
ستاره 60میلیون 
یورویی، مربی 
600هزار یورویی

بهروز رسایلییادداشت
روزنامهنگار

دستمزدی که اسکوچیچ می گیرد 
یک صدم قیمتی است که پورتو روی 

طارمی گذاشته
یکسایتورزشیبینالمللیجدولیازارزش
مربیانحاضردرجامجهانی2022قطرمنتشر
کردهکهحاوینکاتجالبیاست.تاکنون18تیم
حضورشــاندرجامجهانیراقطعیکردهاندو
سایتموردنظر،سرمربیانآنهاراازنظردستمزد
دریافتیردهبندیکردهاست.بنابرادعایاین
رسانه،هانسیفلیک،سرمربیتیمملیآلمان
باساالنه7میلیونیورودســتمزددریافتیدر
صدرجدولقــرارداردودراگاناســکوچیچ،
سرمربیکرواتتیمملیایرانبا680هزاردالر
حقوقدرسال،درردههجدهمقرارگرفتهاست.
اینیعنیاوفعالارزانترینسرمربیحاضردر
قطرخواهدبود،مگراینکــهبین14تیمبعدی
صعودکننده،یکمربیارزانتروجودداشــته

باشدکهاحتمالشزیادنیست.

   این عدد از کجا آمده؟
مدیرانقبلیوفعلیفدراســیونفوتبال،مصّر
هستندکهقرارداددراگاناسکوچیچبهصورت
ریالیبستهشدهاست؛هرچنددرموردعددآن
هرگزاطالعرسانیخاصیصورتنگرفتهاست؛
درنتیجهمشخصنیستاینعدد680هزاردالر
مقابلنامدراگاناسکوچیچازکجاآمدهاست!در
نگاهاولاحتمالدادیمعددموردنظرمربوطبه
ارزشاینمربیدرترانسفرمارکتباشدامانکته
اینجاستکهدراینسایتهمهیچرقمیمقابل
نامســرمربیتیمملیایراندرجنشــدهاست.
بنابرایناحتماالسایت»توتالاسپورتال«رقم
قرارداداســکوچیچراگمانهزنیکردهوازدل
شایعاتبیرونکشیدهاســت.درمجموعبعید
بهنظرمیرسددستمزداسکوبیشازاینهاباشد.

  12برابر کمتر از ویلموتس
درموردارزشقرارداددراگاناسکوچیچزیادحرف
زدهشدهواینموضوعچیزجدیدینیست؛بااین
حالاگرخبرمنتشرشدهاخیررامبناقراردهیم،
بهنتیجهجالبیمیرسیم؛اینکهدستمزدساالنه
اسکوچیچتقریبا12برابرکمترازپولیاستکه
مارکویلموتسبرایچندهفتــهکاردرایران
وکســبآننتایجفاجعهباردریافتکرد.مربی
بلژیکی2میلیونیوروپولنقدگرفتوعالوهبر
آنفدراسیونفوتبالایرانرامحکومبهپرداخت
غرامت6میلیــونیوروییکردهاســت؛هرچند
فدراســیوندراینزمینهبهدادگاهعالیورزش
شکایتکردهواحتمالگرفتنتخفیفوجوددارد.
اگرایناتفاقرخندهد،حضورفاجعهبارویلموتس
درایرانبرایفوتبالما8میلیونیوروآبخورده
است.اسکوچیچامابادریافتساالنه12برابرکمتر
ازاینعدد،توانستسریعترینصعودتاریختیم
ملیایرانبهجامجهانیرارقمبزند.هرچندتکرار
میکنیممبنایخبردســتمزد680هزاردالری
اسکومشخصنیستوحتیاحتمالدارداوکمتر

ازاینعددپولبگیرد.

  یک صدم ارزش طارمی
ازابتدایحضوردراگاناسکوچیچروینیمکت
تیمملی،اینبحثوجودداشــتکهاوبهخاطر
رزومهالغــروقیمــتاندکش،باایننســلاز
ســتارههایفوتبالایراناختالفســطحدارد
وشــایداینمسئلهمشکلسازشــود.شایعات
غیررســمیحکایتازآنداردکهباشگاهپورتو
برایفروشمهــدیطارمــیرویاینبازیکن
60میلیونیوروقیمتگذاشتهاست.اینیعنی
ســتارهاصلیتیمملیایرانصدبرابربیشــتراز
دســتمزدســرمربیاینتیــمارزشدارد.این
موضوعممکناستدرموردسردارآزمونوچند
بازیکندیگرهمصدقکند.بههرحالایناعداد،
غلطاندازهستندوبههمیندلیلکاراسکوچیچ
برایکنترلرختکنتیمملیدشواراست.چهبسا
شورشبیدلیلچندماهقبلطارميهمچنین
ریشــههایيداشــت.واقعیتاماآناســتکه
اسکوچیچحتيباهمیندستمزدوکارنامه،عالی
نتیجهگرفتهوبهاحتمالفراواندرجامجهانیهم
سرمربیتیمملیایرانخواهدبود.بنابراینالزم
استبازیکنانتیمملی،حتیستارههایموفق
وگرانقیمتتیم،خودشــانرابهطورکاملدر
اختیارکادرفنیقراربدهند.کلاینتیم،مسافران
یککشتیهستندوموفقیتاسکوچیچدرتیم
ملی،قطعاموقعیتبازیکنانراهمدرادامهدوران

حرفهایشانبهبودخواهدبخشید.

   پنجشنبه   19 اســفند  1400     7 شعبان 1443       سال سی ام          شـــماره  8458

قاتل پرسپولیس، میهمان استقالل
هر دو تیم سرخابی فردا به مصاف نفتی های  لیگ 

می روند اما همه حواس شان به داربی پنجشنبه 
آینده است

روس ها از همه رقابت های ورزشی 
حذف شده اند، مرحله یک هشتم لیگ 
اروپا امشب منهای روسیه ادامه می یابد

کاروان، بدون ستارگان؟لیگ اروپا، غیر از روسیه
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پخش زنده روز
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مس 
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16:00
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14:00

16:00

جمعه 20 اسفند 1400

شنبه 21 اسفند 1400

هفته 22

ذوب آهن

آلومینیوم
15:00

نساجی

سپاهان
16:00

استقالل

صنعت نفت
20:00

تراکتور

فوالد
15:00

گالسکو رنجرز

آتاالنتا

ستاره سرخ بلگراد

بایرلورکوزن

23:30

23:30

سه ویا

براگا

بارسلونا

وستهام

موناکو

گاالتاسارای

21:15

23:30

23:30

یک هشتم نهایی

برنامه بازی

منچستریونایتد

تاتنهام
21:00

شنبه 21 اسفند 1400

برایتون

لیورپول
16:00

لیگ برتر انگلیس

جمعه 20 اسفند 1400

اتلتیکومادرید

کادیز
23:30

اللیگا اسپانیا ميالدسرلکهافبکملیپوشپرسپوليسباردشايعاتاخيرتأکيدمیکند
ازمديربرنامههايشخواستهبامديرانباشگاهبرایتمديدقراردادمذاکرهکند

هرگز نگفتم از 
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ي|
سای

پار
یام

س|پ
عک


ی|

زاد
مبه

رها
ح|

طر


20

علیرضا دبیر تهدید کرد کشتی ایران را با 
تیم سومش به بازی های آسیایی می فرستد 

کشتی در جاکارتا 8مدال گرفته بود 


