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آریا طاری

در اولیــن روز شــروع لیگ 
برتر بیســتم و یکم، باید منتظر 
»اولین های« جذابی در لیگ برتر 
ایران باشیم. اولین گل، اولین پاس 
گل، اولین اخطار و شــاید حتی 
اولین کارت قرمــز، در دیدارهای 
حساس امروز رد و بدل می شوند. 
از بین تیم های مدعی، ســپاهان 
امروز به زمین قدم می گذارد و از 
بین تازه واردها هم، فجر سپاسی 
در مازندران به میــدان می رود. 
همه هواداران فوتبال مدت بسیار 
زیادی منتظر شروع این دوره لیگ 
مانده انــد و امیدوارند این انتظار 

طوالنی، ارزشش را داشته باشد.
    

 پیکان-نفت مسجدسلیمان؛
 به دنبال بقای زودرس

در یکی از اولیــن دیدارهای فصل 
جدید لیــگ برتر، مجتبی حســینی 
روبه روی تیم سابقش قرار خواهد گرفت. 
تیمی که در بخشــی از فصل گذشته، 
هدایتش را بر عهده داشت و سپس آن 
را به مقصد ذوب آهن ترک کرد. پیکان 
و نفت مسجدســلیمان عصر امروز در 
حالی با هم روبه رو می شوند که یک تشابه 
بزرگ با هم دارند و آن، تغییر سرمربی در 
تابستان بوده است. با این حال دو باشگاه 
رویکرد کامال متفاوتــی در این زمینه 
داشتند. پیکان بعد از تصمیم تارتار برای 
جدایی، خیلی زود به ســراغ حسینی 
رفت و یکی از اولیــن تیم هایی بود که 
جلسه های تمرینی برای فصل جدید را 
شروع کرد. نفت مسجدسلیمان اما ظرف 

یک ماه، سه بار سرمربی اش را تغییر داد و 
از محمود فکری به سیروس پورموسوی 
و از پورموســوی به کمالوند رسید. در 
آستانه این بازی، تســت کرونای همه 
نفرات دو باشگاه هم منفی شده است. 
پیکان و نفت ترکیب چندان پرستاره ای 
ندارند اما می خواهند با یک شروع خوب، 
نشان بدهند که قرار نیست فصل را در 
کورس بقا سپری کنند. پیکان در پنجره 
نقل و انتقاالت، خریــد چندان بزرگی 
نداشت و مهم ترین خرید تابستانی نفت 

مسجدسلیمان هم جاسم کرار بود.
 پدیده، آلومینیوم؛ 
برخورد پرتغییرها

این دو تیم هم تابستان پرماجرایی 
را پشت ســر گذاشــتند و به سبک و 
سیاق بیشــتر تیم های لیگ  برتری، 
روی نیمکت شان تحول ایجاد کردند. 

مالکان پدیده بعد از اختالف جدی با 
مهدی رحمتی، قید این مربی را زدند 
و به سراغ چهره آشنای فوتبال مشهد 
یعنی رضا مهاجری رفتند. آلومینیوم 
هم با منصوریان قطــع همکاری کرد 
تا رســول خطیبی را دوباره به اراک 
برگردانــد. دیدار فصل گذشــته دو 
تیم در مشهد بســیار تماشایی بود و 
با تســاوی دو-دو به پایان رسید. در 
مسابقه برگشت اما این آلومینیومی ها 
بودند که حریف را با یک گل شکست 
دادند. پدیده در فصل نقل و انتقاالت 
شرایط نسبتا مبهمی داشته و تکلیف 
چند ستاره این تیم هنوز روشن نشده 
اســت. در مقابل امــا آلومینیومی ها 
تیم شــان را با ســرعت خوبی بستند 
و چند مســابقه دوســتانه هم برگزار 
کردند. پدیده با جذب میالد کمندانی، 

مهدی شریفی، سعید جاللی و مجتبی 
بیژن، برای تقویــت ترکیبش تالش 
کــرده و آلومینیوم هــم نفراتی مثل 
ساسان حســینی، علیرضا نقی زاده، 
میالد فخرالدینی و وحید محمدزاده 

