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گروه ورزشی- در شرایطی که 
هفــت هفته به اتمام لیگ برتر فوتبال 
ایران باقیمانده اســت، با قرعه کشی 
مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی، 

برنامه ریزی هفت مســابقه باقیمانده 
جام حذفی نیــز جزو وظایف اصلی 
کمیته مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران 
است؛ آن هم در شرایطی که به صورت 
ســنتی، رقابت های این فصل فوتبال 
ایران باید با فینال جام حذفی به اتمام 

برسد.
بــا این وصف به نظر می رســد 
برای برگــزاری هفت هفته باقیمانده 
از رقابت هــای لیگ برتــر، چاره ای 
جز انجام فشــرده مسابقات در فاصله 
چهــار روز به چهار روز وجود ندارد؛ 
کــه اگر این اتفــاق رخ بدهد پس از 
برگزاری سوپرجام در 30 خردادماه، 
رقابت هــای لیگ برتر باید در پیش از 
پایان اولین ماه از تابستان به پایان 
برســد اما با توجه به درگیری 
8 تیــم در مرحله یک چهارم 
نهایی جــام حذفی، ترجیح 
ســازمان لیگ بــه انجام 
مرحلــه یــک چهارم 
نهایی پیش از اتمام 
فصل اســت تا با 
پایان فصل فوتبال 
ایــران، تیم هــای کمتری در 
شرایط مســابقه و استندبای 
قرار بگیرند.به خصوص که 
با توجه بــه در پیش بودن 
قهرمانان  لیگ  رقابت های 

آسیا و همین طور بازی های تیم ملی، 
زمان بســیار کمی برای اســتراحت 
برای تیم ها به خصوص اســتقالل و 

پرسپولیس وجود دارد.
امیر حســین روشــنک مسئول 
برگزاری رقابت های جام حذفی فوتبال 
در خصوص تاریخ برگزاری دربی در 
گفت وگویی گفت: بررسی های اولیه 
را انجام داده ایم، ان شــاءاهلل برنامه را 
نهایت تا فــردا اعالم خواهیم کرد اما 
به احتمال خیلی زیاد این مرحله پس 
از هفته بیســت و هفتم لیگ برتر و در 
روزهای بیســت و چهارم و بیست و 
پنجم تیرماه برگزار خواهد شد.پس با 
این برنامه ریزی می شود انتظار داشت 
که یک تیرماه فشرده و پس از مسابقه را 
پشت سر بگذاریم و سپس در هفته اول 
مردادماه، رقابت های لیگ برتر فوتبال 
ایران با شناخت قهرمان به پایان برسد.

طبعا تیمی که توان کافی برای مدیریت 
این فشار را دارد، شانس بیشتری برای 
کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال 

ایران در دوره بیستم خواهد داشت.

قرعه کشــی مرحله یک چهارم 
نهایی برگزار شد و بازی های زیر باید 

در این مرحله برگزار شوند.:
 - لیس ســپو پر
خوزســتان-  اســتقالل،فوالد 
ســپاهان اصفهان، ملوان بندر 
انزلی- خیبــر خرم آباد،گل گهر 

سیرجان- آلومینیوم اراک

 جالــب این که مدعیــان اصلی 
کســب عنوان قهرمانی لیــگ برتر، 
همگی در جــام حذفی مســابقات 
حساســی دارند؛ از دربــی گرفته تا 
بازی ســپاهان-فوالد یک دربی تمام 
عیار صنعتی است و مسابقه گل گهر-

آلومینیــوم که با توجــه به حضور دو 
چهره مشــهور روی نیمکت دو تیم 

حساســیت های قابل توجهی خواهد 
داشــت.در این بین نکتــه مهم دیگر 
شــرایط دو تیم ملوان و خیبر است که 
آن ها نیز با توجه به حضور در کورس 
رقابت های لیگ دســته اول، باید در 
مورد توانی که برای مســابقه حذفی 
 بگذرانــد برنامه ریزی دقیقی داشــته 

باشند.

با بازگشت تیم ملی از رقابت های مقدماتی جام جهانی، برگزاری رقابت های باشگاهی در صدر 
اولویت ها برنامه ریزان فوتبال ایران قرار دارد.

