
خبر كوتاهادامه از صفحه اول گپ و گفت

15ورزش sport@etemadnewspaper.irچهار شنبه 23  اسفند 1396، 25 جمادي الثاني 1439، 14 مارس 2018،  سال پانزد                        هم، شماره 4050

ليگ هفده�م روزهاي پاياني خود را پش�ت س�ر 
مي گذارد و تنها هر يك از تيم ها بايد 5 بازي ديگر 
انجام دهند تا با پايان اين ليگ، خودش�ان را براي 
فصل هجدهم ليگ برتر آماده كنند. اين اتفاق در 
حالي رخ مي دهد كه هنوز ش�ركت طرف قرارداد 
س�ازمان ليگ كه وظيفه تبليغ�ات دور زمين را بر 
عهده داش�ت هنوز ب�ه تعهدات مال�ي خود عمل 
نكرده و كار را به جايي رس�انده كه حاال مسووالن 

اين سازمان تهديد به شكايت كرده اند. 
دو س�ال قبل ش�ركتي تحت عنوان يك شركت 
تبليغاتي پاي كار آمد و در زمان رياس�ت مهدي 
تاج بر سازمان ليگ قرارداد دو ساله 160 ميليارد 
توماني با اين س�ازمان منعقد كرد. همين قرارداد 
كاف�ي ب�ود ت�ا رييس وق�ت س�ازمان لي�گ در 
مصاحبه اي معروف اعالم كند اين س�ازمان تازه 
فقط دكمه كت را ب�ه قيمت 160 ميلي�ارد تومان 
فروخته اس�ت يعني اين فوتبال بيش از اينها كه 
تصورش را مي كنيد درآمد خواهد داشت. طولي 
نكشيد كه شركت كه زير بار يك قرارداد سنگين 
رفته بود با بهانه تراشي هاي مختلف و البته با كمك 
بندهاي قراردادش با سازمان ليگ، توانست بخش 
اعظمي از پول توافق ش�ده را پرداخت نكند و در 
انتها هم س�ازمان ليگ قرارداد همكاري اش را با 
اين شركت فس�خ و با يك ش�ركت جديد ديگر 
قرارداد همكاري امضا كرد. امس�ال هم س�ازمان 

ليگ به دور از مناس�بات اداري و برگزاري مزايده 
تبليغ�ات دور زمين تم�ام ديدارهاي لي�گ را به 
شركت امين سيماي كيش واگذار كرد كه پيش از 
اين اسپانسر سه باشگاه استقالل، تراكتورسازي و 
پرسپوليس بود؛ شركتي كه در پرداخت تعهدات 
خود هميشه مشكالتي داش�ته و به خاطر همين 
سابقه سه باشگاه ليگ برتري با آن قطع همكاري 

كردند. 
براي بررسي بيش�تر اين موضوع با صادق درودگر 
هم كالم شديم تا از زبان مسوول كميته اقتصادي 

سازمان ليگ بيشتر اين موضوع را بررسي كنيم. 

  امس�ال براي تبليغات دور زمين با شركت امين 
س�يماي كيش قرارداد همكاري بس�تيد. آيا اين 
شركت تا به حال پولي بابت قراردادش به سازمان 

ليگ پرداخت كرده است؟
پول دريافت كرده ايم اما اين پول به اندازه تعهد ش��ركت 
نبوده اس��ت. بايد بگويم اين ق��رارداد در زمان حضور من 
منعقد نش��ده اس��ت اما تمام مراتب قانون��ي آن رعايت 
ش��ده يعني ماجرا از اين قرار بوده است كه شركت فناپ 
قراردادي با ما بس��ت و در ميانه هاي قرارداد شركت شان 
دچار مشكالتي شد و اعالم كردند كه در اين زمينه ديگر 
نمي خواهند همكاري كنند و بر اساس قانون قراردادشان 
با ما فسخ شد. سازمان ليگ هم امسال مزايده برگزار كرد 
اما هيچ كسي در اين مزايده شركت نكرد. با توجه به اينكه 
مسابقه ها هم شروع مي شد مجبور بوديم با يك شركت 
قرارداد ببنديم و بر اس��اس قانون همان قرارداد قبلي را با 

مفادي كه در آن وجود داش��ت به شركت جديد منتقل 
كرديم و با شركت جديد قرارداد بستيم. 

