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۶ مرداد ۱۴۰۱
سال نوزدهم      شماره ۴۳۳۷

اخـبـار  بـرگـزیـده

پایان روز نخست ثبت نام از کاندیداهای کمیته ملی المپیک
۶ نفر داوطلب شدند

در نخستین روز ثبت نام از کاندیداهای کمیته ملی المپیک شش نفر برای پست های ریاست 
و هیئت اجرائی نام نویســی کردند. ثبت نــام از کاندیداهای انتخابات کمیتــه ملی المپیک از 
چهارشــنبه پنجم مرداد آغاز شــد که در پایان این روز شش نفر در پست های مختلف ثبت نام 
کردند. آرش میراسماعیلی، محمدرضا پوریا، مهدی علی نژاد، محمود خسروی وفا و غالمرضا 
شــعبانی بهار نفراتی بودند که برای نام نویسی به کمیته ملی المپیک آمدند و یک روز قبل نیز 

هادی ساعی ثبت نام کرد.
اسامی داوطلبان پست ریاست کمیته ملی  المپیک:

محمود خسروی وفا، رئیس کمیته ملی پارالمپیک
هادی ساعی، رئیس فدراسیون تکواندو

آرش میراسماعیلی، رئیس فدراسیون جودو
مهدی علی نژاد، معاون پیشین قهرمانی وزارت ورزش و جوانان

اسامی داوطلبان پست هیئت اجرائی:
محمدرضا پوریا، رئیس فدراسیون بدمینتون

غالمرضا شعبانی بهار، رئیس فدراسیون تیروکمان
ثبت نام از کاندیداهای کمیته ملی المپیک از پنجم مرداد آغاز شده است و تا بیستم مرداد 

ادامه خواهد داشت.

چرا اعزام تیم دوومیدانی جوانان به قهرمانی جهان 
لغو شد؟

درباره لغو اعزام تیم ملی دوومیدانی ایران به قهرمانی جوانان جهان دالیل مختلفی چون 
ویزا و هزینه مطرح شــده است. به گزارش ایسنا، مسابقات دوومیدانی قهرمانی جوانان جهان 
از ۱۰ تــا ۱۵ مرداد به میزبانی کلمبیا برگزار می شــود و ایران در این رویــداد پنج نماینده دارد. 
در حالی که ســارینا ساعدی در پرش ســه گام، علی امیریان در دوی ۸۰۰ متر، سمیر اقبالی در 
۳۰۰۰ متر با مانع، ارشــیا مصدقی در پرش با نیزه و ارسالن قشقایی در پرتاب وزنه سهمیه این 
مسابقات را کسب کرده اند اما اعزام آنها لغو شد. هاشم صیامی، رئیس فدراسیون دوومیدانی، 
در مصاحبــه ای رکوردهای پایین ورزشــکاران، هزینه باالی بلیت اعزام به کلمبیا و مشــکالت 
دریافت روادید ترانزیتی را دالیل عدم اعزام دانســت.  با این حال صیامی در گفت وگو با ایســنا 

مشکل اصلی را دریافت ویزای ترانزیتی عنوان کرد.

قایدی از شباب االهلی جدا شد؟
به نظر می رسد مهدی قایدی، بازیکن ایرانی، از تیم شباب االهلی امارات جدا شده است. به 
گزارش مهر، تیم فوتبال شباب االهلی امارات برای برپایی اردوی آماده سازی خود صبح دیروز 
عازم کشــور صربستان شد. در تصاویر منتشرشده از سوی باشگاه شباب االهلی، مهدی قایدی 
بازیکن ایرانی این تیم در فرودگاه دیده نمی شود اما احمد نورالهی دیگر بازیکن ایرانی همراه با 
سایر نفرات تیم عازم صربستان شده است. ابهامات درباره سرنوشت قایدی با تیم شباب االهلی 
به ویژه در هفته های اخیر شــدت گرفته است. از یک سو گفته می شود فرهاد مجیدی سرمربی 
تیم اتحاد کلباء خواهان جذب این بازیکن شده و از سوی دیگر بعضی از خبرها حاکی از عالقه 
باشگاه الوصل به این بازیکن ایرانی است. باشگاه شباب االهلی تاکنون هیچ خبر رسمی ای در 

این ارتباط منتشر نکرده است.