را به خدمت گرفته است.
 نساجی - سپاسی؛

 ریشه دارها به خط می شوند
نبرد نساجی قائمشهر و فجر سپاسی 
شیراز، برخورد تیم های دوست داشتنی، 
پرطرفــدار و البته ریشــه دار فوتبال 
ایران اســت. نکته جالب اینجاست که 
برخالف بسیاری از تیم های لیگ برتری، 
هیچ کدام از این دو تیم به نیمکت فصل 
گذشته دست نزده اند. نساجی بعد از رها 
شدن از کابوس سقوط با ساکت الهامی، 
این مربی را حفظ کرده و فجر بعد از صعود 
دوباره به لیگ برتر با کالنتری، دلیلی برای 
قطع همکاری با این مربی نداشته است. 
هر دو تیم به خصوص در هفته های پایانی 
فصل گذشته اوج گرفتند و حاال امیدوار 
به رقم زدن یک شروع خوب برای فصل 

تازه هستند.
 فجــر در فصــل نقــل و انتقاالت، 
ســروصدای چندانــی راه نینداخت 
و مهم تریــن خرید این باشــگاه احمد 
زنــده روح بود که برای ســپری کردن 
دوران سربازی به این تیم پیوست. شهرام 
گودرزی هم خرید شناخته شده دیگر 
این باشگاه نیست. نساجی هم در تابستان 
علیرضا حقیقی را به خــط دروازه اش 
برگرداند و با مسعود شجاعی هم قرارداد 
بست. نســاجی برای فصل جدید فقط 
پنج خرید داشت و توانست بیشتر نفرات 
کلیدی اش را هم حفظ کند. شاگردان 
ساکت الهامی به تازگی از لباس های شان 
برای فصل جدید رونمایــی کرده اند و 
شــجاعی هم به عنوان کاپیتان باشگاه 
معرفی شده است. تنها اتفاق عجیب این 

مسابقه، این است که بازی به دلیل آماده 
نبودن ورزشگاه وطنی، در ساری برگزار 

خواهد شد.
 سپاهان- مس رفسنجان؛ 
چه کسی پوالدین تر است؟

نایب قهرمان فصل گذشــته لیگ 
برتر و بهترین نایب قهرمان همه ادوار 
لیگ، فصل جدید را با توپ پر شــروع 
می کند. محــرم و تیمش قصد ندارند 
در این فصل هیچ امتیازی را ســاده از 
دســت بدهند. حریف آ هــا البته تیم 
خوب و فنی محمد ربیعی اســت که 
در تابســتان دو ســتاره عمانی را به 
خدمت گرفته است. ســپاهان هم با 
خرید فرشاد احمدزاده و مغانلو در فاز 
هجومی، حاال به مراتب قدرتمندتر از 
فصل گذشته به نظر می رسد. آنها در 
لیگ بیســتم هم دارای بهترین خط 
حمله لیگ برتر بودند. انتظار می رود 
این جدال، فنی ترین مســابقه اولین 
روز از اولیــن هفته لیگ برتر باشــد. 
یک نبرد تماشــایی بیــن دو تیمی 
 که فقط بــرای فوتبال بــازی کردن 

به زمین می روند.

نگاهی به چهار مسابقه روز اول لیگ برتر

آخر مهر، اول هیجان

اتفاق روز

چهره به چهره

اساسا وقتی قرار باشد باشگاه های ایرانی در مورد مفهومی به 
اسم درآمدزایی صحبت کنند، نمی شود انتظار داشت مساله ای 
به جز انتقاد از عدم پرداخت حق پخش تلویزیونی مورد توجه آنها 
قرار بگیرد. البته که باشگاه ها کامال حق دارند و تلویزیون باید 
حقوق قانونی آنها را پرداخت کند. حتی در توسعه یافته ترین 
کشــورها هم اگر حق پخش تلویزیونی پرداخت نشود، تیم ها 
به مشکل می خورند. تا اینجا همه چیز منطقی به نظر می رسد 
اما بد نیست از مدیران مختلف باشگاهی در ایران سوال کنیم 

