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در پایان پنجره نقل و انتقاالت 
فصل گذشــته، هیچ کس توقع 
نداشت استقالل مدعی شماره 
یک قهرمانی شــود امــا آنها 
مقتدرانه ترین قهرمانی تاریخ شان 
را جشــن گرفتند. استقالل در 
این فصل هــم دوباره یک مدعی 
مخفی است. تیمی که همچنان 
سوپراستار جذب نمی کند و تعادل 
و تناسبش را در مسیر موفقیت از 
دست نمی دهد. این تیم درست 
شــبیه همان تیم فصل گذشته 

است. تنها تفاوت کلیدی دو تیم 
به دو مربی برمی گردد. سا پینتو 
هنوز شناخت چندانی از فوتبال 
ایران ندارد و شاید همین مساله 
در شروع فصل برای آبی ها کمی 

دردسرساز شود.
نگرانی درباره سرنوشت تیم در فصل 
نقل و انتقاالت، یک عادت همیشگی 
در بین هواداران فوتبال ایران است اما 
برخالف صحبت هایی که درباره شرایط 
وخیم استقالل در پنجره نقل و انتقاالت 
به زبان می آید، این تیم به آرامی کارش 
را انجام می دهد و در مســیر درستی 
پیش می رود. استقالل فصل گذشته 

بدون داشتن سوپراستار و با یک ترکیب 
معمولی، قهرمانی لیگ برتر را به دست 
آورد. تیمی که آرامش اش از همیشــه 
بیشتر و حواشــی اش از همیشه کم تر 
بودند. این بار هم مدیران باشگاه همین 
سیاســت را در پیش گرفته اند. آنها با 
دور شدن از هیاهوی همیشگی نقل و 
انتقاالت، مشغول ترمیم تیم هستند 
و قصد دارند پازل این فصل شــان را با 
مهره های جوان تکمیل کنند. استقالل 
در این فصل به یک تیم بســیار جوان 
تبدیل شده. نفراتی که می توانند برای 
چندین سال در کنار هم به میدان بروند 
و یک نسل درخشــان برای استقالل 

بسازند. بازیکنانی که شاید »تیتر یک« 
نباشند اما می توانند تیتر یک های زیادی 
در این فصل خلق کنند. البته که جدایی 
فرهاد، کار را برای این باشــگاه دشوار 
خواهد کرد اما مدیران استقالل همان 
سیاســتی را دنبال می کنند که فصل 
گذشــته به قهرمانی تیم در لیگ برتر 

انجامید.
روی خط دروازه، هیــچ تغییری 
در باشــگاه بــه وجود نیامده اســت. 
سیدحســین حســینی که یکی از 
بهترین های فصل گذشــته استقالل 
و حتــی بهترین های فصل گذشــته 
فوتبال ایران بــود، همچنان به عنوان 

مرد شماره یک روی خط دروازه آبی ها 
دیده می شود. علیرضا رضایی جوان نیز 
ذخیره شایسته ای برای حسینی است 
و گلر اول آبی هــا را به خوبی به چالش 
می کشد. در خط دفاعی، تا امروز فقط 
محمد دانشگر به صورت رسمی تیم 
را ترک کرده است. بازیکنی که در این 
سال ها چندین بار به دالیل مختلف از 
سوی باشــگاه کنار گذاشته شده بود. 
احتمال جدایی وریا غفوری از تیم نیز 
به شدت باال به نظر می رسد و او را باید 
در لباس تیم دیگری ببینیم. با وجود 
جدایی این دو نفر، خط دفاعی استقالل 
آســیب چندانی نخواهد دید. چراکه 
قرارداد مدافع خوبی مثل سیلوا تمدید 
شده، محمدحســین مرادمند به تیم 
برگشته و احتماال سیاوش یزدانی نیز 
دوباره آبی پوش خواهد شــد. باشگاه 
قرارداد روزبه چشــمی را نیز تمدید 
کرده است. در حقیقت آنها همین حاال 
چندین مدافع میانی آماده را در اختیار 
دارند. در کناره های دفاع نیز حردانی 
و ســلمانی، بازیکنان مستعد و بسیار 
خوبی به نظر می رســند و باشگاه به 
دنبال جذب محمد نادری نیز هست. 
رضا میرزایی نیز قابلیت بازی در سمت 
راســت خط دفاعی تیــم را دارد. در 
میانه میدان حفظ مهدی مهدی پور 
ماموریــت مهمی برای باشــگاه بود. 
بازیکنی که چند پیشنهاد خارجی هم 
داشت اما در نهایت در ترکیب استقالل 
باقی ماند. مهدی فصل بســیار خوبی 
را ســپری کرد و حاال دوباره یک فصل 
تازه را در لباس آبی شروع خواهد کرد. 
هیچ کدام از هافبک های  فصل گذشته 
استقالل تا امروز به صورت رسمی از این 
تیم جدا نشده اند و تغییر خاصی در خط 
هافبک به وجود نیامده اســت. اضافه 
شــدن امید حامدی فر و خریدهایی 
احتمالی مثل علی کریمی یا محسن 
آذرباد، استقالل را در این بخش از زمین 
تکمیل خواهد کرد. در خط حمله نیز تا 
امروز تنها جدایی رودی ژستد قطعی 