نوشتن از اتفاقات عجیب و غریب در ورزش ایران سوژه ای تکراری است؛ 
ولی به هر روی هر بار و شــاید هر ماه در رشــته های مختلف، اتفاقاتی رخ 
می دهد که نمی توان به ســادگی از کنار آن عبور کــرد. یکی از این اتفاقات 
مربــوط به زد و خورد در حاشــیه رقابت هــای انتخابی تیم ملی ووشــوی 
جوانــان دختران، به میزبانی آکادمی ملی ووشــو اســت که با حواشــی 
بسیار زیادی همراه شــد. این مسابقات ۲۴ تیرماه برگزار و حسابی جنجالی 
شــد؛ جنجال مربوطه ربطی به خود مســابقات نداشــت؛ بلکه در حاشیه 
این رقابت ها پدر یکی از ورزشــکاران که ظاهــرا از اجحاف داوری در حق 
دخترش شــاکی بود، به سالن وارم آپ رسید و صحنه های زشتی را رقم زد. 
در فیلم های منتشرشده این طور مشخص است که پدر کیانا ده پهلوان یکی 
از ووشــوکاران جوان، به ســالن مربوط به گرم کردن دختران ووشوکار رفته 
و در آنجا با چند زن که گفته می شــد یکــی از آنها مربیان حریف دخترش 
اســت، دعوا و زد و خــورد می کند. اتفاقی زشــت و دور از انتظار در ورزش 
ایران. با این حال این ماجرا یک روی دیگر هم داشــت؛ چون بعد از انتشار 

فیلم های مربوطه مشــخص شــد که پدر مذکور با ســه نفر درگیر شده که 
اتفاقا پای خواهران منصوریان، ووشــوکارهای مطــرح ایرانی هم در میان 
بــود. دو خواهــر منصوریان که نقش مربی و دســتیار در تیم ملی جوانان 
دارند، در بطن درگیری بودند و با پدر کیانا ده پهلوان زد و خورد کردند! یکی 
از خواهــران منصوریان بعد از این اتفاقات زشــت در گفت وگو با ورزش ۳ 
تأکیــد کرد که با لگد پدر کیانا ده پهلوان را زده و او را از ســالن بیرون کرده 
اســت. در ابتدا به نظر می رسید که روایت همان چیزی است که خواهران 
منصوریــان و مربی رقیب کیانــا تعریف کرده اند؛ اما مصاحبــه پدر کیانا با 
خبرگزاری ایســنا زوایای دیگری را روشــن کرد. او از این گفت که در سالن، 
دختر کوچک و ۱۲ســاله اش را کتک زدند و بعد که همسرش برای مداخله 
وارد ماجرا شده، او را هم کتک زدند که حتی دماغش شکسته است! بیرون 
از سالن محل درگیری، به این پدر خبر داده اند که دختر و همسرتان در حال 
کتک خوردن هستند و او مدعی شــد که برای جداکردن آنها به سالن رفته 

که آن درگیری پیش آمده است.

ناگفته پیداســت که زد و خورد و درگیری فیزیکی در هر سطحی ناپسند 
اســت؛ ورود یک مرد به محل برگزاری یا ســالن گرم کردن ورزشکاران زن 
بــه قصد درگیری هم به اندازه کافی عجیب و غریب اســت. از آن گذشــته 
برخورد فیزیکی با زنان هم ناگفته پیداســت که هیــچ توجیهی ندارد؛ اما 
شــاید عجیب تر از این اتفاق مربوط به رفتــار خواهران منصوریان به عنوان 
مربیان تیم ملی اســت؛ اینکه آنها در چنین شــرایطی کــه باید تالش کنند 
تنــش به وجود آمده را از بین ببرند، خودشــان وارد معرکه شــده و به طور 
رســمی از این بگویند که با لگد پدر کیانــا را زده اند، جای تعجب دارد! گو 
اینکه چنین تعجبی به اندازه شگفت زده شدن از رأی کمیته انضباطی ووشو 
برای خاطیان نیســت. در رأی کمیته انضباطی فدراسیون ووشو هیچ گونه 