  يعني با همان مفاد و همان مبالغي كه با ش�ركت 
قبلي وجود داشت با شركت جديد قرارداد بستيد؟

بله دقيقا تمام مفاد در ق��رارداد جديد همان مفاد قرارداد 
قبلي اس��ت. مبلغش هم همان اس��ت. قرارداد قبلي ما با 
شركت فناپ 65 ميليارد تومان بود كه قرارداد جديد هم 
65 ميليارد است. حال اين قرارداد منعقد شده و ما با اين 
ش��ركت در درگيري به س��ر مي بريم چرا كه نمي توانيم 
مطالبات مان را بگيريم. اين شركت بهانه هايي مي آورد كه 

بر اساس آنها مي خواهد پول ما را ندهد. 
  يعن�ي ش�ركت امين س�يماي كيش تا ب�ه حال 

مطالبات سازمان ليگ را پرداخت نمي كند؟
خير. پرداخت نمي كند و ما هم ممكن است اگر اين كار را 
نكنند با وجود ميل باطني مان مجبور شويم از آنها شكايت 

كنيم. 
  تا به حال چقدر پرداخت كرده است؟

از 65 ميليارد تومان حدود 16 ميليارد پرداخت شده است. 
  يعني حاال كه پرسپوليس قهرمان شده و به نوعي 
ليگ رو به اتمام است هنوز نتوانستيد مطالبات تان 

را وصول كنيد؟
دقيقا مش��كل ما همين است. متاس��فانه روش هايي كه 
ش��ركت هاي قبلي اج��را مي كردند االن امين س��يماي 
كيش هم اين روش ها را ياد گرفته و آنها را به كار مي گيرد 
تا پول س��ازمان ليگ را ندهد. ما هم براي مقابله با چنين 
روش هايي مصوب كرديم كه ديگر س��ال آينده تبليغات 
دور زمي��ن را به هيچ ش��ركتي واگذار نكني��م بلكه خود 

سازمان ليگ راسا اين كار را بكند. ما با دست با يك شركت 
قرارداد مي بنديم و با پا بايد به دنبال شان بدويم تا پول مان 
را بگيريم. اينكه نمي شود. اين پول متعلق به سازمان ليگ 

و باشگاه ها است. 
  االن س�ود پولي كه در اختيار شركت امين سيما 
است و به سازمان ليگ پرداخت نمي كند به حساب 

چه كسي مي رود؟
ما شكايت مي كنيم و مجبور هستيم اين كار را بكنيم. البته 
همانطور كه گفتم اين كار با وجود ميل باطني مان انجام 
مي شود. سعي مي كنيم با روش هاي حقوقي حق مان را 
بگيريم. البته اين را ما نمي خواهيم بلكه مدير آن شركت 

مي خواهد كه ما از راه حقوقي وارد شويم. 
  موضوع كاري كه قرار اس�ت س�ال آينده انجام 
دهيد و قرار اس�ت خودتان كار تبليغ�ات را انجام 

دهيد،  چيست؟
قرار نيس��ت ش��ركتي ثبت كنيم. يك كميته معامالت 
تشكيل مي دهيم كه به صورت قانوني بر عملكرد اقتصادي 
سازمان ليگ نظارت مي كند و شركت ها مي آيند و كارهاي 
تبليغاتي شان را به ما مي دهند و يك درصدي مي گيرند. 
يعني با اين كار خود س��ازمان ليگ راسا كار تبليغات دور 
زمين را انجام مي دهد و پولش مستقيم به حساب سازمان 

ليگ واريز مي شود. 
  در مورد حق پخش تلويزيوني به كجا رسيديد؟ 

آيا سال بعد هم اين مشكالت ادامه خواهد داشت؟
مشكل حق پخش حل شده اس��ت و قطعا امسال نهايي 
مي شود. من نمي توانم مبلغ و جزييات آن را منتشر كنم اما 

قطعا اين مشكل امسال نهايتا حل مي شود. 

