
 این »سقف«
فرو می ریزد!

به باقی ماندن سقف قرارداد جدید در 
فوتبال ایران هم امید چندانی نیست

آزمایش کردن روش های شکست خورده قبلی، 
یکی از عادت های همیشگی تصمیم گیرندگان 
در فوتبال ایران است. حاال هم مسئله سقف 
قرارداد دوباره مطرح شــده و سوژه داغ این 
روزهای فوتبال در ایران به حســاب می آید. 
ســقفی که زمانی با رقم 350میلیون تومان 
تعیین شد و ضمانت اجرایی خاصی نداشت، 
حاال به رقــم قابل توجه 14میلیــارد تومان 
رسیده است. البته براســاس قوانین جدید، 
تنها بازیکنانی که در 2 ســال اخیر 10بازی 
ملی انجــام داده اند می تواننــد چنین رقمی 
دریافت کنند اما حقیقت آن است که بسیاری 
از بازیکنانی که واجد این شرایط هستند، اصال 
در فوتبال ایران حضور ندارند. بازیکنانی که در 
2 سال گذشته عضو تیم ملی بوده اند اما کمتر 
از 10بازی انجــام داده اند نهایتا 12میلیارد و 
بازیکنان غیرملی نیز نهایتا 7میلیارد دریافت 
خواهند کرد. این نوع ارزشگذاری اما مشکالت 
و خألهای بسیار بزرگی دارد. برای مثال دایره 
بازیکن ملی بسیار وسیع است و نفرات زیادی 
به اردوهــای مختلف دعوت می شــوند. آیا 
بازیکنی که فقط در 2 سال اخیر در یک اردو 
حضور داشته و حتی یک بازی هم انجام نداده، 
بازیکن ملی است؟ آیا بازیکنی مثل مرتضی 
پورعلی گنجی که سال گذشته مصدوم بوده 
و آمار بازی های ملی اش در این 2 سال بسیار 
پایین اســت، نباید در دسته اول قرار بگیرد؟ 
این وســط تکلیف بازیکنان خوبی که به هر 
دلیلی با سلیقه ســرمربی هماهنگ نیستند 
و به تیم ملی دعوت نمی شــوند چیست؟ اگر 
بازیکن باتجربــه ای تصمیم به ترک تیم ملی 
و وداع با این تیم بگیرد، به همین ســادگی از 
فهرســت قراردادهای اصلی خارج می شود؟ 
واضح است که این روش هم در فوتبال ایران 
جواب نمی دهد. چرا که قبال هم در هیچ نقطه 
دیگری از دنیا مورد استفاده قرار نگرفته است. 
در فوتبال اروپا تنها سقف قرارداد تیمی وجود 
دارد و باشــگاه ها نباید بیــش از درآمدهای 
رســمی، برای قرارداد بازیکنان هزینه کنند. 
نظارت مستقیم روی بازیکن ها بدون نظارت 
روی عملکرد مالی خود باشگاه ها اما تصمیم 
بحث برانگیزی به نظر می رسد. چرا که ممکن 
است باشــگاه تصمیم بگیرد رقم بیشتری به 
یک سوپراستار بدهد و با کاهش یا عدم تمدید 
قرارداد یک بازیکن دیگر، این مسئله را جبران 
کند. عالوه بر این همین رقم 14میلیاردی نیز 
برای ستاره های فوتبال بســیار گران به نظر 
می رسد. به باقی ماندن این سقف در فوتبال 
ایران هم امیــد چندانی نیســت. این طرح 
هم مثل همــه طرح های قبلی، به شکســت 
خواهــد انجامید. چــرا که نــه برنامه ریزی 
 درازمدتی برای آن انجام شده و نه همه نقاط

ضعف و قوتش به درســتی مورد بررسی قرار 
گرفته اند.

