهــا نبودیم چرا که اعتقاد داشــتیم
ایــن موضــوع رقابتــی اســت .مــا اعتقاد داشــتیم
کــه هرگونه دخالــت در این موارد باعث میشــود
تــا اتفاقــات دیگری بیفتــد و وضعیت بدتر شــود.
همــان اتفاقــی کــه آن زمان افتــاد و باعث شــد تا
پولهــای زیرمیــزی پرداخــت شــود .در آن زمــان
قراردادهــای پشــت پــرده مانند اهدای خــودرو یا
ســاختمان در کنــار قراردادهای رســمی رواج پیدا
کرد .باشــگاهها زیر قــول خود میزدند و ســازمان
لیگ و کمیتههای انضباطی هم به دلیل شــرایط
مبهم قراردادها نمیتوانستند پیگیر حق بازیکنان
باشند و بلبشویی راه افتاد».
فائقــی بــرای توضیــح نظراتــش ،مثــال هم
زد« :در زمــان مــا پولهــای کالن بــه این صورت
نبــود امــا بــا ایــن حــال آن زمــان هم تعــدادی
افراد تنگنظر بودند که اعتقاد داشــتند قرارداد
بازیکنان نامتعارف است و حاال هم همین افراد
هســتند که صحبت از سقف قراردادها میکنند.
در آن زمــان باالتریــن رقــم قــرارداد متعلــق به
علــی دایــی بــود که بــه تیم کشــاورز منتقل شــد
و حقوقــش ماهــی یــک میلیــون تومان بــود .در
آن زمــان مــن از ســازمان گســترش مأموریــت
داشــتم کــه در ســازمان تربیــت بدنــی فعالیت
کنــم .حقوقــم  900هــزار تومــان بــود و دریافتی
من از کســانی که در ســازمان تربیت بدنی پست
مدیریــت داشــتند ،بیشــتر بــود و آنهــا  700هزار
تومــان حقــوق میگرفتنــد .ما آن زمان حســاب
میکردیم کــه درآمد ماهانه یک پزشــک چقدر
اســت و براســاس آن بازیکن ملی به اندازه یک
پزشــک فوقتخصص دریافتی داشــته باشد .به

دنبــال این بودیم که مســیرهایی برای باال بردن
درآمــد فوتبالیســتها باز کنیم که لژیونر شــدن
بازیکنــان یکی از همین راههــا بود و این موضوع
عالوه بر باال رفتن درآمد بازیکنان باعث ارتقای
کیفیتشــان شــد .در آن زمان فوتبالیســتهای
زیــادی بــه اروپــا رفتند و ســطح تیم ملــی را باال
بردنــد ».او درخصوص مبالغ قــرارداد بازیکنان
فوتبــال در زمــان مدیریــت خودش اظهــار کرد:
«در همــان ســالهای حضــور مــن در تربیــت
بدنی تیم بهمن بیشــتر بازیکنانــش را به پیکان
منتقــل کــرد و برخی دیگــر از بازیکنــان این تیم
به اســتقالل و پرسپولیس رفتند .در همان موقع
فرهــاد مجیــدی با قــرارداد  3ســاله از بهمن به
استقالل رفت که مبلغ آن  100میلیون تومان بود
و این مبلغ باالترین مبلغ قرارداد در همان سال
شــد .حمید اســتیلی در همان روز به خاطر علی
پرویــن با  5میلیون تومان به پرســپولیس رفت.
پروین به استیلی گفت که با  5میلیون تومان به
پرسپولیس برود که استیلی گفت چشم!»
او معتقد است سقف قرارداد با حرفهایگری
منافــات دارد« :صحبــت از ســقف قــرارداد
بازیکنان نگرانکننده است و این موضوع باعث
میشــود تا نگــران حرفهایگــری شــویم .ایجاد
محدودیــت در هــر حوزهای مشــکالتی به وجود
مــیآورد .بهتر اســت دوســتان به دنبال ســقف
نباشــند چــرا که طــرح ســقف قــرارداد بازیکنان
سالها پیش انجام شد و شکست خورد .در حال
حاضر قرار اســت که قرارداد بازیکنان در ســایت
کدال ثبت و قراردادها شــفاف شــود و این اتفاق
بسیار خوبی است ».فائقی در ادامه به موضوعی
اشــاره کرد که قابل تأمل است« :در حال حاضر

