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جبران مافات با
پیش درآمد آسیایی

نساجی

امـروز شـصت و سـومین ویژهنامـه آخرهفتـه ایرانورزشـی بـه چـاپ رسـید.
ضمیمـهای رایـگان برای مخاطبـان فهیمی که در این روزهای سـخت بـا ما ماندند
و تنهایمان نگذاشـتند .اسـتقبال از ویژهنامه تحلیلی-گزارشـی ایرانورزشـی نشان
داد شـما عزیـزان بهدنبـال مطالـب تـازه ،گفتهنشـده و روایتنشـده هسـتید .هـر
پنجشـنبه همـراه با روزنامـه 16 ،صفحه ویژهنامـه آخرهفته توزیع میشـود تا درباره
پشـتپرده اتفاقـات ورزش بیشـتر از قبـل بدانیـد ،عمیقتـر تحلیـل کنیـد و دور از
روزمرگیهـای ورزش ایران ،اطالعات بیشـتری به دسـت آورید .ممنون میشـویم
بـه رسـم همیشـه ،مـا را بـه دوسـتانتان و عالقهمنـدان ورزش معرفـی کنیـد.

حضور تکواندوی بلغارستان
با ذوالقدر در قهرمانی اروپا
دبیر کلی آسیا برای ایران میماند؟