گروه ورزشــی-  تدابیر الزم 
برای پشتیبانی و آماده سازی تیم های 
ملی اعزامی بــه بازی های المپیک از 
ســوی وزارت ورزش و کمیته ملی 
المپیک انجام شده تا مسئولیت نتایج 
تیم ها به دوش فدراســیون ها و کادر 

فنی بیفتد.
بر هیچ کســی پنهان نیست که 
»المپیک« تنها یک رویداد ورزشی به 
حساب نمی آید، رویداد فرا ورزشی 
با ابعاد سیاســی، اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصادی اســت که موفقیت در آن 
می تواند وجهه جهانی یک کشــور 
را به طور کلــی تغییر داده و حتی به 

اصطالح زیر و رو کند.
از همیــن رو چگونگی حضور 
در ایــن آوردگاهِ همه گیــر یکی از 
دغدغه های اصلی و همیشــگی در 
میان مدیران ورزش است به گونه ای 
کــه بخش قابل توجهــی از هزینه ها 
و انــرژی ســاالنه آنهــا را به خود 
اختصاص می دهد تــا در پایان یک 
دوره چهار ســاله بتوانند نتیجه گیری 

دلخواهی از آن داشته باشند.
در ایران هم اهمیت این رویداد 
عظیم و تاریخــی مورد غفلت نبوده 
است. البته اگرچه دیر اما برای هر دوره 
المپیک تمرکز اصلی در برنامه ریزی 
هــا و فعالیت های مدیران بر روی آن 

قــرار گرفته تا حداقــل از عملکرد و 
مدال آوری ورزشکاران مان در آن به 
عنوان نمره ای برای ارزیابی مدیریت 

خود بهره ببرند.
برای این دوره بازی های المپیک 
اما شرایط متفاوت تر از همیشه بود از 
این حیث که به نســبت ادوار گذشته 
رسیدگی بهتر و جامع تری به وضعیت 
المپین هــا صورت گرفــت و همین 
مســئله قاعدتاً باید باعث جابه جایی 
بار مسئولیت و پاسخگویی از مدیران 

باالدستی به مدیران پایین تر شود.
گام حرفه ای که برای المپیک 

برداشته شد
موفقیت کاروان ورزش کشورها 
در میدان بزرگ المپیک در گرو عوامل 
داخلی و خارجی زیادی است. برای 
کشوری مانند ایران که دست ورزش 
آن از خیلــی فاکتورهــای خارجی 
همچنــان کوتاه اســت، فاکتورهای 
داخلی مهمترین سکوی پرتاب برای 
موفقیــت و خودی نشــان دادن در 

المپیک به حساب می آید.
برنامه ریــزی صحیح، اردوهای 
منظم، توجه به رشــته های پرمدال، 
مدیریــت اســتعدادیابی، توجه به 
آمــوزش مربیــان و شــاخصه های 
مدیریتــی از جمله عوامــل داخلی 
تعیین کننده هســتند و البته مســائل 

مالی؛ حتی بیراه نیست اگر مدعی شد 
تمام عوامــل داخلی در امتداد فراهم 
بودن بودجــه کافی قابلیت عملیاتی 
شــدن پیدا می کننــد، فاکتوری که 
بــرای دوره جدید بازی های المپیک 
به موقع، کامل، درســت و حرفه ای 
مهیا و تامین شد و همین مسئله عمده 
تفاوت اقدامــات مدیریتی برای این 
دوره بازی ها نســبت به ادوار گذشته 

را شامل می شود.
چشم ورزشی ها از پول سیر شد

در اولویت بندی عوامل داخلی 
تاثیرگذار در موفقیت ورزشــکاران 
»حمایــت مالی« یکــی از باالترین 
رتبه هــا را دارد بــه خصوص برای 
ورزشکاران ایرانی و مربیان و مدیران 
نزدیک به آنها که همیشه بابت مسائل 
مالی و کمبودهای شان گله مند بودند 
و هــر بار در توجیه ناکامی و عملکرد 
ناخوشایندشــان، بر طبــل بی پولی 

می کوبیدند.
در واقــع »کمبودهــای مالی« و 

دست و پایی که از مدیران فدراسیون ها، 
مربیان و ورزشــکاران برای اجرای 
خیلی از برنامه ها می بست، دمِ دستی 
ترین، کارآمدترین و قابل توجیه ترین 
ابزار بود برای آنها تا گناه ناکامی ها را 
از گردن خود ســاقط کنند و توپ آن 
را به زمین مدیران باالدستی بیندازند.

