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آیا افشای رقم قرارداد، اخالقی بود؟
اولین سوال در این مورد به این مساله 
مربوط می شــود که آیا اساسا یک مدیر 
می تواند رقم قرارداد مربی تیم را افشا کند؟ 
از نظر قانونی اگر بندی برای محرمانه نگه 
داشتن دستمزد در قرارداد وجود نداشته 
باشــد، در مورد افشــای آن مشکلی در 
میان نخواهد بود. از منظر اخالقی هم اگر 
این اتفاق غیراخالقی بــود، همه تیم ها و 
مربیان اروپایی به دنبال انجامش نبودند. 
در فوتبــال اروپا میــزان حقوق تک تک 
مربی ها کامال مشخص است و از قوی ترین 
تا ضعیف ترین تیم ها، همه می دانند یک 
مربی چقدر دســتمزد دریافت می کند. 
معلوم نیســت که چرا در فوتبــال ایران 
همواره مانعی بــرای انتشــار این اعداد 
و ارقام وجود داشــته اســت. هوادار یک 
باشگاه فوتبال حق دارد بداند که سرمربی 

تیمــش برای یــک فصل حضــور روی 
نیمکت تیم و هدایت باشــگاه، چه رقمی 
دریافت می کند. باشــگاه نه تنها در مورد 
رقم قرارداد ســرمربی، بلکه در مورد رقم 
قرارداد بازیکن ها نیز باید همین سیاست 
را در پیش بگیرد. برای سال ها با دخالت 
مســتقیم بازیکنان و مربی ها، این مساله 
مخفی شده اما در عصر استیالی اینترنت 
و گردش آزاد اطالعات، دیگر دلیلی برای 

تداوم این مخفی کاری وجود ندارد.

هزینه این افشا،
 برای یحیی چیست؟

قاعدتا اگــر گل محمــدی کارش را 
در پرسپولیس به درســتی انجام بدهد، 
نباید نگران لــو رفتن این رقــم قرارداد 
باشــد. چراکه اگر او در تیم موفق نشان 
بدهد و پرسپولیس را به قهرمانی برساند، 
هیچ کس از اختصاص پیدا کردن چنین 
دســتمزدی به این مربی خرده نخواهد 

گرفت. با این وجود اگــر او باز هم با اولین 
نتیجه بد به سراغ استعفای اینستاگرامی 
برود و بــرای مدتــی دور از تیم باشــد، 
واکنش ها نسبت به این مربی دیگر مثل 
گذشــته نخواهد بود. حــاال دیگر همه 
هوادارها می دانند که او چه رقم سنگینی 
از تیم می گیرد و اگر یــک هفته در کنار 
پرسپولیس نباشد، در همان هفته چند 

صد میلیون حقوق دریافت 
خواهد کرد. پس انتشــار 

این رقم، کار یحیی را سخت 
می کند و فشار را روی او افزایش 
می دهد اما یک مربی باید در هر 
شــرایطی آماده روبه رو شدن 

با فشار باشــد. پس این موضوع 
چندان عجیبی نیست. درنهایت این 

رقم قرارداد نیســت کــه در مورد یحیی 
تصمیم می گیرد. این نتیجه ها هســتند 
که سرنوشــت او را در قامت ســرمربی 

سرخپوشان مشخص خواهند کرد.

آیا این رقم قرارداد، 
منصفانه است؟

حاال به یک ســوال کلیدی تر برسیم. 
آیا اساســا چنین رقمی بــرای یک مربی 
ایرانی رقــم منصفانه ای اســت؟ اگر قرار 
است صادقانه به این سوال جواب بدهیم، 
باید بپذیریم که اساسا قیمت های مربیان و 
بازیکنان ایرانی با یک حباب بسیار بزرگ 
روبه رو شده اســت. تا زمانی که باشگاه ها 
به مرحله »درآمدزایی« نرســیده باشند، 
پرداخت چنین رقم هایی برای افراد حاضر 
در فوتبال اصال پذیرفتنی نخواهد بود. روند 
پرداخت دستمزد برای مربیان و بازیکنان 
در فوتبال ایران حتما باید اصالح شــود. 
چراکه با روند فعلی از نظر اقتصادی همه 
باشــگاه ها محکوم به نابودی هستند. اگر 
مدیریت بهتــری در ایــن زمینه صورت 
می گرفت، تا امروز شــرایط مالی فوتبال 
ایران بهتر بود. در مــورد بازیکنان فوتبال 
ایران، ایــن حقیقت وجــود دارد که آنها 
می توانند با رفتن به لیگ های عربی پول 
زیادی به دست بیاورند و به همین خاطر 