این بار شکست مقابل نفر سوم آسیا

دســتمزد داوران فوتبــال هیــچ تناســبی بــا کاری کــه آنهــا انجــام
میدهنــد نــدارد .داوری فوتبــال یــک حرفــه  ۹۰دقیقــهای در هــر
هفتــه نیســت بلکــه یــک حرفــه تماموقــت اســت.
داور بــرای داوری همــواره نیــاز بــه آمــوزش و تمریــن دارد و
فــارغ از ایــن نیــاز بــه زندگــی ،بــا کیفیتــی کــه بتوانــد زندگ ـیاش را بــا
حرفــهاش بگذرانــد.
بســیاری از داوران شــاید مشــاغل دیگــری داشــته باشــند
امــا شــغل اول داور حرفــهای بایــد داوری باشــد و زندگــیاش
بــا داوری و بــرای داوری بگــذرد .ایــن فــرض کــه آنهــا در مشــاغل
دیگرشــان صاحــب موقعیــت حرفــهای میشــوند و میتواننــد
درآمــد کســب کننــد ،جــز آســیب بــرای کیفیــت داوری چیــزی
نــدارد .داور فوتبــال داور فوتبــال اســت و بایــد ایــن حرفــه
زندگــیاش را فــرا بگیــرد تــا بــه بهتریــن کیفیــت در حرفــهاش
برسد.
اینکــه از تبلیغــات روی لبــاس داوران فوتبــال در ایــران تــا پیــش
از ایــن درآمــد ســالیانه  ۴میلیــاردی کســب میشــد ،نشــان میدهــد
کــه فدراســیون فوتبــال در گذشــته قــدر فرصتهــای تبلیغاتــی
در فوتبــال را نمیشــناخت و بــا ارزش آن آشــنا نبــود یــا بــه رغــم
شــناخت ارزش ،دچــار غــرض دیگــری بــود.
اصــاح ایــن قــرارداد یــا ایجــاد فرصتهــای درآمدزایــی بیشــتر
بــرای داوران کاری اســت کــه فدراســیون جدیــد پیگیــر آن اســت
و اگــر بــه نتیجــهای بهتــر بــرای داوران برســد ،بیتردیــد داوری را
بــه حرفــهای تبدیــل میکنــد کــه داوران بــرای انجامــش اشــتیاق
بیشــتری بــه آمــوزش و تمریــن داشــته باشــند.
روز گذشــته خــداداد افشــاریان ،عضــو هیــأت رئیســه فدراســیون
فوتبــال کــه از داوران قدیمــی فوتبــال ایــران اســت ،در اینبــاره
گفــت« :حقالزحمــه داوران خیلــی کــم اســت و در اولیــن جلســه
هیــأت رئیســه ،تصمیمــات خوبــی خواهیــم گرفــت .عزیــزی خــادم
بــا هولدینــگ ایرانــول صحبــت کــرد .فکــر میکنــم چهــار میلیــارد
تومــان بــرای ایــن همــه داور بــا لوگــوی ایرانــول ،ظلــم اســت و ایــن
مبلــغ بایــد  ۴۰میلیــارد تومــان باشــد .ایــن قــرارداد (بــا ایرانــول)
اصــاح یــا لغــو میشــود و فکــر میکنــم همــه اقشــار جامعــه،
در فدراســیون فوتبــال جایــگاه خوبــی داشــته باشــند و داوران نیــز
بیبهــره نخواهنــد بــود .قــول میدهیــم بتوانیــم حــق ایــن داوران
را بگیریــم».
بحثهــا دربــاره دســتمزد داوران تازگــی نــدارد .علیرضــا
فغانــی ،داور برجســته ایرانــی در پــی همیــن گلــه کردنهــا ســرانجام
شــغلش را جــای دیگــری جس ـتوجو کــرد .او در آخریــن روزهایــی
کــه در ایــران داوری میکــرد ،گفتــه بــود« :مشــکل داوران ایــن
اســت کــه دســتمزدها چنــد ســالی ثابــت مانــده و هیــچ تغییــری
نکــرده اســت .در تمــام دنیــا افزایــش حقــوق داوران در پایــان هــر
فصــل فوتبالــی روالــی طبیعــی اســت امــا حقــوق داوران ایرانــی
در طــول ســالهای اخیــر ثابــت مانــده اســت .نمیتوانیــم خــود را
بــا بازیکنــان مقایســه کنیــم .البتــه بســیاری از بازیکنــان لیــگ برتــر
هــم دل خوشــی از شــکل پرداخــت قراردادهــای خــود ندارنــد و
مطالبــات زیــادی دارنــد .در مــورد داوران هــم بایــد بگویــم چندیــن
ســال اســت کــه وعــده افزایــش دســتمزد داوران داده شــده امــا
ایــن اتقــاق رخ نــداده اســت .در کل امیــدوارم وضعیــت پرداخــت
دســتمزد بــه داوران حرفــهای شــود».
آرزوی فغانــی ،آرزوی بســیاری از داوران جــوان هــم هســت.
شــاید بــه زودی داوران روزگار بهتــری را تجربــه کننــد .ایــن وعــدهای
اســت کــه فدراســیون جدیــد مطــرح کــرده و بایــد منتظــر انجامــش
نشســت.
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مأموریت مهم در قزاقستان

زیدان کلید نجات
یوونتوسمیشود؟

مازیار گیلکان
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در انتظار روزگاری بهتر
برای داوران

در انتظار ویزا تا
پای پلکان هواپیما!

عابدینی :عزیزی خادم به AFC
گفت ما هم وجود داریم
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جنـــگبر
سر ارثیه مارادونا

باالخره فدر

با وجود کرونا ،میزبانی امتیاز مهمی نیست

جریمه  5درصدی
بابک مرادی
خواهر دیگو را از خانه بیرون کردند

7

اسیون به پرسپولیس کمک کرد یا نه؟

سومینباخت
متوالی بالن با شجاع

زمانبندی در
خدمتسعودیها

بالتکلیفی در تورین

امیری-مغانلو؛خطحمله
پرسپولیسمقابلنساجی

بحران الریان قبل از حضور در لیگ قهرمانان

استقالل بین بازی دوم و سوم آسیا کمتر از  72ساعت فرصت دارد

عذرخواهی از فرهاد هم کمکی به هافبک کرونایی نکرد

عیسی همچنان نیمکتنشین است

لیگ اروپا؛ ساعت 23:30
گرانادا -منچستریونایتد
آرسنال -اسالویا پراگ
آژاکس -آاس رم
دیناموزاگرب -ویارئال
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سرخها مقابل نساجی فرمول طالیی خط حمله را پیدا میکنند؟