که آیا به جز امیدوار ماندن به دریافت این رقم از رسانه ملی، به 
طور کلی نقشه دیگری هم برای رسیدن به درآمد دلخواه شان 
دارند؟ از این هم نگذریم که هیچ کجای دنیا، حق پخش بازی ها 
برای همه تیم ها یکسان نیســت. در ایران هم تیم هایی مثل 
پرسپولیس، استقالل، ســپاهان، تراکتور و فوالد از این اتفاق 
درآمد بیشتری خواهند داشــت و پخش بازی تیم هایی مثل 
پیکان و هوادار برای هیچ کس چندان مهم نیست. پس باید به 
روش های دیگری هم برای درآمدزایی فکر کرد. عجیب به نظر 
می رسد که تقریبا هیچ باشگاهی در فوتبال ایران، برنامه جدی 
برای رسیدن به درآمدهای مدرن ندارد. برای مثال باشگاه های 
پرطرفدار به راحتی می تواننــد از فعالیت در فضای یوتیوب به 
درآمد قابل توجهی برسند. پرسپولیس و استقالل اگر حتی یک 
دهم هواداران شان را به این شبکه اجتماعی بکشانند، ماهی چند 

میلیارد تومان به دست خواهند آورد. هواداران این دو باشگاه و 
البته چند تیم دیگر، همین حاال از یوتیوب استفاده می کنند اما به 
سراغ محتواهایی بی ربط با ورزش می روند. به طور کلی باشگاه ها 
در ایران، رابطه بی واســطه ای با طرفدارهــا برقرار نمی کنند. 
روش هایی مثل فروش مستقیم لباس های امضاشده نفرات تیم 
به هوادارها، خودش یک راه عالی برای درآمدزایی در تمام دنیا 
به شمار می رود اما در ایران خبری از این اتفاق ها نیست. در واقع 
باشگاه های ایرانی تنها در انتظار امضای قرارداد با یک کارگزار 
هستند که هر سال رقم مشــخصی را دریافت کنند. رقمی که 
اصال کفاف هزینه های سنگین اداره این باشگاه ها را نمی دهد. 
این وسط، سودی هم اگر در کار باشد، به کارگزار خواهد رسید که 
می تواند با استفاده از این برندهای ارزشمند، دست به هر کاری 
بزند. والنسیا همین هفته با لباسی روبه روی بارسا قرار گرفته که 

تبلیغ »توکن هواداری« باشگاه روی آن دیده می شد. درست مثل 
کاری که اینتر به کرات در این فصل انجام داده است. باشگاهی 
مثل پی اس جی هم با آن همه پول و ثروت، توکن هواداری اش 
را تبلیغ کرده و حتی بخشی از رقم حقوق لیونل مسی را از این 
راه پرداخته و سود سرشــاری از ورود هوادارها به آن به دست 
آورده است. البته فعالیت رمز ارزها در ایران هنوز مجاز نیست اما 
نمایندگان مجلس و مدیران دولتی اعالم کرده اند که به زودی از 
رمز ارز ملی رونمایی خواهد شد. در چنین شرایطی باشگاه ها 
هم می توانند توکن های هواداری شان را به طرفدارها بفروشند 
و از این راه به درآمد قابل توجهی دست پیدا کنند. اقتصاد امروز 
دنیا دیگر یک اقتصاد بسته و پیچیده نیست. کافی است پای 
کمی دانش وسط باشد تا تیم ها به راحتی از کمک های دولتی و 

صدقه های این چنینی، خالص شوند.  

آریا رهنورد

تالش پرسپولیسی ها برای رسیدن به قهرمانی 
در رقابت های این فصل لیگ قهرمانان آسیا هم 
بی سرانجام بود. برخالف دوره گذشته، آنها این 
بار به فینال نرســیدند و حتی نتوانستند راهی 
مرحله نیمه نهایی شــوند. ســرخ ها نمی توانند 
رقبای سرسخت آسیایی شان را در مسیر رسیدن 
به این موفقیت تغییر بدهند و همیشه با تیم های 
قدرتمندی روبه رو خواهند شد. اما شاید آنها بتوانند 
خودشان را کمی عوض کنند و در فصل های بعدی، 
با قدرت بیشــتری برای از بین بردن این طلسم 