باال رفتن نرخ دالر، شرایط شان را در 
بازار داخلی تغییر می دهد. بسیاری 
از مربیــان ایرانی امــا اصال چنین 
شــرایطی ندارند و به همین خاطر باال 
رفتن نجومــی رقم قرارداد بــرای آنها، 

منطقی به نظر نمی رسد. 

آیا جذب مربی خارجی، 
تصمیم بهتری نیست؟

آیا می توان به جــای پرداخت این 
رقم های بسیار ســنگین برای مربیان 
ایرانی به ســراغ مربیان خارجی رفت؟ 
البته که می توان ایــن کار را انجام داد. 
وقتی دســتمزد مربیان داخلی تا این 
حد رشد کرده، به راحتی می توان با این 
رقم ها مربیان خارجی را به خدمت گرفت 
و از خدمات فنی آنها بهره مند شد. اصال 
اگر ورود مربیان خارجی گسترده تر شود، 
رقابت هم بیشتر می شود، فضای فوتبال 
از انحصار فاصله می گیرد و دســتمزد 
مربیان ایرانی هم کاهش پیدا می کند. 
پذیرفتن این حقیقت چندان هم سخت 
نیســت. پس اولین قدم برای باشگاه ها 
افشاگری دقیق در مورد دستمزد مربیان 
اســت و قدم بعدی، تالش برای جذب 
مربیان خارجی برای بــه وجود آوردن 
یک رقابت تمام عیار خواهــد بود. این 
همان موضوعی است که باید به دقت به 

آن پرداخته شود.  
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قاعدتا اگر گل محمدی کارش را 
در پرسپولیس به درستی انجام 
بدهد، نباید نگران لو رفتن این 

رقم قرارداد باشد. چراکه اگر 
او در تیم موفق نشان بدهد 
و پرسپولیس را به قهرمانی 

برساند، هیچ کس از اختصاص 
پیدا کردن چنین دستمزدی به 
این مربی خرده نخواهد گرفت
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جایزه بازی جوانمردانه
 برای کتایون اشرف

کتایون اشــرف، نایب  رییس فدراســیون 
قایقرانی جایزه بازی جوانمردانه را به نام خود زد. 
این جایزه ای است که کمیته بین المللی بازی 
جوانمردانه که یک ارگان غیردولتی اســت، با 
هدف ترویج روحیه ورزشکاری در رقابت های 
ورزشی هر سال به ورزشکارانی که جوانمردانه 
مسابقه داده اند، اهدا می کند. البته این مراسم از 
زمان شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاد و امسال 
بعد از چند ســال تعویق به میزبانی بوداپست 
مجارستان برگزار شد. کتایون اشرف که پیش از 
این سوی کمیته برگزاری به این مراسم دعوت 
شــده بود، جایزه بخش »ویلــی دومه« برای 
ترویج و توســعه ورزش جوانمردانه را دریافت 
کرد. اشرف یکی از فعالین حوزه ورزش است و 
در زمینه توسعه ورزش قایقرانی زنان گام های 

مهمی برداشته است. 
    

سرعت ناکافی برای مدال
نخستین روز از مسابقات دوچرخه سواری 
قهرمانی آســیا که به میزبانی هنــد در حال 
برگزاری است، در بخش سرعت پیگیری شد. 
جایی که تیم ملی ایران دو نماینده در آن داشت 
که البته نتوانستند به مدالی دست پیدا کنند. 
در ماده تیم اسپرینت زنان، تیم ایران با ترکیب 
فاطمه هداوند، مائده نظری  و ســتاره زرگر به 
رقابت پرداخت که زمان ۵۲ ثانیه و ۳۸۶ صدم 
ثانیه را ثبــت کرد و در رده پنجــم قرار گرفت 
و از صعود به مرحله بعد بازمانــد. در این ماده 
۶ تیم حضور داشــتند و بنگالدش بعد از ایران 
ششم شــد. در ماده تیم اسپرینت جوانان پسر 
نیز پنج تیم رقابت داشــتند که تیــم ایران در 
رده پنجم قرار گرفــت و از صعود به مرحله بعد 
و تالش برای کسب مدال بازماند. ایران در روز 
نخست مسابقات، یک مدال طال در  بخش پارا 

دوچرخه سواری گرفت.