زمان علیه کادر فنی پرسپولیس

یادداشت

آرمن ساروخانیان

@armen7791

در آخرین بازی پیش از سفر به هند ،پرسپولیس امروز فقط به دنبال سه امتیاز
بازی با نســاجی اســت تا اجازه ندهد فاصله ســپاهان در صدر جدول بیشــتر شود.
پرسپولیس در شروع لیگ روی فینال لیگ قهرمانان تمرکز کرده بود و صدر جدول
را به اســتقالل واگذار کرد ولی تا نیمفصل توانســت فاصله را جبران کند و به صدر
جدول برگردد .با این حال رتبه نخست برای تیم گلمحمدی دوام زیادی نداشت
و سپاهان توانست آن را تصاحب کند.
نگاهی به نتایج پرســپولیس نشــان میدهد کــه آنها در ماههای گذشــته روند
خوبی داشتهاند .بعد از شکســت مقابل آلومینیوم اراک که تنها باخت این فصل
پرسپولیس محســوب میشود ،این تیم توانســته به  7برد و دو تساوی برسد .با این
حال ســپاهان که با  6برد متوالی آمادهترین تیم این روزهای لیگ است با استفاده
از همین دو تساوی پرسپولیس توانست به صدر جدول برسد.
پرســپولیس که در شــروع هفته دو امتیاز حســاس در مشــهد از دست داد ،در
این شــرایط نمیتواند مقابل نساجی هم امتیاز از دســت بدهد .بازی رفت دو تیم

نتیجه نقش منفعتطلبانه تاج در نشس 
ت
کنفدراسیون فوتبال آسیا

دبیرکل :AFC
هر چه  CASبگوید

نشست کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC
 )EXCOظهر دیروز (چهارشنبه) در منامه بحرین برگزار شد.
نشستی که سایت رسمی  AFCآن را با نقل قولی از شیخ سلمان
و اشاره به تصمیمهای اصلی اتخاذ شده در آن ،تشریح میکند.
اینسایتدربارهنشستفوقنوشتهاست:
شیخ سلمان رئیس  AFCدر جلسه کمیته اجرایی AFC
در منامه بحرین گفت که باالترین استانداردها و پروتکلهای
بهداشتی اجرا شده در لیگ قهرمانان آسیا  ۲۰۲۰در دوحه

در شــرایطی مساوی شد که پرسپولیس اعتراض زیادی به وضعیت زمین ورزشگاه
قائمشهر داشت .بارندگی شدید اجازه حرکت عادی توپ را نمیداد و پرسپولیس
از این بازی ســخت فقط توانست یک امتیاز بگیرد .با این حال نباید شرایط زمین
را تنها عامل توقف تیم گلمحمدی دانست ،چرا که نساجی در این سالها حریف
سرســختی برای پرســپولیس بوده .ســه بازی اخیر دو تیم در قائمشــهر با تساوی به
پایان رســیده و پرســپولیس در دو بازی اخیر در تهران نساجی را با حداقل اختالف
شکســت داده اســت .این بار هم بعید به نظر میرســد که نســاجی حریف راحتی
برای پرسپولیس باشد .هرچند این تیم هنوز در منطقه خطر است ،ولی با دو بردی
که بعد از آمدن ســاکت الهامی در لیگ به دســت آورده ،روحیــه و کیفیت بهتری
دارد و در تهــران هــم به دنبال امتیاز خواهد بود .بزرگترین مشــکل پرســپولیس در
نیمفصــل اول غیبت یــک گلزن بــود و کادر فنی امید داشــت که با اضافه شــدن
آلکثیر و مغانلو این ضعف برطرف شود ،ولی بازی پرسپولیس مقابل پدیده نشان
داد که خط حمله جدید تا رســیدن به هماهنگی و کارآیی بهتر فاصله نســبتاً زیادی
دارد .مغانلو در مشــهد فرصت بینظیری را از دست داد که از هر مهاجمی در لیگ
انتظار میرود آن را به گل تبدیل کند .این نشان میدهد که او با وجود تواناییهایی
که پیش از این در پیکان نشــان داده هنوز با شرایط پرســپولیس کامالً آشنا نیست.