ایــن حربــه اما بــرای المپیک 
تابســتانی پیش رو پاسخگو نخواهد 
بــود وقتی که تمام اقدامات در جهت 
حل و فصل مشــکل همیشگی بوده 

است؛ مرور آنچه در راستای حمایت 
مالی از ورزشــی ها در آستانه المپیک 
شد تکرار مکررات است اما یادآوری 
واریز حقوق ماهیانه ۵ میلیون تومانی 
به حســاب مســافران توکیو - برای 
مدت یک ســال و نیم-، پرداخت ۱0 
هــزار، ۵ هزار و 3هزار و ۵00 دالر به 
عنوان پاداش پای ســکو - از طرف 
کمیته ملی المپیک- و تصویب پاداش 
۲ میلیارد، ۱.۲۵0 میلیارد و ۷0 میلیارد 
تومــان برای مــدال آوران - از طرف 
وزارت ورزش- الزم اســت بــرای 

اثبات این ادعا.
این پشــتیبانی ها البتــه جدا از 
حمایــت مالی مســتقیم کمیته ملی 
المپیــک از فدراسیون هاســت بــه 
گونه ای که این کمیته هنوز سومین ماه 
سال به پایان نرسیده ۵0 درصد بودجه 
مصــوب فدراســیون ها را پرداخت 
کرده و حتی بودجه رشــته ای مانند 
کشــتی که روی پُرمدالی آن حساب 
شــده از ۴ به ۶ میلیارد تومان افزایش 

یافته است.
اقدامات وزارت ورزش هم در 
حمایت از فدراسیون ها دست کم از 
کمیته ملی المپیک نداشته است. این 
وزارتخانه هم به کشتی بودجه مازاد 
۱0 میلیارد تومانــی اختصاص داده 

است.

در این میان از بودجه تخصیصی 
مجلس که برای اولین بار انجام شــد 
و حمایت هــای مالــِی جانبی کمیته 
نباید غافل شد وقتی قرار است پیمانه 
اعتبارات ورزش در آستانه المپیک و 
سبک و سنگینی آن نسبت به همیشه 

سنجیده شود.
مقایسه رقم پاداش های مصوب 
و مقایســه آن با ادوار گذشته با توجه 
به نرخ تورم امــروز در این گزارش 
نمی گنجد اما آنچه مسلم است برای 
نخســتین بار است که همه کار انجام 
شــد تا چشم ورزشــی ها در آستانه 
المپیک از پول سیر شود تا تمرکزشان 
را از این فاکتور تعیین کننده بردارند و 

روی نتیجه گیری متمرکز شوند.
همــه مســئولیت ها روی 

دوش فدراسیون هاست
طبیعی است که بودجه و تامین 
بــه موقع و به انــدازه آن تنها فاکتور 
تعییــن کننده در موفقیت ورزشــی 
نیســت آنگونه که بگوییم هر چقدر 
برای ورزشــکار یا تیمی بیشتر هزینه 
شده باشد، شانس نتیجه گیری بیشتر 
می شود اما به هر حال امروز کمبودی 
که همیشه دست و پای ورزشکاران، 
مربیــان و مدیران شــان را در اجرای 
برنامه ها و پیشــبرد اهداف می بست، 
تا حد خیلی زیادی مرتفع شده است.

انگیزه هــای مالــی محرکــی 
بســیار قوی برای فعالیت های انسان 
محسوب می شــوند چرا که امروزه 
بسیاری از مشکالت و نیازهای انسان 
به واســطه پول و منابع مالی برطرف 
می شــوند. مدیران ارشد ورزش به 
ویژه در کمیته ملی المپیک به این نیاز 
ورزشی ها در آستانه المپیک به درستی 
پاســخ دادند و اینگونه حِق خود را به 

گردن آنها ادا کرده اند.
حاال فدراســیون ها می مانند و 
مربیان و ورزشکاران شان و از طرفی 
میدان المپیک که تعیین کننده عیار آنها 
خواهد بود. طبیعی است اگر موفقیتی 
حاصل شود در راستای تمام اقدامات 
المپیکی اســت و پاسخی خواهد بود 
بــه حمایت های دور و نزدیکی که از 
اعضای کاروان اعزامی به عمل آمده 
اســت. برای ناکامی های احتمالی اما 
هیــچ توجیهی نخواهد بود مگر آنکه 
شرایطی خاص و استثنایی باعث رقم 

خوردن آن شده باشد.
در هر صــورت اینکه باری که 
باید برای المپیک و توســط مدیران 
ارشــد ورزش برداشــته می شد، به 
مقصد هم رسیده اســت. از اینجا به 
بعد همه مســئولیت ها متوجه خود 
فدراسیون هاست و نمایندگان اعزامی 

آنها.