بازگشت مهماندوست
 به تیم ملی ایران؟!

رضــا مهماندوســت و فدراســیون وقت که 
سیدمحمد پوالدگر را در راس خود داشت، یکی 
از شیرین ترین و تلخ ترین روزها را تجربه کرده اند. 
مربی نابغه تکواندو، با تیم ملی ایران توانســت بر 
سیطره کره جنوبی بر این رشته پایان دهد و عنوان 
قهرمانی جهان را به نام ایران بزند. او اما در آخرین 
سال حضورش در تیم ملی به خاطر مسائل مالی 
با فدراسیون به مشکل خورد. این موضوع با فوت 
فرزند بیمار مهماندوســت همراه شد تا اختالف 
و دلخوری های او از مســئوالن وقــت تکواندو به 
اوج خود برســد. این اتفاقات راه مهماندوست را 
از تکواندوی ایران جدا کرد و او مســیر موفقیت 
را در تیم ملــی آذربایجان پیدا کرد. او توانســت 
تحولی بزرگ در تکواندوی این کشور ایجاد کند 
و در میادین بین المللی عرض انــدام کند. بارها 
جایزه مربی ســال هم به مهماندوســت رسید تا 
جای خالی اش در تیم ملی ایران حســابی حس 
شــود. درنهایت اما با تغییر اوضاع در آذربایجان، 
مهماندوست پس از هفت ســال از تیم ملی این 
کشور جدا شد و حاال نام او به عنوان گزینه احتمالی 
هدایت تیم ملی ایران مطرح شــده است. این در 
حالی است که اخیرا فدراسیون که این روزها هادی 
ســاعی را در راس امور دارد، هدایت تیم ملی را به 
بیژن مقانلو سپرده است. اما شنیده ها حکایت از 
این دارد که قراردادی به امضا نرســیده و انتخاب 
نهایی به نتایج تیم در مسابقات کشورهای اسالمی 
و قهرمانی آسیا بستگی دارد. البته با توجه به این 
صحبت که قراردادی با سرمربی های جدید امضا 
نشده، باید دید کادر فنی تیم ملی تغییر می کند یا 
ساعی فرصت کشورهای اسالمی و قهرمانی آسیا 

را برای مقانلو حفظ می کند؟!

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آدرنالین

چهار سوال کلیدی درباره رقم قرارداد یحیی

ترکمانچای تهران!

به نظر می رسد استقاللی ها تصمیم نهایی شان را برای جذب یک مربی خارجی 
در فصل تازه گرفته اند. اگر این اتفاق رخ بدهد، این هشتمین مربی خارجی تاریخ 
باشــگاه اســتقالل خواهد بود. تیمی که در طول تاریخ به ندرت به سراغ مربیان 
فرنگی رفته و در همه ادوار لیگ برتر هم فقط سه مربی خارجی داشته است. همه 
قهرمانی های استقالل در لیگ برتر ایران نیز با مربی ایرانی به دست آمده اند. حاال 
باید در انتظار رونمایی از هشتمین سرمربی خارجی تاریخ استقالل باشیم. مردی 

که فصل را با ماموریت بسیار سخت تکرار قهرمانی آغاز خواهد کرد.