شده و حسین زاده نیز در مسیر جدایی 
است اما باشگاه سجاد شهباززاده را به 
خدمت گرفته و در حال مذاکره با کاوه 
رضایی اســت. این دو نفر در کنار هم 
می توانند یک خط حمله آرمانی برای 
استقالل بسازند. در نتیجه با هیچ متر 
و معیاری نمی توان گفت که استقالل 
در این فصل نســبت به فصل گذشته 

تضعیف شده است. 
البته کــه »بهتر بــودن« از فصل 
گذشته دلیل کافی برای قهرمانی لیگ 
نیست. چراکه بدون تردید پرسپولیس 
و سپاهان نســبت به فصل قبلی کامال 
متحول شــده اند. قرمزها ستاره های 
زیادی را به خدمت گرفته اند و با اضافه 
کردن چند بازیکن ملی پوش، در فرم 
متفاوتی دیده می شوند. سپاهانی ها نیز 
با جذب ژوزه مورایس سرشناس، آماده 
انجام کارهای بزرگی هســتند. حتی 
تراکتور را با قربان بردی اف نباید کامال 
خارج از کورس تصــور کرد. پس بهتر 
بودن از فصل گذشته، نمی تواند موفقیت 
استقالل را تضمین کند اما اگر فرمولی 
در فصل گذشته به خوبی جواب داده، 
این بار هم می تواند موثر باشــد. آبی ها 
ابزار کافی برای موفقیت در فوتبال ایران 
را در اختیار دارند. به شرطی که همانند 
فصل گذشته، هنر استفاده حداکثری از 

این ابزار را نیز بلد باشند.

استقالل و پازلی که به مرور تکمیل می شود 

مدعیمخفی!
صادر نشدن ویزا براي ورزشکاران ایراني، 

ابعاد جدیدی یافته است
ويمبلدون بدون مشكات 

موضوع صادر نشــدن ویزا براي ورزشــکاران 
ایراني دارد ابعــاد جدیدي پیــدا مي کند. مدتي 
پیش النــاز رکابي جام جهاني ســنگ نوردي را از 
دست داد چون ســفارت اتریش به این ملي پوش 
ویزا نداد. حاال هم مشــکات صفي مسابقات معتبر 
ویمبلدون جوانان را به دلیل صادر نشــدن ویزاي 
انگلیس از دست داده است. مشکات ابتدا در جدول 
مقدماتی حضور داشت و با وجود اینکه فدراسیون 
جهانی اعالم کرد به جدول اصلی راه یافته است اما 
انگلیس ویزای این ورزشکار را صادر نکرد و صفی 
حضور در این رویداد معتبر را از دست داد. مشکات 
پیش از این با حضور در گرنداسلم های استرالیا و 
فرانسه تاریخ سازی کرده بود و قرار بود با حضور در 
ویمبلدون جوانان افتخار دیگــری را رقم بزند که 
ویزای این بازیکن صادر نشــد. مسئوالن ورزش 
باید دســت به کار شوند تا مشــکل جدیدي براي 
ورزشکاران کشورمان که در شرایط سختي تمرین 
مي کنند، ایجاد نشود. ورزشکاران ایران به خودي با 
چالش هاي بسیاري روبه رو هستند و اینکه با وجود 
داشتن سهمیه و مجوز قطعیتي در اعزام شان وجود 
نداشته باشــد، باعث بي انگیزگي شــان مي شود. 
مشکات پدیده جوان و جدید تنیس ایران است که 
 براي پیشروي در مســیر خود نیاز به حمایت هاي 