در حالي كه روز دوشنبه تيم ذوب آهن اصفهان از حضور 
در ديدار هفته  پاياني رقابت هاي ليگ برتر فوتبال بانوان 
انصراف داده بود و تيم ش��هرداري بم به عنوان قهرمان 
معرفي شد، اما با فشار سازمان ليگ به دليل حساسيت 
باالي اين ديدار، ذوب آهن اصفهان با قبول ش��ش گل 
از ش��هرداري بم به كار خود در ليگ برتر فوتبال بانوان 
پايان داد و در جايگاه پنجم قرار گرفت و شهرداري بم نيز 
دوباره پس از ۲۴ ساعت قهرمان شد. به  اين  ترتيب ليگ 
برتر فوتبال بانوان با قهرماني شهرداري بم به پايان رسيد 
و شهرداري سيرجان و راهياب ملل سنندج عنوان هاي 
دومي تا سومي را كس��ب كردند. در دو ديدار باقي  مانده 
از هفته  پاياني ليگ برتر فوتبال بانوان تيم پارس جنوبي 
دو بر يك آذرخش تهران را شكس��ت داد و پااليش گاز 
ايالم نيز سه بر صفر استقالل خوزستان را مغلوب كرد.  
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پس از دريافت اخب��اري مبني بر ارس��ال نامه اتحاديه 
جهاني كشتي به فدراسيون كشتي ايران با مضمون لغو 
ميزباني مسابقات جام جهاني كشتي فرنگي؛ كميته ملي 
المپيك ايران با ارس��ال نامه اي به نن��اد اللوويچ، رييس 
اتحاديه جهاني كشتي ضمن اعالم حمايت دوباره دولت 
جمهوري اس��المي، وزارت ورزش و جوان��ان و كميته 
ملي المپيك از برنامه هاي فدراس��يون كش��تي اعم از 
ميزباني هاي بين المللي، خواستار تجديد نظر اين نهاد در 

لغو ميزباني مسابقات مذكور در ايران شد. نود

آنتوان گريزم��ان در بهترين دوران خود به س��ر مي برد. 
مهاج��م اتلتيكومادريد پ��س از يك ش��روع بد عملكرد 
فوق العاده اي داشته است. بازيكن فرانسوي دوباره مي تواند 
به راحتي از مدافعان حريف عبور و گلزني كند. او در روند 
خوبي قرار دارد. گريزمان يكشنبه پس از ناكامي در گلزني 
در دو بازي )لوكوموتيو و بارس��لونا( گل تعيين كننده اي 
مقابل سلتاويگو به ثمر رس��اند، همچنين پاس گل نيز 
داد. ستاره قرمز و سفيدپوشان در 1۲ گل از 1۴ گل اخير 
تيمش تاثيرگذار بوده اس��ت. او در دو بازي برابر س��ويا و 
لگانس توانست هفت گل به ثمر برساند. گريزمان بهترين 
عملكردش را در فص��ل 16 – ۲۰15 با اتلتيكومادريد در 
مارس به ثبت رساند و ۲1 بار در همه رقابت ها گلزني كرد. 
در آن فصل قرمز و سفيدپوشان به فينال ميالن رسيدند 
و او با ثب��ت ۳۲ گل و پنج پاس گل فصل را تم��ام كرد. او 
در مارس در ۲۳ گل نقش داش��ت و اكنون تنها دو گل با 
اين آمار فاصله دارد. زماني كه گريزمان به س��مت دروازه  
شوت مي زند دروازه  حريفان به شدت تهديد مي شود. او در 
مقايسه با كريستيانو رونالدو و ليونل مسي بهتر عمل كرده 
است و در آمار ش��وت هاي در چارچوب كه به گل تبديل 
ش��ده اند باالتر از س��تاره هاي رئال مادريد و بارسلونا قرار 
دارد. گريزمان براي هر گل به ۲/۲5 شوت نياز داشته است 
)16 گل با ۳6 ضربه( از طرفي اين آم��ار براي رونالدو ۳/۲ 
ضربه است )5۹ ش��وت براي 1۸ گل( . مسي براي هر گل 
به ۳ ضربه نياز داشته است. تنها لوييس سوارس باالتر از 
ستاره اتلتيكومادريد قرار دارد. مهاجم بارسلونا براي به ثمر 
رس��اندن ۲1 گل خود به ۴۷ ضربه نياز داشت و ميانگين 