هیچ متر و معیاری برای قیمتگذاری بازیکنان وجود ندارد

اخبار

پس از جدایی علیرضا منصوریان از صنعت نفت مســئوالن این باشگاه رضا
پرکاس را به عنوان ســرمربی خود در فصل بیســت و دوم انتخاب کردند .این
مربی  54ســاله آبادانی که در آلمان اقامت دارد ،کار مربیگری خود را در تیم
محلــی بودریــخ آغاز کــرد و در ادامــه روی نیمکت تیمهای اشــترامپ و آدلر
نایست نشست .وی پس از حضور در تیمهای آلمانی به فوتبال امارات رفت
و سرمربیگری تیم االمارات را برعهده گرفت و پس از مدتی حضور در این تیم
در فصل  ۲۰۰۹-۱۰به عنوان سرمربی تیم حتا امارات انتخاب شد .پرکاس در
ادامه به آلمان بازگشــت و پس از حدود دو فصل ســرمربیگری در تیم کرفلد
برای اولین بار در سال  ۹۱به ایران آمد اما نتوانست مانع سقوط صنعت نفت
به لیگ دســته اول شــود .آخرین تیمی کــه پرکاس در آن ســرمربیگری کرده
استراوشان تاجیکستان است .البته قرار گرفتن در میانههای جدول لیگ این
کشور سبب شد مربی ایرانی از این تیم هم جدا شود.

کاری نکنیم بازیکنان در زمان بازنشستگی محتاج شوند

اختصاص مبالغ نامتعارف در فصل نقل و
انتقاالت و صحبــت درخصوص اجرای قانون
ســقف قــرارداد بازیکنــان فوتبــال بــا واکنــش
پیشکســوتان ایــن رشــته همــراه بــود .جــال
چراغپور ،کارشــناس فوتبال ایــران درباره این

موضوع بیــان کرد« :این قانــون تازگی ندارد و
چند ســال پیــش آن را اجرا کردنــد اما دیدیم
که نتیجهای نداشــت .ایــن موضوع را میتوان
از چنــد منظر بررســی کــرد؛ در وهلــه اول باید
ایــن را در نظر بگیریم که در فوتبال ما بشــدت
بازیکن ،کم تولید میشــود .یعنی در هر فصل
فقط دو ،ســه یــا حداکثــر  5بازیکن ،بیشــتر به
لیــگ تزریق نمیشــود .در نتیجــه چون خیلی
تولیــد کــم اســت ،قیمــت بــاال مــیرود .ایــن
قانــون اقتصــاد اســت؛ قانونــی به نــام عرضه
و تقاضــا ».وی ادامــه داد« :مســأله دوم ایــن
اســت که هیچ تــرازو و میــزان ارزشــیابی برای
قیمتگــذاری مهارتهــا وجــود نــدارد .یعنی
مهــارت را نمیتــوان وزن و مقایســه کرد؛ یک