قطر ،یک طرح جامع است که در سال  ۲۰۲۱نیز ارائه میشود.
او همچنین از عالقه کشورها برای میزبانی متمرکز مسابقات
مقدماتیآسیا،لیگقهرمانانآسیاوجامAFCتشکرکرد.شیخ
سلمان گفت« :پایان موفقیتآمیز لیگ قهرمانان آسیا در سال
۲۰۲۰الگوییبهمادادهاستتابااطمینانبیشتریبهسال۲۰۲۱
نزدیک شویم و باید از فدراسیون فوتبال قطر ،مقامات قطر و
متخصصانپزشکیبهخاطرتعهدوپشتیبانیآنهاتشکرکنیم.
قدردانی صمیمانه ما همچنین باید از همه انجمنهای عضو
باشد که توافق کردهاند در هفتهها و ماههای آینده مسابقات
تیمهای ملی و باشگاهی ما را برگزار کنند .برای ما بسیار مهم
بود که به جهانیان نشان دهیم فوتبال آسیا آماده بازگشت
است.بایدنشاندهیمکهAFCدرحالحاضربهترینموقعیت
ممکنبرایارائهمسابقاتایمنرادارد».
نکات برجسته این نشست هم به ترتیب زیر شرح داده
شدهاست:
کمیته اجرایی  AFCضمن تأیید تاریخ جدید از  ۴تا ۱۷
آوریل  ،۲۰۲۲به اعطای حق میزبانی مسابقات جام ملتهای

مدیران در فوتبال ایران چطور قرارداد میبندند؟

قرارداد بد با بازیکنان بد

از طــرف دیگر آلکثیر هــم ماهها با تیم تمرین نکرده و بــرای هماهنگی نیاز به زمان
دارد.
بازیهــای فشــرده لیــگ قهرمانــان در هنــد میتوانــد فرصت خوبــی برای
هماهنگی بیشتر مهاجمان پرسپولیس باشد .فصل گذشته هم در مسابقات فشرده
لیــگ قهرمانــان در قطــر بود کــه زوج آلکثیــر – امیری شــکل گرفــت و کمک کرد
پرســپولیس به فینال برسد .قطعاً خط حمله پرســپولیس بعد از شش بازی فشرده
در هند شــرایط بهتری خواهد داشــت ،ولی کادر فنی پیش از سفر به این مسابقات
باید فرمولی برای باز کردن دروازه نساجی پیدا کند.
به نظر میرســد زوج ایــدهآل خط حملــه از نظــر کادر فنی آلکثیــر – مغانلو
باشــد ،ولی تا زمانی که آنها به شــرایط ایدهآل و هماهنگی برســند مجبور است که
از گزینههای دیگر اســتفاده کند .در مشــهد مغانلو و عالیشــاه در خط حمله بودند،
ولی انتظار میرود امروز امیری جای عالیشــاه را در این پســت بگیــرد .آلکثیر هم
احتماالً در این بازی دقایق بیشــتری به زمین برود .کادر فنی پرســپولیس سرانجام
مهاجمانــی را کــه میخواســت در اختیار دارد ،ولــی زمان علیه آنها اســت و باید
هرچه زودتر به فرمول طالیی برســد وگرنه نوار قهرمانیهای این تیم در لیگ قطع
خواهد شد.