۲/۲۳ گل را به ثبت رساند. تسنيم

بم، قهرمان ليگ برتر فوتبال بانوان

نامه  حمايت آميز كميته المپيك به 
اتحاديه جهاني كشتي 

گريزمان بهتر از مسي و رونالدو

اولين تركش هاي نابس��اماني كش��تي 
با لغو جام جهان��ي فرنگ��ي در اهواز به 
كش��تي ايران وارد ش��د. اتحاديه جهاني كش��تي در 
نامه اي به فدراس��يون كش��تي ايران اعالم كرد كه با 
توجه به مسائل پيش آمده و شرايط فعلي فدراسيون 
كشتي ايران، نظر اتحاديه جهاني اين است كه امكان 
برگزاري جام جهاني كش��تي فرنگي در روزهاي۲۳ و 
۲۴ فروردي��ن ماه س��ال ۹۷ در اهواز فراهم نيس��ت. 
اتحاديه جهاني اين موضوع را به فدراسيون هاي ملي 
ديگر كش��ورهاي ش��ركت كننده در جام جهاني نيز 
اعالم كرده است. فدراسيون كش��تي ايران نيز اعالم 
كرد: با توج��ه به اعالم قبلي ايران مبن��ي بر اينكه اگر 
امكان برگزاري جام جهاني كش��تي فرنگي در زمان 
پيشنهادي از سوي ايران نباشد، تيم ملي كشتي آزاد 
هم به دليل جل��و آمدن زمان برگ��زاري انتخابي تيم 
ملي نمي تواند در مسابقات جام جهاني شركت كند، 
فدراسيون كش��تي اين موضوع را به اتحاديه جهاني 
كشتي اعالم كرد و اتحاديه نيز با اين موضوع موافقت 
كرد. به اين ترتيب با توجه به حض��ور نيافتن در جام 

جهاني، فدراسيون كشتي زمان برگزاري مرحله اول 
و نهايي مسابقات انتخابي تيم هاي ملي براي شركت 
در بازي هاي آس��يايي جاكارت��ا و رقابت هاي جهاني 
مجارستان را اعالم كرد. اين رقابت ها به ترتيب اواخر 

فروردين و اواخر ارديبهشت ماه برگزار مي شود. 
 اللووي�چ: ادامه اي�ن رون�د ب�ه ورزش ايران

ضربه مي زند!
نن��اد اللووي��چ، رييس اتحادي��ه جهاني كش��تي در 
 ،Inside the games  مصاحبه با س��ايت خب��ري
درباره اتفاقات اخير در كشتي ايران، اظهار كرد: ايران 
تبديل به ريگي در كفش مان ش��ده اس��ت. برخي از 
اوقات چنين اتفاقاتي در كش��تي رخ مي دهد و گاهي 
اوقات نيز ممك��ن اس��ت در ديگر ورزش ه��ا بيفتد. 
مي خواهيم از تكرار اين اتفاق��ات در آينده جلوگيري 
كنيم. دقيقا نمي دانيم كه چه شده است؛ خبرهايي به 
ما رسيده كه رييس فدراس��يون كشتي ايران استعفا 
كرده است. در حال  حاضر به او دسترس��ي ندارم، اما 
مي خواهم كه حقايق را بدانم. به خصوص كه به زودي 
مسابقاتي در ايران خواهيم داشت و برگزاري آنها بدون 

رييس فدراسيون آسان نيست. من دليل  اصلي اينكه 
او چرا استعفا داده اس��ت را نمي دانم، اما اگر مربوط به 

اتفاقات اخير باشد، خوب نيست. 
ش��رايط واقعا پيچيده اس��ت. ما نياز ب��ه كمك ديگر 
فدراس��يون ها و كميته  بين المللي المپي��ك داريم. 
مسووالن ايران بايد متوجه شوند كه اگر نخواهند كه 
ورزشكاران شان مقابل همه كشورها مبارزه كنند، نه 
تنها به كشتي ضربه وارد مي كنند، بلكه به تمام ورزش 
ايران ضربه مي زنن��د. مس��ووالن بين المللي ورزش 
اجازه چنين اتفاقي را نمي دهند. تنه��ا بازنده در آخر 
ورزشكاران ايران هستند. تمامي جنبش ورزش بايد 
با هم متحد شود و به مس��ووالن توضيح دهد كه اين 
اتفاق ديگر نمي تواند رخ دهد. من صربستاني هستم، 
اما بايد از منافع ورزشكاران كوزوو نيز حمايت كنم. ما 
بايد بدانيم كه ورزش كامال مستقل از سياست است. 
روابط بد بين كشورها نبايد بر شرايط ورزشكاران تاثير 
بگذارد. ما همين مش��كل را با اوكراين و روس��يه هم 
داريم، اما مس��ابقاتي داريم كه در هر دو كشور برگزار 
خواهند ش��د و مطمئن هستيم كه ورزش��كاران آنها 