چشمی تمدید کرد ،زواری استقاللی شد ،کاوه میبندد

کاپیتان وریا در آستانه جدایی

گروه ورزشی/اســتقالل پس از جذب ســجاد شــهباززاده ،امیــد حامدی فر و رضــا میرزایی ،جذب
بازیکنــان جدیــدی را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت .یکــی از ایــن بازیکنان محمد حســین
زواری دیگرهافبــک وســط جوان صنعت نفت اســت که ســه شــنبه شــب از مســئوالن ،هــواداران
و بازیکنــان ایــن تیــم خداحافظــی کرد .او که بازیکن تیم امید ایران اســت ،ســهمیه زیر  23ســال
اســتقالل محسوب میشــود و حاال با مسئوالن اســتقالل برای حضور در این تیم به توافق رسید و
با قراردادی دو ســاله به جمع آبیپوشــان اضافه خواهد شــد .همچنین روزبه چشــمی نیز پس از
مذاکــره با مدیران اســتقالل ،بــرای تمدید قراردادش به مدت  2فصل دیگر به توافق رســید .او با
انتشــار عکســی در فضای مجــازی از تمدید قراردادش و ادامه کار بــا پیراهن آبی خبر داد .ضمن
اینکه محمدحسین مرادمند که برای گذراندن دوران سربازی به ملوان رفته بود ،حاال با دریافت
کارت پایان خدمتش میتواند به اســتقالل برگردد و قرار اســت قرارداد  2ســاله
او نیز به صورت رســمی امضا شــود .این در حالی اســت کــه قرار بود
دیشــب جلســه مهمی درخصوص کاوه رضایی بیــن مدیر برنامه
این بازیکن و مدیران باشــگاه استقالل برگزار شده و اگر اتفاق
خاصی نیفتــد ،انتقال این مهاجم به جمع آبیپوشــان که
تاکنون روند خوبی داشــته ،نهایی خواهد شــد .همچنین
در ادامــه اســتفاده از بازیکنــان جــوان و آینــده دار قرار
اســت با نظر ســاپینتو ،عرفان باقری بازیکن  18ســاله
آکادمی استقالل نیز به تیم بزرگساالن اضافه شود.
اما وریا غفوری کاپیتان استقالل که مدتی قبل اعالم
کرده بود منتظر تماس مســئوالن این باشــگاه اســت
تــا قراردادش را با ایــن تیم تمدید کند ،بهدلیل عدم
تماس مسئوالن اســتقالل تصمیم به جدایی گرفت.
البته هنوز خبری رسمی درباره جدایی وریا نیامده ولی
به نظر میرســد جدایی او قطعی اســت و گفته میشــود
مقصد بعدی غفوری ،فوالد خواهد بود.
گفتنی است بهزاد نوشادی مربی بدنساز فصل قبل استقالل
نیز به کادر فنی نساجی اضافه شد.

چیــز ارزشــی اســت و ایــن ارزش هــر ســال رو
بــه باال مــیرود .در ایــن وضعیــت قیمتها را
کجــا تعییــن میکننــد؟ وقتی چند ســال پیش
قانون ســقف قرارداد گذاشــته شــد ،تا ماشین
پورشــه هم بــه بازیکنان هدیه دادند .یکســری
زمیــن هم دادند و همــه را گرفتار کردند .همه
ویالهــای بازیکنان آن دوره بــرای همان زمان
اســت!» عالوه بر این امیررضا واعظ آشتیانی،
مدیرعامــل پیشــین باشــگاه اســتقالل گفــت:
« 22ســال از فوتبــال بــه اصطــاح حرفهای ما
میگذرد و شــاهد یک پیشرفت در حوزه فنی،
مدیریتی و قوانینی نبودیم .تصمیمگیرندگان
هر ســال یک رویــه معیوب را ادامــه دادهاند و
امــروز بــه اینجا رســیدهاند که قیمــت بازیکنی
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انتقاد فائقی ،معاون سابق سازمان تربیت بدنی از احیای دوباره سقف قرارداد فوتبالیستها