همه جانبه دارد. 

نام ايران از جهاني اسنوكر 
حذف شد

امیر سرخوش دیگر ورزشــکار ایراني است که 
این اواخر به دلیل صادر نشدن ویزا، حضور در یک 
مسابقه مهم را از دســت مي دهد. این اسنوکرباز 
ایراني در حالي بازي هاي جهاني را از دســت داد 
که صادر نشــدن به موقع ویزا دلیل اصلي آن بود. 
سرخوش یکي از 16 اســنوکربازي بود که سهمیه 
این مســابقات را به دســت آورد. ایــن بازي هاي 
رویدادي شبیه به المپیک است که هر چهار ساي 
یک بار مخصوص رشــته هاي غیرالمپیکي برگزار 
مي شــود. این اسنوکرباز ایراني اســفند 1400 با 
صعود به فینال مســابقات قهرماني جهان که در 
قطر برگزار شد، سهمیه بازي ها را گرفت. بازي هاي 
جهاني از 16 تا 25 تیرماه به میزباني آمریکا برگزار 
مي شود اما با عدم اعالم آمادگي قطعي سرخوش، 
مسئوالن برگزارکننده مســابقات ورزشکاري از 
آلمان را جایگزین کردند تا به این ترتیب نام ایران 
از فهرســت این رقابت ها حذف شــود. این اولین 
فرصت حضور ســرخوش در مســابقات اسنوکر 
بازي هاي جهاني بود. فرصتي که از دســت رفت و 
به راحتي نمي توان تجربه مشابهي را به دست آورد. 
سرخوش مي گوید از دو ماه قبل براي ویزاي آمریکا 
اقدام کرده اســت و با وجود پیگیری های متوالی و 
مکاتبات فدراسیون ایران با فدراسیون جهانی شد، 

ویزای او صادر نشد.
    

فيروزجا     روي    دور    شكست
علیرضا فیروزجــا نابغه ایراني شــطرنج ایران 
که بــراي کشــور فرانســه مســابقه مي دهد و 
مدت ها در رده دوم رنکینگ جهاني قرار داشــت، 
روزهاي خوبي را ســپري نمي کند. او در مسابقات 
کاندیداهــاي شــطرنج، در دور یازدهم به مصاف 
نپو روس رفت و با یک نمایــش ضعیف، بازي را به 
حریف واگذار کرد. این در حالي است که فیروزجا با 
ریتینگ 2۷۹۳ در این مسابقات دست به مهره شد 
و حریف روس او با ریتینگ 2۷66 در این مسابقات 
حضور دارد. این عملکرد باعث شد فیروزجا حدود 
پنج واحد ریتینگ زنده خود را از دســت بدهد و با 
سه پله کاهش، به رده ششــم جهان سقوط کند! 
این رقابت ها در مادرید اســپانیا با حضور هشــت 
شــطرنج باز در حال پیگیری اســت. دین لیرن از 
چین، فیروزجا با پرچم فرانســه، کاروانا از آمریکا، 
نپومنیشــی از روســیه، راپورت از مجارســتان، 
ناکامورا از آمریکا، رجبــوف از آذربایجان و دودا از 
لهستان هشت شــطرنج باز این مسابقات هستند. 
نفر اول این مسابقات می تواند 4۸ هزار یورو جایزه 
بگیرد در حالی کــه نفر دوم ۳6 هــزار یورو برنده 
خواهد شد. باید دید فیروزجا در ادامه مسیر خود 

چه برنامه اي براي بازگشت دارد. 