بزرگ و تلخ به میادین برگردند.
حفظ کادر فنی

البته که یحیــی گل محمدی هم ضعف های 
خاص خودش را دارد اما حداقل در شرایط فعلی 
فوتبال ایران، پرسپولیسی ها نمی توانند گزینه 
داخلی مطلوب تری از این مربی برای خودشــان 
دســت و پا کنند. هرچه زمان بیشتری از حضور 
یحیی در پرسپولیس سپری می شود، او تسلط 
بیشتری روی کار پیدا خواهد کرد. گل محمدی تا 
این جا نتایج خوبی با پرسپولیس به دست آورده و 
دو قهرمانی متوالی در لیگ برتر را با این تیم جشن 

گرفته است. او یک بار هم با قرمزها به فینال آسیا 
رسیده و حتی شکست سنگین روبه روی الهالل، 
دلیلی برای وداع با این مربی نخواهد بود. نکته ویژه 
در مورد گل محمدی، مسئولیت پذیری او بعد از 
شکست روبه روی حریف عربستانی است. سرمربی 
پرسپولیس پس از این مسابقه، می توانست دالیل 
زیادی برای این نتیجه بد بتراشد و این شکست 
را توجیه کند اما ترجیح داد مسئولیت نتیجه را 
بپذیرد و از هوادارهــا عذرخواهی کند. این رفتار 
نشان داد که او پختگی الزم را به عنوان یک مربی به 

دست آورده است.
بازگشت تماشاگرها

تماشاگرها برای پرســپولیس درست مثل 
اکسیژن هستند و باشگاه حاال بیشتر از همیشه 
برای نفس کشــیدن به این اکســیژن نیاز دارد. 
بازگشت تماشاگرها بدون شک قدرت پرسپولیس 
را به شــکل قابل توجهی باال خواهد برد. همین 
مسابقه با الهالل اگر در استادیوم صد هزار نفری 
آزادی با حضور حداکثری هوادارها برگزار می شد، 
بدون تردید شرایط برای پرسپولیس کامال فرق 
می کرد. ســرخ ها با حضور دوباره تماشاگرها و 
البته به شــرطی که فوتبال ایران بتواند دوباره از 
ای.اف.سی مجوز میزبانی بگیرد، صاحب قدرت به 

مراتب بیشتری خواهند شد. نقش این هوادارها در 
اولین صعود تاریخ پرسپولیس به دیدار نهایی لیگ 

قهرمانان آسیا انکارنشدنی بود.
وداع با معمولی ها

پرسپولیسی ها برای بردن تورنمنت سخت و 
سنگینی مثل لیگ قهرمانان آسیا، باید تعارف را با 
خودشان کنار بگذارند و با نفراتی که در حد و اندازه 
این تیم نیستند وداع کنند. تیم یحیی به خصوص 
در کناره های خط دفاع، به دو مهره آماده نیاز دارد. 
چراکه نفراتی مثل مهدی شیری، سیامک نعمتی 
و ســعید آقایی در حد و اندازه های این تیم ظاهر 
نشده اند. نفراتی مثل امید عالیشاه و احسان پهلوان 
هم حقیقتا به خوبی تبدیل شدن به ستاره های 
پرسپولیس در آسیا نیستند. کمال کامیابی نیا هم 
باید تکلیفش را با باشگاه روشن کند. اگر قرار است 
او همچنان قبل از همه نبردهای مهم مصدوم یا 
محروم شود، بهتر است اصال همراه تیم نباشد و 

باشگاه دیگری را برای خودش انتخاب کند.
حل بحران های مالی

تا مشکالت مالی پرشــمار پرسپولیس حل 
نشوند، این باشــگاه ذهنیت آرامی برای نتیجه 
گرفتن در آسیا نخواهد داشت. اینکه در فاصله ای 
کوتاه به انجام یک مسابقه حساس جلسه تمرینی 
تیم در اعتراض به مســائل مالی تعطیل شــود، 
برای یک باشگاه حرفه ای فاجعه است. مشکالت 
مدیریتی پرسپولیس را البته تنها نباید در مسائل 
مالی جست وجو کرد اما تا زمانی که این باشگاه به 
لحاظ مالی تامین نشوند و بازیکنان با روحیه کافی 

روبه روی رقبا قرار نگیرند، نمی توان انتظار داشت 
که قهرمانی آسیا برای این تیم اتفاق بیفتد. مدیران 
فعلی یا آینده پرسپولیس باید به دنبال راهی باشند 
تا با تزریق سرمایه، آرامش و تمرکز به جمع نفرات 