تمرینات تیم ملی فوتبال زنان با قهر برخی بازیکنان آغاز شد

پریســا غفــاری /بعــد از خداحافظــی غیرمنتظــره مریــم ایراندوســت از
ســرمربیگری تیــم ملی فوتبــال زنان ،مریم آزمــون جایگزین او شــد و هفته
گذشته هم با دعوت از  ۳۱بازیکن خبر از تشکیل اردو داد .در این شرایط دور
جدیــد تمرینات تیــم ملی فوتبال زنان برای حضور در مســابقات  2022کافا
از دیــروز آغاز شــد و نکته قابل توجه اینکه تعــدادی از بازیکنان به بهانههای
مختلف حاضر به شــرکت در تمرینات نشــدند .گفته میشــود از بین این 5
بازیکن به جز شقایق روزبهان که به علت فوت برادرش با عذر موجه غایب
اســت 4 ،بازیکــن دیگر یعنی زهــره کودایــی ،مرضیه نیکخواه ،ثنــا صدقی و
غزاله بنیطالبی در اعتراض به برکناری مریم ایراندوست حاضر به شرکت
در اردو نشــدند .در این شرایط فدراسیون فوتبال ،تنها یک روز مانده به آغاز
اردو از  5بازیکن جدید شامل فاطمه عزیزی ،زهره جاللی ،سمیرا محمدپور،
رها یزدانی و مریم رهیده ،دعوت به عمل آورد .از سویی در این اردوی  9روزه
بازیکنــان تیم خاتون
بــم که قهرمــان لیگ
شــدند هــم بــه دلیل
تمرینــات باشــگاهی
برای حضــور در جام
باشــگاههای آســیا
دعوت نشدند .اولین
جلســه که  ۱۲۰دقیقه
بــه طــول انجامیــد،
دویدن دور زمین و ســپس تمرین پرفشــار تاکتیکی در دستور کار قرار گرفت.
پیش از شــروع تمرین هم مریم آزمون دقایقی با بازیکنان صحبت کرد و از
آنها خواست از فرصت حضور در تیم ملی استفاده کنند.
نکته جالب اینکه مریم آزمون که در حاشیه برگزاری تمرین مصاحبهای
داشت ،دچار اشتباه عجیبی شد« :فدراسیون فوتبال با توجه به نتایج اخیری
که تیم ملی جوانان در مســابقات غرب آســیا به دســت آورد تصمیم گرفت
کادر فنــی جوانــان بــرای بزرگســاالن انتخاب شــود .همان طور کــه میدانید
همراه این تیم برای اولین بار توانستیم قهرمان غرب آسیا شویم و تیمهای
قدرتمنــد ایــن منطقه را شکســت بدهیم .من خیلی خوشــحالم کــه در این
جایگاه قرار گرفتم ».این درحالی است که تیم ملی قهرمان غرب آسیا نشد
بلکه در تورنمنت کافا (رقابتهای آسیای مرکزی) قهرمان رده جوانان شد.
نکته دیگر اینکه آزمون ترجیح داد مریم جهاننجاتی را به جای مرضیه
جعفری به کادرش اضافه کند و این در حالی اســت که پیشتر گفته میشد
فدراســیون خواســتار حضــور جعفری بــه عنوان مربــی تیم ملی شــده بود.
آزمون درخصوص نیامدن تعــدادی از بازیکنان به اردو ،چنین توضیح داد:
«بزرگتریــن مشــکل مــا نبودن بســیاری از بازیکنــان اصلی تیم اســت .این
بازیکنان در تیم بم شاغل هستند و این باشگاه تصمیم گرفت که بازیکنانش
را در اختیار تیم ملی قرار ندهد .همچنین متاسفانه  5بازیکن تأثیرگذار تیم
ملــی کــه از بدنه اصلی تیم ملــی بودنــد را در اختیار نداریم .البتــه بازیکنان
جوان و خوبی داریم که میتوانند تیم مناسبی را تشکیل بدهند .گرچه برای
این تورنمنت فرصت کمی در اختیار ما است اما سعی میکنیم تمام تالش
و انرژیمــان را بــه کار بگیریم تا بدنهای بازیکنان را به حدی برســانیم که 4
بازی رســمی انجام دهند .کار ســخت اســت اما برای روزهای سخت آفریده
شــدهایم ».او در پایــان بــدون اشــاره به دلیــل تحریم تمرینات توســط چند
بازیکــن خوب و تأثیرگــذار تیم ملی ،گفت« :این نویــد را به همه مردم عزیز
ایــران میدهــم با توجــه به اتفاقاتــی که افتاده و حاشــیههایی کــه این روزها
برای تیم ملی ســاختند همه چیز اینجا خوب اســت و جو دوستانهای داریم.
امیدوارم در مســابقات عــاوه بر ارائه بازی خوب ،از اعتبــار تیم ملی دفاع و
جایگاه آن را ارتقا دهیم و این شروعی تازه برای آینده فوتبال زنان باشد».
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خیلــی از بازیکنــان ســابق تیــم ملــی را به شــما
معرفی میکنم که محتاج نان شبشان هستند.
کاری نکنیــم کــه بازیکنان در زمان بازنشســتگی
محتاج شــوند .دو روز پیــش پیامی برایم آمد که
بســیار دردآور بــود .یکــی از بازیکنان ســابق تیم
ملی که جزو بهترین بازیکنان زمان خود بود ،به
من پیام داد که برای خرید جهیزیه دخترش نیاز
به کمک مالی دارد .در نظر داشته باشیم که این
موضــوع واقعــاً نگرانکننده اســت .موضوعات
اینچنینــی باعــث میشــود بازیکنــان کنونی به
دنبال تأمین آینده خود باشند و برای رسیدن به
آن به کشــورهای خلیج فــارس کوچ کنند و عمر