گروه ورزشی-باشگاه سپاهان 
چالش سختی در فصل نقل و انتقاالت 
دارد و آن هم اتمام قرارداد ۱3 بازیکن 

این تیم در پایان فصل است. 
پیــام نیازمند: مهم ترین چالش 
پیش روی سپاهانی ها حفظ سنگربان 
ملی پوش و ارزشمندشــان اســت. 
قــرارداد نیازمند با ســپاهان در پایان 
فصل به اتمام خواهد رسید و تا کنون 
تمدید قرارداد بــا او صورت نگرفته 
اســت. نیازمند در حــال حاضر در 
اردوی تیم ملی اســت و اخباری در 
مورد پیوستن او به تیم پرتغالی منتشر 
شده که از سوی این بازیکن تکذیب 
شد. نیازمند پیشنهادات خارجی دارد 
و حفظ او کار دشــواری برای طالیی 
پوشان محسوب می شود ولی اگر در 
ایران بماند با ســپاهان تمدید خواهد 

کرد.
گئورگــی ولســیانی: مدافع 
گرجستانی سپاهان از بازیکنان خوب 
این تیم است که محرم نویدکیا هم از 
عملکــرد او رضایت دارد و خواهان 
تمدیــد قراردادش شــده اســت. 
گولســیانی با پیشنهاد تمدید قرارداد 
از سوی باشگاه مواجه شده و طرفین 
مشغول مذاکره هســتند و نتیجه اش 
به زودی مشــخص خواهد شد ولی 
احتمال تمدید قراردادش با ســپاهان 

زیاد است.
عزت اهلل پورقاز: یکی از جدی 
تریــن پروژه هــای تمدید قــرارداد 
ســپاهانی ها حفظ عــزت اله پورقاز 
است که یک پیشــنهاد خیلی جدی 
از پایتخــت هم دارد و همین موضوع 
شاید کار سپاهان را سخت کند. با این 
وجود طالیی پوشــان اصرار به حفظ 
این بازیکن کلیدی خود دارند و برای 
همیــن مذاکره برای حفظ او را خیلی 
زود شــروع شده و به زودی نتیجه آن 
مشــخص خواهد شــد ولی احتمال 
تمدید قــرارداد پورقاز با ســپاهان 

باالست. 
محمدرضا مهــدی زاده: یکی 
از مدافعــان تیم ســپاهان اســت که 
قــراردادش در پایان فصــل به اتمام 
خواهد رســید. او با پیشنهاد تمدید 

قرارداد از ســوی باشگاه مواجه شده 
ولی هنوز تصمیمی برای فصل آینده 
خود نگرفته اســت و شــاید ترجیح 
بدهد در جایی بازی کند که بیشتر در 
ترکیب اصلی فرصت حضور داشته 

باشد.
شایان مصلح: مدافع چپ تیم 
سپاهان هم دیگر بازیکنی است که در 
پایان فصل قراردادش به پایان خواهد 
رسید. در مورد او هم باشگاه خواهان 
تمدید قراردادش است و این بستگی 
به نظــر خود مصلــح دارد که دلش 
بخواهد در این تیم بماند یا نه. در حال 
حاضر به دلیل حضور امید نورافکن 
در ســمت چپ خط دفاع ســپاهان 
مصلح کار ســختی بــرای رقابت در 

ترکیب اصلی دارد.
مهــدی ترکمان: حضــور در 
ســپاهان برای ترکمــان خوش یمن 
نبود و انواع و اقســام مصدومیت ها و 
محرومیت ها را تجربه کرد و با توجه 
بــه ترافیکی که در پســت دفاع چپ 
سپاهان شاهد هستیم بعید است در این 
تیم ماندنی باشد و هر دو طرف نسبت 
به ایــن موضوع توافق دارند. ترکمان 
پیشنهادات خوب لیگ برتری دارد و 
احتماال در پایــان فصل یکی از جدا 
شده های ســپاهان خواهد بود. البته 
در صورت جدایی مصلح، شرایط در 