تیم برگردد.
حفظ چهره های کلیدی

بدون شک بزرگ ترین عاملی که اجازه نداده 
پرسپولیس در ســال های گذشته قهرمان آسیا 
شــود، جدایی نفرات کلیدی در میانه فصل بوده 
است. آنها یک بار ستاره هایی مثل صادق محرمی، 
وحید امیری و فرشاد احمدزاده را از دست دادند، 
یک بار نوبت به جدایی مهره هایی مثل بیرو و شجاع 
رسید و این بار هم قبل از حساس ترین مراحل لیگ 
قهرمانان آسیا، نفرات مهمی مثل محمدحسین 
کنعانی زادگان، احمد نوراللهی و شهریار مغانلو 
تیم را ترک کردند. نفراتی که تاثیر بسیار مهمی در 
عبور پرسپولیس از دور گروهی داشتند. اگر قرار 

است سرخ ها برای قهرمانی آسیا بجنگند، دیگر 
نباید اجازه جدایی هیچ ســتاره ای را در شرایط 

حساس صادر کنند.
خرید ستاره های بزرگ

تفاوت مهم پرسپولیس با الهالل، داشتن چند 
مهره در کالس جهانی بود. مهره هایی که تجربه 
زیادی داشتند و حتی در حســاس ترین دقایق 
مسابقه، دچار اضطراب نبودند. پرسپولیس هم 
برای قهرمانی در این رقابت، به دو یا حداقل یک 
مهره در کالس جهانی نیاز دارد. یک نفر که بتواند 
در لحظات سخت، ورق را به سود این تیم برگرداند. 
ســرخ ها در چند فصل گذشــته در رقابت های 
بین المللی همواره چوب ایــن اتفاق را خورده اند 
و نتوانستند در کلیدی ترین بزنگاه ها، مهم ترین 
رویای مدنظرشــان را به حقیقت تبدیل کنند. 
این یک نیاز بسیار ضروری برای باشگاه به حساب 

می آید.

درآمدزایی، مشکل ادامه دار فوتبال ایران

چرانمیرسیم؟

پرسپولیس چگونه می تواند به قهرمانی آسیا برسد؟

جنگیدنبادیوار

نایب قهرمان فصل گذشته 
لیگ برتر و بهترین 

نایب قهرمان همه ادوار 
لیگ، فصل جدید را با توپ 
پر شروع می کند. محرم و 
تیمش قصد ندارند در این 

فصل هیچ امتیازی را ساده 
از دست بدهند. حریف 

آ ها البته تیم خوب و فنی 
محمد ربیعی است که در 

تابستان دو ستاره عمانی را 
به خدمت گرفته است
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مدرسهتیراندازيدرمناطقمحروم

نجمه خدمتی، عضو تیم ملی تیراندازی بانوان 
ایران در بازی های المپیک توکیو و دارنده دو نشان 
طال و نقره بازی های آســیایی اینچئون با حمایت 
خیرین در قالب موسسه فرهنگی هنری خادمین 
علی ابن ابیطالب )ع( یک مدرسه در روستای محروم 
ُگلگزی از توابع شهرستان نهبندان استان خراسان 
جنوبی را افتتاح کرد. خدمتی که اهل شهرستان 
بیرجند از استان خراسان جنوبی است بارها با جمعی 
از ورزشکاران و قهرمانان نامدار ایران همچون رسول 
خادم، حسن رحیمی، سجاد گنج زاده، علی اصغر 
بذری، هادی حبیبی و... به همراه پرویز پرستویی 
هنرمند خوشنام سینما، تئاتر و تلویزیون با حضور 
در مناطق محروم استانش به روستائیان این مناطق 
خدمت رسانی کرده است و بانک پاسارگاد هم بنا به 
خواست مردم این منطقه و به پاس زحمات نجمه 
خدمتی نام مدرســه تازه تاسیس خود را به نام این 
قهرمان ملی نامگذاری کرد. گفتنی است با توجه به 
شرایط جغرافیایی روستای محروم ُگلگزی مدرسه 
تازه تاســیس نجمه خدمتی عالوه بر مهیا نمودن 
شــرایط تحصیل برای دانش آموزان این روســتا، 
محصالن روستاهای اطراف را نیز از حداقل فضای 

آموزی ایجاد شده بهره مند می کند.
    