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آریا   طاري 

نگرانی درباره سرنوشت 
تیم در فصل نقل و انتقاالت، 
یک عادت همیشگی در بین 
هواداران فوتبال ایران است 

اما برخالف صحبت هایی 
که درباره شرایط وخیم 

استقالل در پنجره نقل و 
انتقاالت به زبان می آید، 

این تیم به آرامی کارش را 
انجام می دهد و در مسیر 

درستی پیش می رود

هندبال بانوان پایان هفته گذشته را به اتفاقات خوبي سپري 
کرد. چراکه هم تیم ملي هندبال جوانان اولین بردش در قهرماني 
جهان را جشن گرفت و اعزام تیم ملي هندبال بزرگساالن بانوان 
به بازي هاي همبستگي کشــورهاي اسالمي نیز قطعي شد. 
دختران هندبال کشورمان که با کسب عنوان نایب قهرمانی 
در مسابقات قهرمانی آسیا موفق شــدند براي نخستین بار 
سهمیه رقابت هاي قهرماني جهان 2022 را به دست آورند، 
مقابل مکزیک به نخستین برد جهاني شان رسیدند. آنها مقابل 
مکزیک از همان ابتدا نبض بازي را در اختیار گرفتند و با گلباران 
این تیم، یک برد به یادماندني را رقم زدند. در پایان این مسابقه، 
هانیه کریمی عنوان برترین بازیکن این دیدار را به دست آورد. 
کسب نخســتین تجربه پیروزي در میدان جهاني قطعا یک 
موفقیت براي دختران ایران محسوب مي شود و به آنها انگیزه 

دوچندان براي ادامه مسیر پیشرفت مي دهد. این برد آن هم 
با اختالف زیاد نشان مي دهد که این تیم جاي برنامه ریزي ها 
و حمایت هاي بیشــتري را دارد. این دختران مقابل سوئد که 
به عنوان مدعي قهرماني وارد مسابقات شده هم بازي خوبي 
ارائه دادند و حتي مي توانســتند مقابل تونس هم حرف هاي 
بیشتري براي گفتن داشته باشند. موضوعي که افسانه دهقان 
نایب رییس فدراسیون هم به آن اشاره کرد و گفت که اگر این 
تیم تجربه بیشتري داشت، مقابل گینه که به مساوي دو تیم 
ختم شد و تونس هم به برتري مي رسید. در هر حال این مي تواند 
یک نقطه شروع مهم براي دختران جوان هندبال باشد. تیمي 

که مي تواند آینده بزرگساالن را تضمین کند. 
ناگفته نماند دختران هندبال ایران روز گذشــته در ادامه 
رقابت های هندبال پرزیدنت کاپ قهرمانــی جوانان دختر 

جهان، مقابل ایتالیا به میدان رفتند و شکست خوردند. نیمه 
نخست این دیدار با نتیجه 1۹ بر 10 به سود ایتالیا به پایان رسید 
و در نیمه دوم نیز ایتالیا با اختالف 6 گل به پیروزی رسید تا در 
نهایت ملی پوشان ایران با نتیجه ۳5 بر 20 مغلوب حریف شوند. 
مهربان بدوی، الناز یارمحمدی، هانیه کریمی، هستی دوخایی، 
مرضیه قاراخانی، فاطمه برات پور، سیده لیال حسینی، معصومه 
قنبری، شهرزاد نصوحی، نگار زنده بودی، نگین رحمانی، سیده 
فاطمه مریخ، مبینا حسن نژاد، سمانه دولتی، سارا موسی زاده، 
مائده شهبازی ترکیب تیم ملی هندبال جوانان دختر ایران را 
تشکیل می دهند. این مسابقات تا 12 تیرماه به میزبانی اسلوونی 

دنبال خواهد شد.