وفاداری جوهری!
محمد دانشگر باالخره سکوتش را درباره ترک 
استقالل و انتقال به سپاهان شکست. هرچند 
که با توجه به حرف های تازه ای که او به زبان 
آورده، ســکوت انتخاب به مراتب بهتری برای 
این بازیکن بود. دانشــگر جدا از متهم کردن 
دیگران و تا حدودی اجباری دانســتن مسیر 
جدایی از اســتقالل، از حک کــردن لوگوی 
باشــگاه روی بدنش به عنوان نمــادی برای 
وفاداری نام برده و در اظهارنظری حیرت انگیز، 
مدعی شده که شادی های گل اش در استقالل 
را در لباس ســپاهان تکرار نخواهــد کرد! او 
انتظار داشته هواداران باشگاه چه واکنشی به 
این موضوع نشان بدهند؟ به خیابان ها بیایند، 
عکس دانشگر را در دســت بگیرند و به خاطر 
این لطف بزرگ و تاریخی، اشک شوق بریزند؟ 
قدردان دانشگر باشند که چنین منت بزرگی 
بر سرشان گذاشته و این کار فراموش نشدنی 
را بــرای آبی ها انجام داده اســت؟ طرفداران 
استقالل در این ســال ها، همواره رفتارهای 
خارج از چارچوب دانشــگر را تحمل کردند. 
او تقریبا با همه ســرمربیان تیم به مشــکل 
می خورد و بخشــی از هر فصــل را در کمیته 
انضباطی باشــگاه ســپری می کرد. دانشگر 
حتی ســابقه توهین به هواداران باشــگاه در 
صفحه شخصی اش را هم دارد تا با کلکسیونی 
از رفتارهای عجیب، اســتقالل را ترک کرده 
باشد. حاال هم به محض رســیدن نخستین 
پیشنهاد سنگین، او تصمیم گرفته برای تیم 
دیگری به میدان برود اما ایــن بازیکن حتی 
آنقدر حرفه ای هم نیســت که بدانــد باید با 
همه تمرکزش برای تیم جدیــد بازی کند و 
همه  چیزش را در زمین برای این تیم بگذارد. او 
با نخستین پیشنهاد بهتر، از سپاهان هم جدا 
می شود. البته که شــاید قبل از این جدایی، 
آرم این باشگاه را هم روی بدنش حک کند و 
شادی های گل سپاهانی اش را در تیم دیگری 

به نمایش نگذارد!

چهره روز
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کاری که خودش کرد
در مورد پیشنهاد یحیی گل محمدی  به

مجتبی حسینی برای بازگشت به دستیاری؛
 مسیری که خودش هم طی کرده است
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گزارش ها از احتمال حضور کارلوس 
کی روش روی نیمکت عراق حکایت 

دارد؛ خبری که فعال در حد شایعه است

عملیات نجات رونالدوخبری از بازنشستگی نیست؟
مدیر برنامه های کریستیانو دنبال راهی 

برای فرار بازیکنش از اولدترافورد است تا این 
بازیکن بتواند در لیگ قهرمانان به میدان برود
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 روز مانده تا 
جام جهانی

لیگ ملت های والیبال

ایران

لهستان
22:30

سه شنبه  14 تیر 1401

ایران

ایتالیا
16:30

پنج شنبه  16 تیر 1401

ایران

اسلوونی
19:30

جمعه  17 تیر 1401

صربستان

ایران
19:30

شنبه  18 تیر 1401

ولز

ایران
13:30

ایران 

آمریکا
22:30

جمعه 4 آذر 1401

سه شنبه 8 آذر 1401

دوشنبه 30 آبان 1401
B جام جهانی- گروه

انگلیس

ایران
16:30

سنگال

هلند
13:30

دوشنبه 30 آبان 1401
جام  جهانی- افتتاحیه

پخش زنده

برنامه بازی

انتخابی جام جهانی

سوریه

ایران
19:30

بعد از قهرمانی تیم ملی 
تكواندوی زنان در آسیا، اكرم 
خدابنده یكی از قهرمانان تیم 
می گوید: می خواهم از ورزش 
لذت ببرم و در همه مسابقات 
عملكرد خوبی داشته باشم 

می تازم برای 
بــهتــريــن 
مدال ها 

سوژه روز

فراری
استقالل به تمديد قرارداد با رافائل سيلوا نزديک شده اما اين خوشحالي با يک نگراني 

بزرگ همراه بوده،  کوين يامگا پاهايش را در يک کفش کرده و مي خواهد برود
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