با رقــم یک میلیــارد بــه  10میلیــارد ارتقا پیدا
میکند که هیچ متر و معیاری برای آن نیست
و بازیکنــی با این قیمت ،حتــی بهرهوری فنی
هــم ندارد .اگر در اروپا بازیکنی با قیمت گزاف
خریداری میشود ،محاســبه اقتصادی درباره
این خرید صورت گرفته و مدیران میدانند که
تــا چه میــزان میتوانند به لحــاظ اقتصادی از
خرید این بازیکن منتفع شوند و این بازیکن از
نظر عملکردی هم تیمش را منتفع میکند».
او بیان کرد« :در فوتبال ما بازیکن به هیچوجه
بهــرهوری اقتصادی ندارد ،خرید بازیکن فقط
هزینه دارد و برای شــما تولید ثروت نمیکند.
در باشــگاههای مــا فقط هزینه دیده میشــود
و درآمــدی از بازیکــن و مربــی نمیبینیــد کــه

یک امضا تا مربی شدن سیدجالل در پرسپولیس

گلمحمدی ۲ :مهاجم خارجی میخواهیم ،درخواست تمدید قرارداد اسدی را دادم
گــروه ورزشــی /پرســپولیس در حالی خــود را برای
حضــور در فصل جدید لیگ برتر آماده میکند که
قــرار بود تمرینات این تیم از امروز آغاز شــود اما با
توجه به تکمیل نشــدن تیم و همچنیــن تأخیر در
حضور تعــدادی از بازیکنــان در تهــران ،تمرینات
در هفتــه آینده شــروع میشــود .همچنین حضور
در ایفمــارک بــرای انجام تســتهای پزشــکی نیز
دلیــل دیگــر تعویــق تمرینــات اســت .البتــه
گئورگــی گولســیانی ،مدافــع
گرجســتانی جدیــد
سرخپوشــان امــروز
بــه تهــران میآیــد
تــا در تمرینــات
پیش فصــل
پر ســپو لیس
حاضــر شــود.
اما ســید جالل
حســینی در
حالی قرار است
به کادر فنی این
تیــم اضافه شــود
کــه کاپیتــان فصــل
گذشته سرخپوشان
دیروز بــرای مذاکره
جهــت این موضوع