آسیا  ۲۰۲۰آسیا به فوتبال ازبکستان برای سال  ۲۰۲۲رأی داد.
مسابقات جام ملتهای آسیا زیر  ۱۷سال آسیا  ۲۰۲۲نیز به
میزبانی اندونزی برگزار میشود .اعضا همچنین در مورد
تصمیم فیفا در مورد تعلیق فوری فدراسیون فوتبال پاکستان
( )PFFبا توجه به وقایع اخیر در مقر فدراسیون در الهور که طی
آنگروهیازمعترضانبهدفاترحملهکردندمطلعشدند.
کمیته اجرایی  AFCهمچنین در مورد وضعیت مالی
توضیحدادوآخرینشرایطرااعالمکرد.
همچنین تصمیم گرفته شد که سی و یکمین کنگره AFC
همزمان با جوایز ساالنه  AFCدر دوحه قطر در نوامبر ۲۰۲۱
برگزار شود .این نشست در برخی رسانههای داخلی اما به شکل
جالبی پوشش داده شده است .با اینکه مهدی تاج بنا به ادعای
این رسانهها جز اشارهای مختصر به اعتراض ایران نسبت به
انتخاببحرینبرایمیزبانیمسابقاتمقدماتیجامجهانی،
دفاع محکمی از ایران در جلسه نداشته اما در برخی خبرها
اینطور به این موضوع اشاره شده است« :بعد از اعتراض تاج،
دبیر کل  AFCتوضیحاتی را در خصوص میزبانی بحرین در

گروه  Cمسابقات ارائه کرد .وی در این نشست دالیلی را پیرامون
ایرادات ساختاری و حقوقی بابت کشورهایی که میزبانی به
آنها تعلق نگرفته ارائه کرد .در پایان دبیر کل  AFCبا اشاره به
شکایت ایران به دادگاه  CASاعالم کرد با توجه به مطرح شدن
این شکایت هر تصمیمی که دادگاه حکمیت ورزش اتخاذ کند
مورداحترامهمهخواهدبود».
نقل قول دبیرکل  AFCو صحبتش مبنی بر احترام به
رأی دادگاه حکمیت ورزش اما در شرایطی است که دبیرکل
کنفدراسیون فوتبال آسیا چارهای جز احترام به رأی صادر شده
از سوی دادگاه حکمیت ورزش ندارد .درخواست تجدیدنظر
هم از سوی فدراسیون فوتبال به  CASارسال شده است
وارتباطی به نماینده فوتبال ایران در این جلسه نداشته .پس باز
همبایداینسؤالاساسیراپرسیدکهنقشتاجدرجلسهمهمو
حیاتی دیروز (چهارشنبه) چه بود؟ فرصتی که میتوانست به
راحتیتصمیمAFCدربارهمیزبانیبحرینرابهچالشبکشد،
تنها به این اظهارنظر از سوی دبیرکل  AFCمنجر شده که اعالم
کردهبهحکمCASاحتراممیگذارد؟!