زدراکو رایکوف؛ مردی برای تمام فصول
اولین مربی خارجی تاریخ باشگاه استقالل، بدون تردید مهم ترین مربی خارجی 
این تیم و همچنین یکی از مهم ترین مربیان تاریخ این باشــگاه به شمار می رود. 
رایکوف اولین بار اواخر سال 4۸ روی نیمکت آبی ها نشست و توانست این باشگاه 
را برای اولین بار قهرمان آسیا کند. او با استقالل مسابقات جام باشگاه های تهران 
را نیز فتح کرد. رایکوف تا اواسط سال ۵0 سرمربی این تیم بود و سپس برای مدتی 
از استقالل جدا شد. او بعد از یک جدایی بسیار کوتاه، دوباره مرد اول نیمکت آبی ها 
شد و این بار پنج سال در استقالل باقی ماند. رایکوف در این دوره یک بار دیگر جام 
باشگاه های تهران را فتح کرد و یک بار هم قهرمان رقابت های جام تخت جمشید 

شد. دوران رایکوف در استقالل آبان ماه سال ۵۵ رسما به پایان رسید. 

والدیمیر جکیچ؛ برنده حذفی
دومین مربی خارجی تاریخ اســتقالل هم مثل رایکوف از یوگسالوی سابق به 
ایران آمد. جکیچ آخرین سرمربی خارجی استقالل قبل از انقالب هم بود و تا سال 
۵7 به مدت دو فصل هدایت این تیم را بر عهده گرفت. او در 47 بازی رســمی مرد 
اول نیمکت استقالل به شمار می رفت و ۲۵ برد را با این تیم تجربه کرد. جکیچ هم 
بدون جام از استقالل نرفت و توانســت این تیم را به قهرمانی جام حذفی فوتبال 

ایران برساند.

یوگنی سوکوموروخوف؛ خط   شکن بی جام
بعد از انقالب، استقالل برای مدت بســیار زیادی فقط سرمربی ایرانی داشت. 
تقریبا 1۵ سال طول کشــید تا دوباره یک مربی خارجی روی نیمکت این باشگاه 
دیده شود. آن مربی سوکوموروخوف از فوتبال روســیه بود. او به مدت یک فصل 
سرمربی استقالل شد و در ۳0 مســابقه روی نیمکت این باشگاه، 17 برد به دست 
آورد. استقالل در آن فصل نتوانست هیچ جامی را کسب کند. با این حال این مربی 
۶ سال دیگر دوباره سرمربی استقالل شد، باز هم یک فصل در این تیم دوام آورد، باز 
هم 17 برد کسب کرد و باز هم بدون جام برکنار شد! او یکی از دو مربی خارجی تاریخ 

استقالل است که بیشتر از یک مقطع در این تیم مربیگری کرده اند.

لوئنید بیلفسکی؛ روس شماره دو
مربی خارجی بعدی استقالل نیز به روســیه تعلق داشت. در چهارمین دوره 
لیگ آزادگان، بیلفسکی جانشین نعلچگر شد اما در هشت مسابقه روی نیمکت 
استقالل، چهار برد به دست آورد و چهار شکست را تجربه کرد. این مربی بعد از 
تنها هشت بازی اعتماد مدیران وقت باشــگاه را از دست داد  و خیلی زود نصرا... 

عبداللهی جانشین او شد تا دوران دومین و آخرین مربی روس استقالل هم خیلی 
زود به پایان برسد.

رولند کخ؛ سیبل شعارها!
اولین مربی خارجی استقالل در تاریخ »لیگ برتر« در فضای بسیار بدی کارش 
را در این تیم شــروع کرد. رولند کخ که بعد از تجربه موفق حضور قلعه نویی روی 
نیمکت استقالل راهی این باشگاه شــده بود، ناچار شد با شعارهایی مثل »مربی 
آلمانی نمی خوایم!« به کارش ادامه بدهد. او حتی تا پایان فصل دوام نیاورد و از سوی 

مدیران استقالل بعد از ۲۸ بازی و فقط 1۳ برد برکنار شد. حضور در فوتبال ایران 
خاطره بسیار بدی را برای رولند کخ آلمانی ساخت. 

وینفرد شفر؛ دری که بسته شد! 
14 سال بعد از کخ، خارجی بعدی نیمکت استقالل هم از آلمان آمد. وینفرد شفر 
در استقالل جانشین منصوریان شد و در شروع دوران کاری اش هم نتایج خوبی به 
دست آورد. او خیلی زود سرمربی محبوب هواداران باشگاه شد اما در دومین فصل 
نتایج ایده آلی به دست نیاورد و سرانجام با درهای بسته روی تمرین استقالل روبه رو 
شد و چاره ای به جز ترک فوتبال ایران نداشت. شفر یک جام حذفی را نیز با استقالل 

فتح کرد تا با دست های خالی از این تیم جدا نشده باشد.