ت ولی رضــا درویش مدیرعامل
به این باشــگاه رف 
باشــگاه پرســپولیس در این جلســه غایب بــود .به
همیــن خاطر ســید جالل پــس از دیــدار با محمد
محمدی معاون ورزشــی پرسپولیس قرارداد خود
را بــه عنــوان مربی امضا کــرد .این قــرارداد منتظر
امضای درویش اســت که به زودی رسمی میشود
تا سیدجالل برای فصل جدید عضوی از کادرفنی
پرسپولیس باشــد .با این حال ،او بزودی قرارداد 2
ســالهای را به عنوان مربی با ســرخها امضا خواهد
کــرد .امــا درویــش دیروز جلســه ای بــا مدیرعامل
بانک شــهر برگزار و با او تفاهمنامه همکاری امضا
کــرد تــا بخشــی از درآمــد پرســپولیس کــه حاصل
فروش ســهام اســت ،در بانک شهر سرمایهگذاری
شــود .دیروز همچنین سرمربی پرسپولیس درباره
شــرایط ایــن تیــم توضیحاتــی ارائــه داد .یحیــی
گلمحمدی درباره عملکرد پرســپولیس در فصل
نقــلو انتقاالت گفت« :از درویــش و همه مدیران
باشگاه تشکر میکنم که تا به اینجا زحمات زیادی
کشیدهاند و همان طور که قبالً گفتم ،شروع خوبی
در نقــلو انتقــاالت داشــتیم ،اما هنــوز کار برای ما
تمــام نشــده و در بعضی از پســتها نیــاز مبرم به
بازیکــن داریــم .امیــدوارم کــه در ایــن چنــد روز در
این بخش هم کار بخوبی پیش برود».او در پاســخ
بــه ایــن ســؤال کــه در چــه ُپســتهایی بــه بازیکن
نیــاز داریــد ،توضیــح داد« :یک مهاجــم داخلی و

گالیه مهدویکیا از باشگاهها

قاسمپور :مهدویکیا میتواند تیم امید را به المپیک ببرد
گروه ورزشــی/تیم فوتبال امیــد ایران  3هفته
پیــش در مســابقات قهرمانــی زیر  23ســال
آســیا نــاکام بــود و در همان مرحلــه گروهی
حذف شــد .به همین منظور نشســت کمیته
فنــی فدراســیون فوتبــال عصــر سهشــنبه با
حضــور آنالین مهدی مهدویکیا ،ســرمربی
تیــم ملــی امیــد برگــزار شــد .در این جلســه
ضمــن بررســی عملکــرد و آنالیــز بازیهای
تیــم امیــد در مســابقات قهرمانــی زیــر 23
ســال آســیا مشــکالت و کاســتیهای ایــن
تیــم مــورد تحلیــل و ارزیابــی قــرار گرفــت.

ایــن از چالشهــای ورزش حرفــهای ماســت.
در فوتبالمان شــاهد اتفاقی نیســتیم که تولید
ثــروت کنــد .اجــرای قانون ســقف قــرارداد در
ســال  88باعث شــد که کف قــرارداد در فصل
آینــدهاش بــه  250میلیــون برســد ،چــون این
تصمیــم اشــتباه باعــث شــد رقمهــای فصل
بعد نجومی شــود .االن هم شنیدم  8میلیارد
تومان ســقف تعیین شــده و اگر ســقف باشد و
نتوانند برخورد کرده و اقدامی قاطعانه انجام
دهنــد 8 ،میلیارد تومان تبدیل به کف قرارداد
میشــود .مــن معتقــدم اگــر ســازمان لیــگ و
فدراســیون فوتبال قدرت برخــورد و مدیریت
موضــوع را ندارنــد ،به این مســأله ورود نکنند
که چالش جدیدی ایجاد کنند».

کاپیتان دیروز به باشگاه پرسپولیس رفت و برای پیوستن به کادر فنی توافق کرد

سرمربی تیم امید به صورت آنالین در جلسه کمیته فنی فدراسیون فوتبال حاضر شد

مهدویکیا عدم همکاری مناسب باشگاهها
و در خدمت نداشــتن بازیکنــان در اردوهای
مــورد نیــاز ،بــازی نکــردن و نیمکتنشــینی
بازیکنــان تیم امید در باشــگاهها و دور بودن
از شــرایط مســابقه و موقعیــت ویــژه تیــم
امیــد بــرای حضــور در مســابقات ایــن دوره
از جملــه عــدم امــکان برگــزاری بازیهــای
تدارکاتــی بــه دلیــل انجــام رقابتهــاى
باشــگاهی و محدودیت زمانی اردوهای تیم
امیــد را از جمله مشــکالت ایــن تیم پیش از
حضور در مســابقات قهرمانی آســیا ارزیابی