محرومیتی برای خواهران منصوریان در نظر گرفته نشده است!
پیش از رسیدن به این بخش بهتر است به ویدئوی جدیدی که بعد از آن 
اتفاقات زننده منتشــر شد، برگشت. در آن فیلم که در فضای مجازی منتشر 
شــد، یکی از خواهران منصوریان با شــیرینی مقابل پــدر کیانا و دختران او 
نشسته و در حال توضیح دادن و البته عذرخواهی است؛ شیرینی را تعارف 
می کند و می گوید تمام مشــکالت در خانواده ووشــو حل شــده است. پدر 
کیانا ده پهلوان هم از رفتاری که داشته است، عذرخواهی می کند و به نظر 
می رســد همه چیز قرار است به خوبی و خوشی تمام شود؛ اما اندکی بعد 
رأی کمیته انضباطی فدراســیون ووشو از راه می رسد؛ در رأی مذکور، همه 
طرفین دعوا و درگیری محروم شــده اند، به غیر از خواهران منصوریان! پدر 
کیانا ســه سال از حضور در ســالن های ورزشی محروم شده است. طبیعی 
اســت او به خاطــر رفتاری که داشــته باید در انتظار جریمه ســنگین تری 
هم باشــد؛ چون فدراســیون ووشــو خبر داده از طریق مراجع ذی صالح 
قضائی هم رفتار این شــخص را پیگیری خواهند کــرد. دختران ده پهلوان 
هم هرکدام که در ســالن بوده اند، به طریقی جریمه شدند. صدیقه دریایی 
مربــی رقیب کیانا ده پهلوان و البته ورزشــکاری که با ده پهلوان هم مبارزه 
کرده، به نوعی جریمه شــدند. اما پرســش اینجاســت که چــرا خواهران 
منصوریان از محرومیت قســر در رفتنــد؟ آنها به عنوان مربی تیم جوانان و 
ورزشکاران شناخته شده، درحالی که هرکدام الگوی بسیاری از ووشوکاران 
جوان هستند، رفتارهای ناپســندی از خود نشان دادند. شاید درگیر هیجان 
لحظه ای شده باشند؛ ولی وقتی از آنها به عنوان مربی تیم ملی یاد می شود، 
طبیعی اســت که انتظار می رود رفتاری بســیار پخته تر داشته باشند. اینکه 
چطور فدراســیون ووشو و کمیته انضباطی این فدراسیون محرومیتی برای 
خواهران منصوریان در نظر نگرفته، بســیار عجیب است. ضمن اینکه نباید 
فراموش کرد که خواهران منصوریان پیش از آنکه سمتی در این فدراسیون 
داشــته باشــند، همواره زیر ذره بین بوده و کمیته انضباطی فدراسیون هم 
چندین بــار آنها را با محرومیت مواجه کرده بــود. اینکه این بار و با توجه 
به انتشــار فیلم زننده درگیری و مصاحبه یکــی از خواهران منصوریان که 
رســما تأیید کرده وارد درگیری شده و با لگد به طرف مقابل ضربه زده اند، 
آنها از محرومیت جان ســالم بــه در برده اند، جای شــگفتی دارد. گفتنی 
است فدراسیون ووشو نسبت به اعالم این رأی و اینکه چرا نقش خواهران 
منصوریــان که در بطن ماجرا بوده اند، نادیده گرفته شــده، توضیحی نداده 

است.

کتک بزن، شیرینی بده
 جریمه نشو!

درزکردن رقم قــرارداد مربیان و بازیکنان فوتبال 
ایران یــک بار دیگر باعث حیرت خیلی ها شــد. این 
ماجرا از افشــای مبلغ قرارداد سرمربی پرسپولیس 
شــروع شــد. رضــا درویــش، مدیرعامل باشــگاه 
پرســپولیس، در یک برنامه تلویزیونــی عنوان کرد 
میزان قــرارداد یحیــی گل محمدی با این باشــگاه 
نزدیــک به ۴۰ میلیارد تومان برای دو فصل اســت. 
صحبــت درویش ظاهرا باعث ناراحتی گل محمدی 
شــد و باشــگاه پرســپولیس در ادامه اصالحیه ای 
در این باره منتشــر کرد و عنوان کرد که این رقم برای 
سه فصل بوده است. ۴۰ میلیارد برای سه فصل؛ باز 
هم یک رقم بســیار باال محســوب می شود و باعث 
تعجب بسیاری از هواداران فوتبال شد. چندی بعد 
مشخص شد که این ارقام نسبتا نجومی تنها مختص 
به یحیی گل محمدی نبوده و بســیاری از چهره های 
شاخص فوتبال ایران دســتمزدی در این حد دارند. 
شروع فصل نقل و انتقاالت و انتشار اخبار غیررسمی 
دربــاره مبلغ قراردادها شــوکه کننده بود. از ســوی 
رســانه های ورزشی عنوان شــد که چندین قرارداد 
با ارقام باالی ۲۰ میلیارد تومان منعقد شــده است. 
انتشــار این ارقام میلیاردی و مقایسه آن با دستمزد 
اقشــار مختلف جامعه اعتراض هایــی را به همراه 
آورد. ایــن اعتراض ها موجب شــد که در ادامه یک 
بار دیگر انتقاد از دســتمزد باالی بازیکنان و مربیان 
فوتبال به بحث روز جامعه تبدیل شــود. در این میان 
موضوع سقف قرارداد هم یک بار دیگر مطرح شد.