آندره آ استراماچونی؛ چمدان بسته
حضور استراماچونی در استقالل، هواداران این باشگاه را به وجد آورد اما این 
دوران هیچ وقت کامل نشــد. او در واکنش به رفتارها و تصمیم های مدیریتی، 
خیلی زود تهران را ترک کرد و دیگر هم به استقالل برنگشت. هرچند که تا امروز 
همواره صحبت هایی در مورد بازگشت این مربی به ایران شنیده می شود اما این 
اتفاق رخ نداده است. استرا تا امروز آخرین مربی خارجی نیمکت استقالل بوده 
است. مردی که در 1۵ بازی 9 برد را جشــن گرفت و قبل از پایان نیم فصل اول 

لیگ، از ایران رفت.

نگاهی به همه مربیان خارجی تاریخ استقالل

هشتمین شکار! 

چهره به چهره

  شرکت آب و فاضالب استان ایالم 

  شرکت آب و فاضالب استان ایالم در نظر دارد اقالم با مشخصات ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری ، نصب و راه اندازی نماید. لذا از تامین 
کنندگان و تولید کنندگان واجد شــرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اســناد و شــرکت در مناقصه و ارائه پیشــنهاد قیمت به سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرسsetadiran.ir مراجعه نماید. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۷- ۰۸۴۳۲۲۳۰۱۲۰ داخلی ۲۲۲ امور 

بازرگانی تماس حاصل فرمایید. در ضمن مبالغ تضمین بر اساس آیین نامه تضمین معامالت دولتی می باشد.
 تذکر: پرداخت هزینه آگهی های مناقصه به عهده برنده می باشد.

مبلغ تضمینمدت پیمانعنوان مناقصهشهرستان

140137

تجدید خرید، بارگیری، حمل، تخلیه و نصب و راه اندازی تجهیزات دریچه های سه طرف 
 آببند  )Sluice Gate(، چهار طرف آب بند

 )Penstock Gate(، سرریزها و بافلهای فلزی از جنس SS 304 پروژه احداث فاز یک
طرح ارتقاء تصفیه خانه فاضالب شهر ایالم شماره مناقصه: 140137 مناقصه بار دوم

3832.500.000

تذکر: الزم بذکر است کلیه مراحل مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکات از طریق سامانه ستاد انجام می گیرد و فقط 
ارائه اصل ضمانت نامه )پاکت الف( عالوه بر بار گذاری در سامانه ستاد بصورت فیزیکی به دبیر خانه حراست واقع در میدان دفاع مقدس ، شرکت آب 

و فاضالب استان ایالم ، دفتر حراست الزامی می باشد.
مهلت دریافت )دانلود( اسناد از تاریخ :۱۴۰۱/۰۳/۲۸ لغایت ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴ ب.ظ

مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۴ ب.ظ
زمان برگزاری جلسه بازگشایی پاکات مناقصه: تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ ساعت ۱۰ ق.ظ
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۳/۲9  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 نوبت اولخرید و نصب به شماره ۱۴۰۱۳۷

  رشکت آب و افضالب استان ایالم 

 مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در یک برنامه زنده تلویزیونی، رقم حدودی قرارداد سرمربی تیمش را فاش کرد. البته 
ساعاتی بعد باشگاه دست به کار شد و بالفاصله در یک اصالحیه، زمان این قرارداد را به جای دو سال، سه سال اعالم کرد 
اما باز هم رقم تقریبا »40 میلیاردی« برای این قرارداد، سرسام آور به نظر می رسد. بعضی ها اعتقاد دارند درویش با این 
کار، فشار را روی یحیی افزایش داده اما اصال مگر مربیگری کاری به جز تحمل فشار همه جانبه است؟ چرا مربی ها در 
فوتبال ایران در زمان دستمزد گرفتن »حرفه ای« هستند اما در زمان صحبت از همین دستمزد، ناگهان همه ویژگی های 

حرفه ای  بودن و به روز بودن را زیر سوال می برند؟

آریا طاری 