بدون مشكل در مسابقات شركت مي كنند. 
وزارت  س�وي  از  بني تمي�م: صحبت هاي�م 

ورزش به صورت گزينشي انعكاس داده شد
حمي��د بني تميم، نايب رييس فدراس��يون كش��تي 
در گفت وگو با روابط عمومي فدراس��يون كش��تي در 
واكنش به انتشار مصاحبه وي در سايت وزارت گفت: 
متاسفانه مطالبي از طرف من روي خروجي سايت و 
كانال خبري وزارت ورزش و جوانان منعكس شده كه 
اين تمامي صحبت هاي من نبوده اس��ت. اين مطلب 
كامال به ص��ورت يكطرفه تنظيم ش��ده و دغدغه ها، 
گاليه ها و خواسته هاي ما در آن انعكاس نيافته است. 
اينگونه رفتارهاي رسانه اي نه به س��ود ورزش و نه به 
سود كشتي كشور است و قطعا اگر اين راه ادامه يابد، 
مانع بزرگي براي بازگش��ت رس��ول خادم به كشتي 

خواهد بود. 

لغو جام جهاني فرنگي در اهواز و غيبت آزادكاران در جام جهاني امريكا

اللوويچ: كشتي ايران ريگي شده در كفش ما

ورزش ملي

گروه ورزش

توپ و تور

دور برگش��ت مرحل��ه پاياني لي��گ برتر 
واليبال از س��اعت 1۷ امروز چهارش��نبه 
با ديدار تيم هاي خاتم اردكان و بانك س��رمايه در سالن 
آيت اهلل خاتمي آغاز مي ش��ود. دي��دار دوم مرحله فينال 
در حالي به ميزبان��ي اردكاني ها انجام مي ش��ود كه تيم 
شگفتي ساز خاتم با هدايت عباس��علي مير حسيني در 
ديدار رفت برابر بانك سرمايه با وجود ارايه عملكردهاي 
بي نظير با نتيجه  سه بر دو شكست خورد و در اين ديدار 
خانگي محكوم به پيروزي است تا همچنان اميدهايش 
براي كس��ب عنوان قهرماني را زنده نگه دارد. در س��وي 
مقابل بانك س��رمايه كه س��ومين حضور متوالي اش در 
فينال را تجرب��ه مي كند، در حالي پا به فينال گذاش��ته 
كه پس از كسب عنوان نخس��ت دور گروهي در مراحل 
حذفي به ترتيب تيم هاي هاوش گنبد و پيكان تهران را 

از پيش رو برداشت و با پيروزي دشوار در ديدار رفت برابر 
خاتم اردكان به كسب س��ومين جام قهرماني نزديك تر 
شده اس��ت. تيم خاتم اردكان هم كه در دور گروهي در 
جايگاه هفتم ايس��تاده بود و در مراحل حذفي تيم هاي 
س��ايپا تهران و ش��هرداري تبريز را از پيش رو برداشت، 
براي اولين بار به ديدار پايان��ي ليگ برتر واليبال راه يافته 
و بازيكنان اين تيم نش��ان داده اند كه در خانه مي توانند 
دست به هر كاري بزنند. در مرحله پاياني ليگ برتر واليبال 
هر تيم كه بتواند در دو بازي از سه ديدار به پيروزي برسد 

عنوان قهرماني  را از آن خود مي كند. 
كارخانه: فينال جاي اشتباه كردن نيست

مصطفي كارخانه، س��رمربي تيم واليبال بانك سرمايه 
درباره ش��رايط اين تيم براي ديدار برگشت با تيم خاتم 
اردكان، اظهار ك��رد: در ح��ال  حاضر هم��ه بازيكنان 

شرايط خوبي دارند. گذش��ته ها گذشته است و از اينكه 
توانستيم در بازي رفت با هر نتيجه اي به پيروزي برسيم، 
خوشحالم. ما نيمه اول بازي فينال را برده ايم و تنها بايد 
در نيمه دوم به پيروزي برس��يم. بازيكنانم كامال براي 
پايان كار مصمم هستند و مطمئنا براي كسب قهرماني 
وارد زمين مي شويم. در بازي رفت متوجه شديم كه تيم 
خاتم حريف بسيار سر سختي است و بازيكنانش براي 
هر امتياز مي جنگند. در ديدار رفت آنها روز استثنايي را 
سپري كردند هر چند كه ما هم عملكرد خوبي داشتيم. 
بايد در ديدار برگشت با قدرت، انگيزه و تمركز بيشتري 
بازي كنيم، چرا كه در فينال جاي هيچ گونه اشتباهي 