حرفهای خود را در این کشــورها بگذرانند که این
موضــوع به فوتبالمان آســیب میزند».معاون
سابق سازمان تربیت بدنی گفت« :ما باید برای
قهرمانانمــان ارزش قائــل شــویم و آنهــا را از
لحاظ مالی تأمین کنیم .در حال حاضر شــکاف
عمیقــی بین درآمد برخی اقشــار با اقشــار دیگر
ایجاد شــده و این شــکاف باعث میشود تا مثالً
قــرارداد  22میلیاردی یک بازیکن رقم درشــتی
بــه نظر برســد .در حال حاضر فوتبالیســتهای
ما طبق دهکبندی ،جزو دهک  6قرار دارند که
ایــن برای افرادی که در جامعه شــادی و نشــاط
ایجاد میکنند ،به هیچ وجه مناسب نیست».

کــرد .همچنیــن در ایــن جلســه مقرر شــد با
حمایت فدراســیون فوتبال ،تیــم امید طبق
برنامههای مورد نظر کادر فنی جهت حضور
در مســابقات کشورهای اســامی آماده شود
و بــا تدارکاتــی مناســب در مســابقات آتــی
قهرمانــی آســیا و انتخابــی المپیــک حضور
یابــد .بــر همیــن اســاس ابراهیم قاســمپور،
ســخنگوی کمیته فنی فدراســیون فوتبال در
خصوص اینکه آیــا حمایتها از مهدویکیا
همچنــان ادامــه دارد ،به فــارس گفت« :به
حمایت از مهدویکیا امیدوارم زیرا همیشه

با حفــظ ثبــات ،نتیجــه بهتری هــم حاصل
خواهد شــد .اگر زمان و امکانات مناســب به
مهدویکیا بدهیم او توانایی رساندن تیم ما
به المپیک را دارد .البته بحث فقط سرمربی
نیست بلکه باید بســتر را برای کار کردن وی
فراهــم کنیم تا تفکراتش را پیــاده کند .قرار
اســت هر چه ســریعتر به ایران بازگردد و باز
هــم برنامههای خــود را در مــورد بازیهای
کشــورهای اسالمی ارائه بدهد .اعتقاد داریم
او میتوانــد با دیدن نفرات بیشــتر تیم خود
را تقویت کند».

یــک خارجی میخواهیــم .اکنون با جذب نشــدن
گزینههای داخلی ،دو مهاجم خارجی میخواهیم.
ت هافبک دفاعــی هم به یــک بازیکن نیاز
در پســ 
ت درخواســت تمدید با رضا
داریم و برای این پســ 
اســدی را دادم .یکی دیگر از دالیل تأخیر در شروع
تمرینــات همین بود که هنوز ایــن بازیکنان جذب
نشــدهاند و دوســت داریــم کــه تمــام تیــم در آغاز
تمرین کنار هم باشند و بدنسازی را با ترکیب کامل
بازیکنان شروع کنیم ».گلمحمدی درباره اینکه آیا
طلب بازیکنان و مسائل مالی هم در شروع نشدن
تمرینات دخیل بوده ،عنوان کرد« :من در جلسات
گذشــته بــا آقــای درویــش راجــع بــه ایــن مســأله
صحبــت کردم و از باشــگاه خواســتم کــه در فصل
جدید دیگر شاهد مشــکالت مالی گذشته نباشیم
و آقــای درویــش هم قــول داد که امســال مســائل
مالی به حداقل برســد و تیم از این نظر دغدغهای
نداشته باشــد .دلیل تأخیر در شروع تمرینات هم
مسأله مطالبات نیست هر چند میدانم مدیریت
در تالش است این مشکل را هم بزودی حل کند».
گفتنی اســت یحیــی در حالی مهاجــم می خواهد
که گادوین منشــا نیجریهای مس رفسنجان که مد
نظر سرخپوشــان بــود ،قــراردادش را بــا مس یک
فصــل دیگر تمدید کــرد و باید دید در این شــرایط
پرسپولیس به مهدی عبدی که از تیم چاوز پرتغال
پیشنهاد دارد ،رضایت نامه می دهد یا خیر.