لیگهندبالبانوان
بااحتمالتاخیر

در حالی که قرار بود لیگ برتر هندبال بانوان دهه 
سوم مهرماه آغاز شود، با توجه به احتمال افزایش 
تیم های شرکت کننده در این دوره از مسابقات، با 
تاخیری حدودا یک هفته ای آغاز خواهد شد. بر این 
اساس و با توجه به موافقت ستاد کرونا، مسابقات به 
صورت متمرکز در چند مرحله برگزار خواهد شد. 
قرعه کشی هفدهمین دوره این مسابقات امسال 
با حضور هشت تیم شهید شــاملی کازرون، فوالد 
مبارکه سپاهان، اشتادسازه مشــهد، تاسیسات 
دریایی تهران، کیهان پاالیش مالیر، ســنگ آهن 
بافق، کات شاهرود و آتریسا تهران برگزار شد، اما تیم 
هندبال اشتادسازه مشهد که قهرمان فصل گذشته 
است، در سامانه فدراســیون ثبت نام نکرده است. 
فصل گذشته تیم شهید شاملی کازرون دوم شد و 

فوالد سپاهان در جایگاه سوم ایستاد.
    

برنامهلیگكشتيمشخصشد
پس از قرعه کشي و مشخص شدن گروه هاي دو 
لیگ کشتي آزاد و فرنگي، سرانجام تاریخ برگزاري این 
رقابت ها و میزبان ها معلوم شد. طبق برنامه اعالم شده 
لیگ برتر کشتی آزاد از سوم آبان با برگزاری مسابقات 
گروه »د« در تبریز آغاز می شود. طی روزهای چهار، 
پنج و هفت آبان نیز مسابقات دور رفت سه گروه دیگر 
در استان های خراســان رضوی، مازندران و البرز 
برگزار خواهد شد. مسابقات دور برگشت نیز بعد از 
دو هفته استراحت طی روزهای ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ 
آبان در شهرهای تهران، ساری، قائمشهر و آمل انجام 
می پذیرد. همچنین لیگ برتر کشتی فرنگی از ۱۰ 
آبان با برگزاری مسابقات گروه »الف« در آمل آغاز 
می شود. طی روزهای ۱۱، ۱۲ و ۱۴ آبان نیز مسابقات 
دور رفت سه گروه دیگر در استان های قم، تهران و 
سنندج برگزار خواهد شد. همچنین مسابقات دور 
برگشت بعد از دو هفته استراحت طی روزهای ۲۴، 
۲۵، ۲۶ و ۲۸ آبان در شهرهای تهران، بیرجند، کرج و 
اندیمشک انجام می شود. تیم صدرنشین هر گروه در 
لیگ کشتی آزاد و فرنگی بعد از پایان مسابقات دور 
مقدماتی )دور رفت و برگشت( به مرحله نیمه نهایی 

راه پیدا خواهد کرد.
    

كاهشسهمیهاسكي
درالمپیكزمستاني

المپیک زمســتانی ۲۰۲۲ پکن اواسط بهمن 
۱۴۰۰ برگزار خواهد شــد و ایران با سه سهمیه در 
این رویداد بزرگ شــرکت می کند. دو اســکی باز 
آلپاین شامل یک مرد و یک زن و یک مرد از اسکی 
صحرانوردی، نمایندگان ایران در بازی های پکن 
خواهند بود. این در حالی اســت که اســکی ایران 
در المپیک زمستانی ۲۰۱۸ با چهار سهمیه راهی 
بازی ها شــد، اما اکنون یک سهمیه صحرانوردی 
زنان کم شده است. ایران در چند دوره اخیر المپیک 
روندی کاهشی در تعداد سهمیه ها داشته، به گونه ای 
که در المپیک ۲۰۱۴، پنج ســهمیه و در المپیک 
۲۰۱۸ چهار سهمیه داشت و اکنون با سه سهمیه 

راهی بازی های ۲۰۲۲ خواهد شد.  

منهای فوتبال