نيست. 
ميرحسيني: ستاره نداريم، تيم مان ستاره است

عباسعلي ميرحسيني، سرمربي واليبال تيم خاتم اردكان 

اظهار كرد: مطمئنا بازي س��خت و دش��واري را پيش رو 
داريم. ش��كل باش��گاه، بازيكنان و كادر فن��ي تيم بانك 
س��رمايه براي قهرماني بسته ش��ده  و اين تيم سه سال 
است كه به فينال راه يافته است و بازيكنانش كامال با هم 
هماهنگ هستند. اگر بازيكنان حريف در دو پست را كنار 
بگذاريم تقريبا با تيم   ملي ب��ازي خواهيم كرد. تمرينات 
س��خت و خوبي را پشت سر گذاش��تيم و همه بازيكنان 
آماده ديدار برگشت هستند. ما س��تاره نداريم بلكه تيم 
خاتم ستاره اس��ت. اميدوارم كه در ش��هر خودمان و در 
آخرين بازي كه در اين فصل در اردكان برگزار مي ش��ود 
به پيروزي برس��يم و بازي را به ديدار س��وم بكش��انيم. 
خوشبختانه هيچ مصدومي نداريم و با توجه به اينكه به 
روزهاي پاياني ليگ نزديك شده ايم بايد اذعان  كنم كه 

 . يكي از سرحال ترين تيم ها هستيم

فينال ليگ برتر واليبال از ساعت 17 امروز
خاتم در انديشه انتقام، سرمايه به دنبال قهرماني

۲۲ بازيكن تيم ملي انتخاب شدند

ساغالم: در عمرم چنين داوري 
نديده بودم

س��رمربي تيم ملي فوتب��ال اي��ران ۲۲ بازيكن را 
براي انجام ب��ازي تمريني برابر س��يرالئون به تيم 
ملي دعوت ك��رد. كارل��وس كي روش، س��رمربي 
تيم ملي فوتب��ال ايران براي انج��ام ديدار تمريني 
برابر س��يرالئون ۲۲ بازيكن را به تي��م ملي دعوت 
كرد. اس��امي اين بازيكنان بدين شرح است: رشيد 
مظاهري، عليرضا بيرانوند، س��يد حسين حسيني 
و حام��د ل��ك، رامي��ن رضايي��ان، وري��ا غفوري، 
محمدرضا خانزاده، س��يد جالل حس��يني، روزبه 
چش��مي، پژمان منتظري، س��عيد آقايي و محمد 
انص��اري، امي��د ابراهيم��ي، علي كريم��ي، احمد 
عبداهلل زاده، كم��ال كاميابي نيا و امي��د نورافكن، 
علي قلي زاده، عل��ي عليپ��ور، كاوه رضايي، وحيد 
اميري و مهدي ترابي. بازيكنان دعوت ش��ده بايد 
روز پنجشنبه س��اعت 1۴:۳۰ در مركز پك خود را 
به كادر فني تيم مل��ي معرفي كنند. ديدار تمريني 
تيم ملي فوتبال ايران برابر س��يرالئون شنبه هفته 

آينده در ورزشگاه آزادي برگزار مي شود. ايرنا

سرمربي تراكتورس��ازي پس از تساوي تيمش مقابل 
الجزيره ام��ارات گفت كه تيم برتر مي��دان بوديم اما 
حريف در ي��ك حمله به گل رس��يد. بعد از تس��اوي 
يك بر يك تراكتورس��ازي برابر الجزي��ره امارات در 
ورزش��گاه يادگار ام��ام تبريز، آرتوئرول س��اغالم در 
نشس��ت خبري اظهار ك��رد: پيش از ش��روع بازي، 
هدف مان كس��ب پيروزي بود. امروز نزديك به 1۰۰ 
دقيقه بازي كردي��م و طبق آماري كه به دس��ت مان 
رس��يد، 65 درصد مالكيت توپ از آن م��ا بود و 5۴6 
پاس بي��ن بازيكن��ان ما رد و بدل ش��د. 1۷ ش��وت 
داشتيم كه ۹ شوت داخل چارچوب بود. او ادامه داد: 
مثل بازي هاي قبل، ما مستحق پيروزي بوديم اما باز 
هم نتوانستيم به برد برسيم. داور بازي قضاوت خيلي 
بدي داش��ت. رقيب ما براي فوتبال ب��ازي نكردن به 
ميدان آمده بود. در عم��رم چنين داوري نديده بودم. 
داور امروز به تيم حري��ف كمك كرد. وظيفه داور اين 
اس��ت بازي را اداره كند ولي امروز اي��ن وظيفه را به 
خوبي انجام نداد. وقت هاي تلف ش��ده ش��ش دقيقه 
نبود. در نهايت اين يك امتياز ما را خوش��حال نكرد و 
شانس ما را كم كرد. تيم ما نشان داده كه مي تواند در 