سقفی که فقط دکور بود
ســقف قرارداد قانونی بود که در اواســط دهه 
۸۰ و پــس از باال رفتن دســتمزد بازیکنان از ســوی 
ســازمان لیگ تصویب شد؛ قانونی که به گفته خود 
بازیکنان هرگز اجرا نشد و رقم دستمزد بازیکنان به 
باالتر از ســقف می رفت. باشگاه ها راه های مختلفی 
برای عبور از سقف قرارداد بلد بودند؛ ساده ترین راه 
تنظیم دو نوع قرارداد بود. ارائه یک نســخه با رقم 
زیر ســقف به ســازمان لیگ و یک نسخه هم با رقم 
واقعــی بین دو طرف. تفاوت مبلــغ این دو قرارداد 
هم به صورت زیرمیزی یا غیرنقدی پرداخت می شد. 
شنیده می شــد باشگاه های صنعتی دستمزد مربیان 
و بازیکنان را حتی به صورت میلگرد یا فراورده های 
دیگــر پرداخت می کردنــد. باشــگاه های پرطرفدار 
هم هــواداران متمولی داشــتند و دارند که مبلغی 
را خارج از قرارداد رســمی بــه بازیکنان می دادند و 
می دهنــد. اینها همه راه هایی بــود که برای عبور از 
ســقف قرارداد وجود داشــت. این قانون در نهایت 
با شکســت مواجه شــد و چند ســالی از آن خبری 

نبود. نام ســقف قرارداد حاال دوبــاره به میان آمده 
اســت. ســازمان لیگ برتر در بیانیــه ای اعالم کرد 
قراردادهایی را که باالی سقف باشند، ثبت نخواهد 
کرد. درباره رقم سقف قرارداد هم عدد دقیقی اعالم 
نشــد. گمانه زنی ها ابتدا از هشــت میلیارد تومان تا 
۱۴ میلیــارد تومان بود. عنوان شــد که باالترین رقم 
برای ملی پوشــان و بازیکنان شاخص در نظر گرفته 
خواهد شد. «سقف قرارداد برای بازیکنان ملی پوش 
باالتر از هشــت میلیارد تومان است و برای بازیکنان 
غیرملی پوش پایین تر ولی منطقی تــر. با این قانون، 
بازیکــن ضــرر نمی کند؛ چون صددرصــد پولش را 
می گیرد. اگــر این روند ادامه داشــته باشــد، تمام 
باشگاه ها ورشکسته می شــوند و بازیکن نمی تواند 
بیش از ۲۰، ۳۰ درصــد از قراردادش را بگیرد». این 
صحبت های حدودا یک ماه پیــش صادق درودگر، 
عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ بود. صحبتی که در 

حد حرف باقی ماند.
واضح اســت که میزان قــرارداد برخی بازیکنان 
بســیار باالتــر از ایــن اعــداد اســت و در همیــن 
نقل و انتقاالت تابســتانی ده ها بازیکــن با قراردادی 
باالی ۱۴ میلیارد با باشــگاه های جدیدشان به توافق 
رســیدند. ارقام بازیکنان و مربیــان خارجی هم در 
بیشتر موارد باالی این رقم است. به نظر نمی رسد که 
سقف قرارداد در لیگ بیست و دوم هم کارایی داشته 
باشــد و بتواند باعث تعدیل دستمزدهای نجومی و 
هنگفت ستاره های فوتبال ایران شود. سؤال دیگری 
که در این میان مطرح شده که آیا سازمان لیگ واقعا 