از جوششهای لیگ داخلی تا دشواریهای المپیک سی و دوم

نگاه

روزهای پرجاذبه صیقل خوردن بسکتبال ایران

وصال روحاني

هیجــان و اتفاقــات جالبــی کــه در دیــدار روز دوشــنبه ( 16فروردیــن) تیمهــای
شــهرداری گرگان و شــیمیدر قم در اولین رویارویــی آنها در مرحله نیمــه نهایی لیگ
برتر بســکتبال کشــور شــکل گرفت و هیجانات دیگــری کــه در دوئل مهــرام تهران با
حریف خوزســتانیاش در نخستین دیدار آنها در همین مرحله در روز سهشنبه تحقق
یافت ،این نوید نسبی را داد که تیم ملی بســکتبال ایران با اندوختههای بیشتر و انرژی
فزونتری راهی المپیک توکیو شــود .بــازی با امثال آمریکا در آن آوردگاه که به ســبب
معضالت کرونایی با یک سال تأخیر و از ابتدای مردادماه در خاک ژاپن آغاز میشود،
ســختتر از آن اســت که فقط با پشــتوانههای یک لیگ داخلی بالنســبه پویا آســانتر
شــود اما انــرژی و روحیهای کــه دیدارهای مرحله نیمــه نهایی در این روزهای ســخت
امــا پرجاذبه فصــل بهار به بســکتبال ما تزریق کــرده و پیشتر در مرحلــه یکچهارم
نهایی هم رؤیت شــده بود ،به گونهای اســت که میتواند مردان مهران شــاهینطبع
را در شــرایط روحی و جســمی بهتــری وارد آوردگاه المپیک ســی و دوم کند که حاال نه
«المپیک  »2020بلکه به سبب تأخیرهای کرونایی «المپیک  »2021نامیده میشود
و بیبهــره از حضــور تماشــاگرانی اســت کــه همیشــه روح و جــان اصلی هر ورزشــی
بودهاند .حتی اگر اجازه ورود را به تماشاگران میدادند و سالن محل برپایی مسابقات
تیم ایران سرشــار از هواداران ما میشــد ،به چیزی بسیار بیشــتر از روحیه برای عبور از
مرحله گروهی بســکتبال المپیک نیاز داشــتیم .بجز المپیک  1948لندن که به اولین
حضور ایران در رشــته بسکتبال این بازیها مربوط میشــود و خاطرهای در دوردست

اســت ،تنها مرتبه قبلی حضور بســکتبال ما در المپیک به ســال  2008در پکن ارتباط
مییابد که تیم ایران هــر پنج بازیاش را در مرحله گروهی باخت و حذف شــد .اگر آن
بار با یــک مربی خارجی پای در عرصه نهادیم ،این بار یک ایرانی ســکاندار اســت و از
آنجا که همان ســکاندار (شاهینطبع) هدایت تیم باشگاهی شــهرداری گرگان را هم
در دست دارد ،توقع این است که بیشترین و بهترین بهره را از دیدارهای مراحل نهایی
لیگ داخلی بگیرد و آمادهترینهــا و برترینها را برای اعزام به توکیو برگزیند .او چون
اکثــر قریب به اتفــاق بازیها را میبیند ،به خوبی متوجه میشــود که کــدام نفرات در
چهار تیم مرحله نیمه پایانی آمادهتر و در ســطح حضوری موفق در المپیک هســتند
و ایــن را هم میدانــد که کدام تک نفرات شــاخص را میتواند از تیمهای حذف شــده
در مراحل قبلی برچینــد و به ترکیب تیم مورد نظرش بیفزایــد .هیچکس توقع ندارد
بســکتبال ایران در «توکیو  »2021کاری عظیم صورت دهد اما بر پایه شــور و اشتیاق و
انرژی و عزم نفرات منتخب میتوان نتایجی آبرومندانه گرفت و تیمی را ســاخت که
بتواند در مســابقات قهرمانی جهان  2022هم آبروداری کند .حســن لیگ بسکتبال و
روزهای پرهیجان پایانی آن متحول ساختن ملیپوشــان و رساندن آنها به مرحلهای
از آمادگی جســمانی و روحی اســت که پس از آن فقــط به ایجاد هماهنگــی بین آنان
و انجام دیدارهــای تدارکاتی مفید مقابل برخــی تیمهای قوی دنیا نیاز باشــد .انتظار
میرود از اواســط اردیبهشــت ماه و انــدک مدتی پــس از اتمام لیگ داخلی ،به رســم
معمول ســفر به چند کشور عمدتاً اروپای شرقی و انجام مســابقاتی تدارکاتی در آنجا
در دســتور کار قرار گیرد و مســأله حضور در پنجره ســوم مســابقههای فیبا کاپ آســیا و
بهتر بگوییم «کاپ بســکتبال آســیا» هم که قرار بود اســفند  1399برگزار شود (اما به
تأخیر افتاد) احتماالً در دســتور کار قرار گیرد و اگر مشــکالت کرونایی اجازه بدهد و این