دو بازي باقيمانده به پيروزي برسد. ايسنا

گفت وگوي »اعتماد« با صادق درودگر، مسوول كميته اقتصادي سازمان ليگ

مشكلحقپخشامسالنهاييميشود

»صوري« نبود! 
براي غرضي سياسي باشد، نه سياست زده ام كه تصور 
كنم ديگران هر كاري انج��ام مي دهند براي غرضي 
سياسي اس��ت. قصد هم ندارم درباره اقدامات اخير 
متوليان دانش��گاه آزاد اس��المي داوري كنم؛ من از 
قضا با بخش��ي از آن اقدامات موافقم و آن را سازگار 
با مديريت پويا مي دانم، هرچند نح��وه اجراي آنها و 
نيز بخشي ديگر از آن اقدامات، كه در ادامه نمونه اي 
از آن روش��ن مي ش��ود، مرا نيز به آن اقدامات بدبين 

كرده است. 
آقاي دكتر فرهاد رهبر، رييس دانشگاه آزاد اسالمي 
و رييس واحد علوم و تحقيقات يكشنبه، ۲۰ اسفند 
1۳۹6، در كميس��يون آموزش و تحقيقات مجلس 
حاضر ش��ده و به پرس��ش هاي نمايندگان پاس��خ 
داده اس��ت. طبق گزارش ايس��نا از مصاحبه با آقاي 
ميرحمايت ميرزاده، س��خنگوي اين كميس��يون: 
»براس��اس توضيحات آقاي رهبر، دانش��گاه آزاد با 
اساتيدي كه به صورت تمام وقت در دانشگاه دولتي 
هم��كاري مي كردند، قط��ع همكاري كرده اس��ت، 
اقدامي كه خالف قانون نيست. ميرزاده ادامه داد: در 
اين جلس��ه برخي از نمايندگان اساتيد دانشگاه آزاد 
نيز حاضر بودند. اساتيد اخراجي كه عمدتا از دانشگاه 
علوم تحقيقات بوده ان��د، مي گفتند كه ق��رار بود با 
تبديل وضعيت عضو هيات علمي ش��وند ولي عمال 
اكنون از كار بيكار ش��ده اند. س��خنگوي كميسيون 
آموزش و تحقيقات مجلس ادامه داد: در پاسخ به اين 
صحبت اساتيد عنوان شد كه قرارداد همه اين افراد 
به پايان رسيده و اين اساتيد تسويه حساب كرده اند از 
طرف ديگر براي جذب در هي��ات علمي بايد فرآيند 
جذب طي شود. در اين جلسه همچنين اين اساتيد 

گفتند كه تعداد اساتيد بركنار شده 1۷۰ نفر است.«
به روايت برخي از اس��تادان حاضر، آقاي دكتر فرهاد 
رهبر پس از جلس��ه مذكور ني��ز در حضور جمعي از 
نمايندگان خط��اب به برخي از اس��تادان تمام وقت 
قراردادي كه قراردادش��ان لغو ش��ده، گفته  اس��ت: 
»جذب ش��ماها با مصاحبه هاي صوري انجام ش��ده 
و معلوم نيس��ت چطور يك دري باز ش��ده شما وارد 
ش��ده ايد«. دس��ت كم در دو مورد، نه گزارش آقاي 
ميرزاده صح��ت دارد كه »قرارداد هم��ه اين افراد به 
پايان رسيده و اين اس��اتيد تسويه حساب كرده اند«، 
نه جمله نقل ش��ده از آق��اي دكتر رهب��ر. من خود 
را موظ��ف مي دانم هم��كاران حاض��ر در مصاحبه 
جذب گروه فلسفه دانش��كده الهيات و فلسفه علوم 
و تحقيق��ات را از اتهام نارواي انج��ام دادن مصاحبه 
صوري مبرا كنم و از حق ضايع شده آن دو مصاحبه 