مورد او تغییر خواهد کرد.
محمد کریمــی: از بازیکنانی 
محسوب می شــود که در سپاهان به 
فوتبال ایران معرفی و شــناخته شد و 
قرارداد سه ساله او با باشگاه به زودی 
به اتمام خواهد رسید. کریمی مشکلی 
برای تمدید با سپاهان ندارد و اگرچه 
پیشنهاد خارجی برایش وجود دارد و 
تیم های لیگ برتــری هم خواهان به 
خدمت گرفتنش هستند ولی توافقات 
اولیه برای تمدید قــراردادش انجام 

شده و بعید است مشکلی در ماندن 
او وجود داشته باشد.

محمدرضــا حســینی:  
حســینی یکی از اولین نفراتی 
است که با سپاهان برای تمدید 

به توافق رســیده و اگر اتفاق خاصی 
رخ ندهــد به زودی شــاهد تمدید 

قــرارداد او خواهیم بود. او از حضور 
در ســپاهان راضی اســت و مشکلی 
برای ادامه فعالیت در این تیم ندارد و 
با توجه به نقش کلیدی که در ترکیب 
سپاهان دارد هم حفظ او برای باشگاه 

مهم است.
ســروش رفیعــی: در مورد 
ســروش رفیعی هم ظاهراً مشــکل 
خاصــی وجود نــدارد و او هم برای 
مانــدن و تمدید قرارداد ۲ ســاله با 
سپاهان به توافق نهایی رسیده است. 
او پیشــنهادی از حاشیه خلیج فارس 
هم دارد که شاید از لحاظ مالی برایش 
بهتر باشد ولی دوست دارد در سپاهان 
به فعالیتــش ادامه دهد و از همین رو 
باید انتظار تمدید قراردادش را کشید.
 رسول نویدکیا: برادر سرمربی 
سپاهان و کاپیتان اول این تیم در طول 
فصل با مصدومیت های زیادی دست 
و پنجه نرم کــرده و فرصت چندانی 
بــرای بازی در اختیارش قرار نگرفته 
اســت. شــنیده ها حاکی از آن است 
کــه نویدکیا قصد دارد در پایان فصل 
خداحافظــی کند ولی اگر تصمیم به 
ادامه فعالیت داشــته باشد یک فصل 

دیگر در سپاهان می ماند.
ضــا  ر محمد
خلعتبری: یکی از جدا 
شــده هــای احتمالی 
ســپاهان در پایان فصل 

خلعتبری خواهد 

بود چرا که با توجه به شــرایط سنی و 
سپری کردن سال های پایانی فوتبالش 
ترجیح می دهد در تیمی باشد که بیشتر 
به او فرصت بازی برســد و همچنین 
به زادگاهش نزدیک تر باشــد. او نیم 
فصل هم پیشنهادی از نساجی داشت 
که با مخالفت نویدکیا روبرو شد ولی 
شرایط در پایان فصل به نظر جدی تر 

خواهد بود.
 کی روش اســتنلی: در مورد 
حفظ یــا قطع همکاری با اســتنلی 
تردید هایی وجود دارد که بســتگی 
زیــادی به قانــون منــع بکارگیری 
خارجی ها خواهد داشــت. اگر این 
قانون در پایان فصل برداشــته شود 
و ســپاهان بتواند بازیکنان خارجی 
جایگزیــن کند احتماال اســتنلی از 
سپاهان جدا می شود ولی در غیر این 
صورت احتمــال تمدید با او وجود 
دارد. اســتنلی یک پینشهاد خوب از 
تیــم های داخلی هم دارد که منوط به 

تغییر قانون بازیکنان خارجی است.
سجاد شــهباززاده: آقای گل 
فعلی لیگ برتر از پروژه های تمدیدی 
سپاهان است که باشگاه روی حفظ او 
اصرار دارد. با توجه به شرایط سنی او 
پیشنهاد خارجی قابل توجهی برایش 
وجود ندارد و در ایران هم شــرایطی 
بهتر از سپاهان برایش رقم 
نمی خــورد و از همین 
رو خود او هم تمایل 
ســپاهان  در  دارد 
ماندنی شود و بعید 
است او را در لباس 
تیم دیگری ببینیم.
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