به دنبال کم کردن قرارداد بازیکنان است؟
سازمان لیگ چند درصد برمی دارد؟

باالبودن مبلــغ قرارداد بازیکنــان و مربیان تنها 
به این افراد سود بیشــتر نمی رساند. سازمان لیگ و 
فدراسیون فوتبال هم در این زمینه منتفع می شوند. 
وریا غفوری، کاپیتان ســابق اســتقالل، سال گذشته 
زبان  بــه  در این بــاره صحبت هــای درخور توجهی 
آورد. «ســازمان لیگ هر سال، پنج درصد از قرارداد 
بازیکنان و مربیان را کســر می کند؛  بدون اینکه آنها 

راضی باشند. این اتفاق در لیگ های دسته های اول 
و دوم هــم رخ می دهد و کســی نمی داند این پول 
بزرگ در کجا هزینه می شود. در این زمینه نظر کدام 
بازیکن و پیش کسوت را پرســیدند که چنین قانونی 
را تصویــب کردند؟ در روز روشــن، پــول بازیکن را 
برمی دارند. این حق خوری اســت که در روز روشن، 
دســت در جیــب بازیکنــان می کنند و بایــد در آن 
تجدیدنظر شــود. این اتفاق در هیــچ جای دنیا رخ 

نمی دهد و دیوار بازیکنان کوتاه است».
پــس از صحبت هــای وریــا غفوری، مســعود 
ابراهیم زاده، کاپیتان ذوب آهن و سید جالل حسینی، 
کاپیتان پرســپولیس، از کاپیتان اســتقالل حمایت و 
به این اقدام ســازمان لیگ فوتبــال اعتراض کردند. 
ســازمان لیگ در آن سو در بیانیه ای با کذب خواندن 
ادعای وریا غفوری و ابراهیم زاده اعالم کرد که حق 
عضویت ۲.۵ درصد اســت، نه پنج درصد و به دلیل 
نشــر اکاذیــب از کاپیتان های اســتقالل و ذوب آهن 

شکایت کرد.
در بیانیه ســازمان لیگ آمده بود: «دریافت حق 
عضویت بازیکنان و مربیان ۲.۵ درصد اســت که دو 
درصد فدراســیون فوتبال از سوی سازمان لیگ اخذ 
و به حســاب فدراســیون فوتبال واریز می شود. نیم 
درصد از این مبلغ نیز اختصاص به توســعه فوتبال 
بانوان دارد». ماجرا زمانی جالب تر شــد که شکایت 
ســازمان لیگ به جایی نرســید. کمیتــه انضباطی 
فدراسیون فوتبال غفوری و ابراهیم زاده را تبرئه کرد 
تا مشــخص شود واقعا ســازمان لیگ پنج درصد از 

قرارداد بازیکنان را برمی دارد.
یک حســاب وکتاب سرانگشتی نشان می دهد که 
ارزش بازیکنان و مربیان هر تیم متمول لیگ حداقل 
۲۰۰ میلیارد تومان اســت و اگــر این رقم برای تمام 
۱۶ باشــگاه لیگ برتری در نظر گرفته شــود، شاید به 
دو هــزار میلیارد تومان هم برســد. ســهم قانونی 
ســازمان لیگ که ۲٫۵ درصد اعالم شده، از این عدد 
نجومی ۵۰ میلیارد تومان خواهد بود. اگر برداشــتن 
پنج درصد گفته شده از سوی وریا غفوری هم ادامه 
داشته باشد، به عدد صد میلیارد می رسیم. این تنها 
عایدی ســازمان لیگ از لیگ برتر است، سایر لیگ ها 
هم درآمدی جدا برای سازمان لیگ خواهند داشت. 
مسئوالن ســازمان لیگ البته به مخارج باالی خود 
اشــاره می کنند. با ایــن حال باید قبــول کرد در این 
شــرایط هیچ کس به صورت جدی بــرای کم کردن 
قرارداد بازیکنان و تبدیل آنها از رقم باالی ثبت شده 
به رقمی پایین تر و صوری گام برنخواهد داشــت و 

سقف قرارداد همچنان پوشالی باقی خواهد ماند.

آیا سازمان لیگ واقعا از باال بودن دستمزد بازیکنان ناراضی است؟
سقف پوشالی قراردادها