شونده نيز دفاع كنم. 
در يك��ي از آن دو مورد كه به رش��ته فلس��فه غرب 
مربوط ب��ود )مصاحبه با آقاي دكت��ر علي معظمي( 
من مستقيما دخالت داشتم و در جلسه حاضر بودم 
و در امتيازدهي راي دادم، در مورد دوم كه مربوط به 
رشته فلسفي ديگري بود از نزديك شاهد جريان كار 
بودم. اين مصاحبه ها پس از طي تمام مراحل قانوني 
انجام شد: گروه )و دانش��كده( با توجه به نياز موجود 
و آينده نگري سنجيده اقدام به فراخوان كرد، از بين 
درخواست ها و صرفا بر اس��اس رزومه هاي دريافتي 
تعدادي به مصاحبه دعوت ش��دند، با كساني كه در 
جلسه مصاحبه حاضر ش��دند )در مورد فلسفه غرب 
پنج نفر در تاريخ 1۳۹۴/5/1۴( گفت وگويي حدودا 
نيم س��اعته صورت گرفت، در فرم مرب��وط در مورد 
توانايي هاي مختلف متقاضيان در ارتباط با عضويت 
در هيات علمي امتيازدهي ش��د و نهايتا نظر مثبت 
جلسه براي جذب نفر نخس��ت مكتوب و امضا شد و 
ضمنا تا جايي كه به خاطر دارم توصيه ش��د كه اگر 
از لحاظ اداري و مالي براي دانشگاه ممكن است نفر 
دوم فهرست نيز جذب ش��ود. مصاحبه شوندگان از 
هيچ نهاد يا ش��خص غيرعلمي توصيه نشده بودند. 
همكاران مصاحبه كننده هيچ آش��نايي ش��خصي با 
هيچ كدام از مصاحبه ش��وندگان نداشتند. من يكي 
از متقاضيان را يك بار در جلس��ه اي ديده بودم. روال 
مش��ابهي در مورد دوم نيز كه من دخالت مس��تقيم 
نداش��تم طي شد. مستندات اين جلس��ات و فرآيند 
مصاحبه علي القاعده در دانشكده يا دانشگاه موجود 
اس��ت. ناگفته نماند ك��ه هر دو متقاض��ي مورد نظر 
پيش از دعوت به مصاحبه در سامانه فراخوان جذب 

دانشگاه نيز ثبت نام كرده بودند. 
تا اينجاي كار، روند ج��ذب دو همكاري كه در حدود 
دو سال پيش براي رش��ته هاي فلسفه در واحد علوم 
و تحقيقات جذب ش��ده اند كامال طب��ق قانون بوده 
اس��ت، نه اقوال مذكور در باال صح��ت دارد، و نه اين 
سخن منتشر شده در خبرگزاري مهر به نقل از رييس 
دانشگاه آزاد اس��المي دقيق اس��ت: »اين 16۸ نفر 
كس��اني هس��تند كه از بين ۴۰۰ عضو هيات علمي 
نيمه وقت واحد علوم و تحقيق��ات روال جذب آنها به 
طور كامل طي نشده و موضوعي كه براي آنها پيش 
آمده اخراج يا لغو قرارداد نبوده، بلكه همكاري با آنان 
موقتا به صورت حق التدريس��ي ادام��ه دارد تا روال 
جذب شان براساس آيين نامه طي شود.« دست كم 
دو موردي كه م��ن از نزديك در جريان ب��وده ام اوال 
»نيمه وقت« نبوده ان��د )يعني چنين نب��وده كه در 
جاي ديگري شاغل باشند و اين شغل دوم شان بوده 
باش��د(، ثانيا حقوقي كه بايد در براب��ر كار تمام وقت 
مي گرفته اند قطع شده و اين يعني همان لغو قرارداد. 
بله، مديران جديد دانش��گاه مي توانند بگويند كه ما 
ادامه روند ج��ذب را مطابق با سياس��ت هاي مقبول 
خود پيش خواهيم ب��رد و مثال قرارداد اي��ن افراد را 
فقط پس از بررس��ي مج��دد تمدي��د خواهيم كرد 
يا تمديد نخواهيم ك��رد. اما لغو يك طرف��ه قرارداد 
موجود و پرداخت نكردن حقوق ماهيانه كساني كه 
همان ماه را تمام وقت كار كرده اند نه فقط غيرقانوني 
است، غيرشرعي و غيراخالقي نيز هست. همين طور 
است نپرداختن عيدي كساني كه قريب يك سال به 
صورت تمام وقت در خدمت دانشگاه بوده اند. از نظر 
من، دانشگاه مرتكب حرام خواري آشكار شده و الزم 
اس��ت در اولين فرصت اين كار خالف خود را جبران 

كند. مقصران بترسند از آه مظلومان!