مســابقات و سفرها شــکل گیرد ،منتخبین شــاهینطبع با روح و جوششی به المپیک
توکیو گام خواهند گذاشــت که بدون آن هیچ تیمی در آنجا در حاشیه امنیت نخواهد
بود .دو دیدار نخســت مرحله نیمه نهایی لیگ بســکتبال ایران نشان از آمادگی نسبی
برخی ملیپوشان و آمادگی باالی شــماری دیگر از آنها داشت و شرایط گواهی داد که
شــاهینطبع میتواند تیــم را برگزیند که اگــر از المپیک  2008بهتــر نتیجه نمیگیرد
قطعــاً در «توکیــو  »2021برخــی تحســینها را نســبت به خــود موجب خواهد شــد.
درست است که تک خارجیهای حاضر در ترکیب شــهرداری گرگان و شیمیدر قم در
دیدار نخســت دو تیم امتیازات قابل قبولی گرفتند اما این ایرانیهای دو تیم و به ویژه
محمد جمشیدی ،ارســان کاظمی و مایک رســتمپور بودند که اســتمرار بیشتری در
کار خود نشــان دادند و پای ثابت اکثر اتفاقات مثبت بودند و این ســناریو روز سهشــنبه
در دیدار نخســت مهرام با حریف جنوبیاش تکرار شــد و از آنجا که مسابقات مرحله
نیمه نهایی « 3از  »5اســت ،میتوان امیــدوار بود که آمادگی نفرات شــاخص دو تیم
بیشــتر و بیشــتر و صیقل خوردن آنها فزونتر و مؤثرتر و دســتهای شاهینطبع برای
اصلیتریــن گزینش جهــت حضوری قابل ذکــر در المپیک بازتر شــود و طبعاً ســری
دیدارهای فینال چنین وجهی را محتملتر خواهد کرد .ایران به عنوان نایب قهرمان
آخرین دوره مسابقههای بسکتبال قهرمانی آســیا ( )2018و تیمی که در آن میدانگاه
فقط به استرالیای کوچ کرده از قاره اقیانوســیه در دیدار نهایی باخت ،آرزوها و اهداف
فراوانی برای المپیک توکیو دارد و میتوان از هیچ حریفی نترســید و شجاعانه مبارزه
کرد .بخصوص که آمریکا هم بدون اکثر سوپراستارهای خود که در « »NBAحاضرند
(ولی به ســبب خســتگی و مســائل دیگر تمایلی به ســفر به توکیو ندارند) یک تیم «از
پیش قهرمان» در توکیو نخواهد بود.