آماده اعزام شوید
از سوي دیگر بعد از کش و قوس هاي فراوان، تیم بزرگساالن 
هم در لیست کاروان ایران در بازي هاي همبستگي کشورهاي 
اســالمي قرار گرفت. پیــش از این تیم ایران بــه دلیل آنچه 
رده بندي تیم هاي برتر عنوان شده بود، جایي در این مسابقات 
نداشــت. موضوعي که با اعتراض کمیته ملي المپیک همراه 

شد و درنهایت طي جلسه اي با مسئوالن برگزاري مسابقات، 
حضور ایران در این بازي ها پذیرفته شد. خبر و فرصتي خوب 
براي هندبال بانوان ایران که به نظر مي رسد برنامه هاي زیادي 
براي پیشرفت و حرکت رو به جلو دارند. این تیم مدتي پیش 
براي نخستین بار به قهرماني جهان راه پیدا کرد و تجربه حضور 
در بازي هاي کشورهاي اسالمي مي تواند کمک بسیار خوبي 
براي این تیم باشد. حاال این تیم در فرصت اندک باقي مانده تا 
این مسابقات باید سریع تر کار را شروع کند تا با عملکردي خوب 

قونیه را ترک کند. 

از مسافران جدید قونیه تا اولین برد جهاني 

آخر هفته خوب هندبال بانوان

اتفاق روز

روند نقل و انتقاالت در فوتبال ایران به شــکل عجیبی 
اشتباه است. این موضوع نه فقط در محتوای قراردادها، بلکه 
حتی در فرم آنها نیز آشــکار به نظر می رسد. فوتبال ایران 
درگیر تلقی غلطی از نقل و انتقاالت شده و این مساله تاثیر 
منفی بزرگی روی باشگاه ها گذاشته است. به نظر می رسد 
در پنجره نقل و انتقاالت فوتبال ایران نه »سلیقه« خاصی به 
خرج داده می شــود و نه اصال »منطق« خاصی وجود دارد. 
به چند دلیل بسیار بزرگ، این دوره زمانی در نهایت به یک 

کابوس برای باشگاه های مختلف تبدیل می شود.

هر چه بازیکن بگوید
یکی از مشــکالت بزرگ و کلیدی تیم هــای ایرانی در 
فصل نقل و انتقاالت، این است که آنها با همه خواسته های 
بازیکنان موافقت می کننــد. در حقیقت در فضای فوتبال 
باشگاهی ایرانی به شدت بازیکن ساالری جریان دارد و این 
مساله انکارنشدنی به نظر می رسد. پای میز امضای قرارداد 
هم معموال با همه خواسته های بازیکنان موافقت می شود. 
از رقم قرارداد تا حق فسخ، همه چیز به سود بازیکنان در نظر 
گرفته می شود و یک بازیکن در نهایت به راحتی می تواند از 

تیم ایرانی اش جدا شود و این تیم را ترک کند. عالوه بر این 
در نظر گرفتن آپشن های مختلف و متعددی که رقم قرارداد 
را به شدت باال می برند در کنار شرط و شروط بازیکنان برای 
شرایط زندگی، کار باشــگاه را سخت می کند. جالب اینکه 
فوتبالیســت های ایرانی حتی حاضر بــه پرداخت مالیات 
نمی شوند و این مساله را نیز به گردن تیم می اندازند. این در 
حالی است که تقریبا در همه لیگ های معتبر و کشورهای 
صاحب فوتبال دنیا، بخش زیادی از حقوق بازیکنان فوتبال 

برای مالیات صرف می شود.

مشاور حقوقی گمشده
ظاهرا مدیرعامل ها در فوتبال ایران این حقیقت ساده 
را هم نمی دانند که امضای قرارداد یک مســاله تخصصی و 
حقوقی است و باید همه شــرایط حقوقی در آن گنجانده 
شود. بسیاری از مدیرها بدون حضور مشاور حقوقی قرارداد 
می بندند و در بعضی باشــگاه ها پست مشاور حقوقی فقط 
یک پست تشریفاتی است که به نزدیکان و گاهی حتی اقوام 
مدیرعامل سپرده می شــود! نتیجه این اتفاق هم امضای 
قراردادهای غیراصولی است که در بعد حقوقی باشگاه را با 
مشکالت عدیده ای روبه رو می کند. اگر کمی به این مسائل 
توجه بیشتری شود، تیم های مختلف به همین سادگی ضرر 