یادداشت

رسول مجیدی

@Rasoulmajidi

هیچ مشــخص نیســت چرا برای احراز پســت مدیریت در
فوتبال ایران هیچ سنگ محکی وجود ندارد .چرا هیچ دورهای
الزم نیست گذرانده شــود؟ چرا فدراسیون فوتبال هیچ کالسی
برای باال بردن ســطح ســواد مدیریت فوتبالی مدیران فوتبالی
ایــران برگزار نمیکند .در فوتبال ایران نــه تنها با «بازیکنان بد»
قرارداد میبندنــد بلکه با بازیکنان «قرارداد بد» هم میبندند.
بعضی وقتها بندهای قــرارداد آنقدر آماتــور و خارج از عرف
اســت که آدم میماند مدیرانی کــه پای این قراردادهــا را امضا
میزننــد بــه فکــر منافــع باشگاهشــان بودهانــد یــا بازیکنان و
مدیربرنامههایشــان؟ چند سالی است که مد شــده بازیکنان
ملیپوش و اسم و رســمدار بندی در قراردادشان میگذارند که
در صورت رسیدن پیشــنهاد خارجی حق دارند بدون پرداخت
حتــی یک دالر به باشــگاه ،ایــران را تــرک کنند و لژیونر شــوند.
یعنــی مدیــران خیلی راحــت زیــر بنــدی را امضــا میکنند که
میتوانــد یکی از راههــای درآمدی اصلیشــان باشــد .فکرش
را بکنید مثــ ًا یوونتوس ایتالیــا در قراردادش با رونالــدو زیر بار
بندی برود که در صورت داشــتن پیشنهاد از ســوی باشگاههای
غیــر ایتالیایــی ،ســتاره پرتغالــی حــق دارد بــدون دریافــت
رضایتنامــه توریــن را ترک کنــد! دیگر مســألهای که ایــن روزها
در بین فوتبالیســتها مد شــده و ســر باشــگاهها در آن بی کاله
مانده ،ماجــرای تبلیغات بازیکنان اســت .تبلیغاتــی که در دو
سال اخیر به مدد رونق فضای مجازی شــدت گرفته و بازیکنان
که به کمک بازی در تیمهای بزرگ به شــهرت میرسند و دنبال
کنندههای میلیونــی در اینســتاگرام پیدا میکنند ،بــه راحتی و
بدون اینکه باشــگاه ســهمی در این درآمد داشــته باشد ،دست
به تبلیغ صفحات مجازی دیگر و یــا کاالهای مختلف میزنند.
بازیکنــان این روزهــا حتــی در تیزرهــای تبلیغاتی هــم حاضر
میشــوند و یا عکسشــان روی بیلبوردهای شــهر مــیرود اما
بازهم ســر باشــگاهها از این تبلیغــات بی کاله میمانــد .دیروز
خبرگزاری ایســنا در همین مورد گزارش جالبی کار کرده بود که
خواندن قسمتهایی از آن خالی از لطف نیست« :اگر تعدادی
از فوتبالیســتها را در اینســتاگرام دنبال کنید ،در کنــار تصاویر
این بازیکنان ،هر روز با تبلیغات گســترده مواجه میشــوید که
انــواع و اقســام خدمات و پیجهــای مختلف را تبلیــغ میکنند.
بر اســاس روند رایج ،هر بازیکن بســته به تعداد دنبال کنندهای
که دارد ،برای هر اســتوری بین  10تا  30میلیــون تومان دریافت
میکند که از طــرف دیگر برای پســتهای اینســتاگرامی هزینه
تبلیغــات بــه مراتب بیشــتر هــم خواهد بــود .حال اگــر یکی از
باشگاههای پر هوادار لیگ را در نظر بگیریم که به طور میانگین
 18بازیکن این تیم در طول ماه ،هر کدام  10تبلیغ اینستاگرامی
جــذب کنند ،بــا میانگیــن قیمــت  20میلیــون تومــان ،این 18
بازیکن مجموعاً حدود  3میلیــارد و  600میلیون تومان درآمد
کســب میکنند اما از این پول ،چیزی عاید باشــگاه نمیشود».
فوتبالیســتها البتــه کار غیرقانونــی انجام نمیدهند .اساســاً
بندی در قرارداد آنها قرار نــدارد تا تکلیف درآمدهای تبلیغاتی
بازیکنان و ســهم باشگاهها در آن مشــخص باشد .این در حالی
اســت که در فوتبــال اروپــا ،بندهایی در قــرارداد وجــود دارد که
کام ًال در آن شــرایط تبلیغاتی و حق ســهم دو طرف شــرح داده
شده .مدیران از همان ابتدا حق تصویر و حق تبلیغ به بازیکنان
میدهند و در عوض در طول مدت قرارداد ســهم قابل توجهی
از درآمد تبلیغاتی بازیکنان که با پیراهن باشگاهشان به شهرت
میرسند را برای خود میکنند .در فوتبال ایران اما همچنان در
بر همان پاشنه قدیمی میچرخد و نگاه مدیران نه معطوف به
فروش بازیکنان در پنجرههای تبلیغاتی است و نه روشن کردن
مســائلی از قبیل حق تبلیغات .همه چشمشان به بودجههای
دولتی اســت که به صورت مســتقیم و غیرمســتقیم قرار اســت
وارد حساب باشگاه شود.
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