نمی کنند. در فوتبال ایران باشگاهی داشتیم که حتی برای 
یک دقیقه از یک فوتبالیست خارجی استفاده نکرد و او را به 
خاطر مردود شدن در تســت های فنی رد کرد اما به خاطر 
قرارداد بدی که بسته بود، ناچار شد حدود یک میلیون یورو 
به این بازیکــن پرداخت کند. این نتیجــه توجه نکردن به 

مسائل پیچیده حقوقی در زمان امضای قرارداد است.

آینده مهم نیست!
در زمان امضای قرارداد بــا بازیکنان در فوتبال ایران، به 
»آینده« باشگاه اهمیت داده نمی شود. چراکه شخص مدیر 
به خوبی می داند که برای مدت زیادی در تیم نخواهد ماند و 
بهتر است تیم را فقط برای همان مدت تقویت کند. همین 
حاال استعدادی مثل امیرحسین حسین زاده فقط یک فصل 
برای اســتقالل به میدان رفته و هنوز حتی به یک ســتاره 
تمام عیار در فوتبال ایران تبدیل نشده اما این اجازه را دارد که 
با پرداخت رقمی به باشگاه، قراردادش را به صورت یک طرفه 
فسخ کند! در هیچ نقطه دیگری از دنیا به یک فوتبالیست 
جوان اجازه نمی دهند به همین راحتی از تیم جدا شود. پس 
مشکل دیگری که در مسیر قراردادهای داخلی وجود دارد، 
زمان این قراردادها است که جلوی ساخت آینده باشگاه را 

می گیرد.

درآمد و هزینه، شوخی می کنید؟
برای پی بردن به این حقیقت که دخل و خرج باشگاه های 
ایرانی با هم نمی خواند، نیاز به داشــتن تخصص اقتصادی 
نیست. از شواهد امر هم پیداست که هر تیم ایرانی در هر فصل 

»زیان« می دهد و در حقیقت هزینه های هر تیم به مراتب 
از درآمدها بیشتر اســت. امضای قراردادهای میلیاردی به 
مهم ترین عامل برای ضربه زدن به اقتصاد باشگاه ها تبدیل 
شده است. بسیاری از تیم ها در آستانه ورشکستگی هستند 
اما چنان رقم هایی به بازیکنان می دهند که انگار خودشان را 
با رئال مادرید و بارسلونا اشتباه گرفته اند! این هم یکی دیگر 
از عادت های غلط تیم ها در پنجــره نقل و انتقاالت فوتبال 

ایران به شمار می رود.

رونمایی در حد صفر
فقط یک باشگاه ایرانی می تواند این همه پول برای یک 
بازیکن بدهد اما حتی یک رونمایی ساده برای او برگزار نکند. 
همه جای دنیا رونمایی از مهره های جدید خودش یکی از 
جذابیت های باشگاه است اما در فوتبال ایران چنین چیزی 
وجود ندارد. نه در ورزشگاه برای بازیکنان رونمایی برگزار 
می شود و نه حتی در خود باشــگاه ویدئوهای جذاب برای 
معرفی بازیکن ها ساخته می شود. همه فقط به دنبال نهایی 
کردن خرید و رفتن به سراغ کار و زندگی شان هستند و به 

موضوع دیگری اهمیت نمی دهند!

حمله دالل ها
از نقش پررنگ واسطه ها در نقل و انتقاالت هم نباید به 
سادگی عبور کرد. آنها به شدت در تالطم قیمت ها و به هم 
ریختن بازار نقش ایفا می کنند و عمال باشگاه ها را به دردسر 
می اندازند. تا زمانی که قدرت آنها کاهش پیدا نکند، منطق 

به بازار برنمی گردد.

چرا روند نقل و انتقاالت در فوتبال ایران اشتباه است؟

ديوار كج، تا ثريا!

سوژه روز

آریا     رهنورد


