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   پشت خط زن جوان تیم ملی والیبال ایران، همانند جواد کریمی به لیگ  والیبال بلژیک پیوست.با اعالم سایت رسمی باشگاه 
»گرین یارد ماِسیک« بلژیک، امیرحسین اسفندیار، پشت خط زن ۲ متر و ۹ سانتی متری تیم ملی والیبال ایران با عقد قراردادی به این تیم 
پیوست و باید فصل پیش رو را در لیگ بلژیک توپ بزند.

اسفندیار، دومین لژیونر والیبال ایران در بلژیک

 گزارش اجمالی مجلس در خصوص منابع مالی ۲ باشگاه 
استقالل و پرسپولیس نشان می دهد مصرف این ۲ باشگاه از درآمد 
آن ها بیشتر بوده و بسیاری اتفاقات مجهول مالی در سرخابی های 

پایتخت اتفاق افتاده است.
گزارش نهایی تحقیق و تفحص از دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 
در ۱۰ سال اخیر در صحنه علنی مجلس قرائت شد. جزییات دقیقی 
در این گزارش وجود دارد که از جمله موارد بارز آن هزینه های ۱74 
میلیاردی پرسپولیس، ۱۶3 میلیاردی استقالل برای جذب بازیکن 
و مربی در ۱۰ سال اخیر بوده اســت. باشگاه استقالل در این ۱۰ 
سال ۱۹3 میلیارد و ۱۶۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان درآمد داشته 
است که از راه های مختلفی چون برگزاری مسابقات داخلی، فروش 
بلیت، حضور در جام باشگاه های آسیا، کمک های وزارت ورزش و 
جوانان، حق پخش تلوزیونی، کمک شهرداری و موارد دیگر کسب 

کرده است.
همچنین این باشگاه ۲35 میلیارد و ۱33 میلیون و ۶۰۰ هزارتومان 
به دالیل مختلفی چون قرارداد مربیــان و بازیکنان که مبلغ ۱۶3 
میلیارد و ۱۸4 میلیون و ۸۰۰ هزارتومان می شود، عدم حواله قرارداد 
بازیکنان و مربیان خارجی، اجاره زمین، سفرهای خارجی، پاداش 
اعضای تیم، اقامت بازیکنان خارجی، میزبانی رقابت های آسیایی و 

هزینه هایی دیگر مصرف کرده است.
در خصوص گزارش های مالی باشگاه استقالل موارد جالبی وجود 

دارد که در پایین به آن اشاره شده است:
- احمد ســعادتمند در زمان تصدی ریاست هیات مدیره باشگاه 
اســتقالل، هم زمان کارمنــد وزارت ورزش و جوانــان بوده که در 
خردادماه ۱3۹۸ اســتعفا داده اند، لیکن قبول اســتعفا و انتصاب 

فرد جایگزین تاکنون مشخص نشده اســت. بدیهی است هرگونه 
پرداخت های صورت گرفته به ایشان بابت حقوق و مزایا در قبل شغل 

دوم )هیات مدیره( باید مسترد شود.
- پرداخت مبالغی به بازیکنان خارج از مفاد قراردادها )مانند هزینه 
اجاره خانه آقای روزبه چشمی و آقای مهدی قائدی با پرداخت مبلغ 

مازاد قرارداد به آقای امید ابراهیمی(

- مشــروح گزارش منابع و مصارف بودجه ای باشگاه استقالل و 
میزان انحراف از آن از سال ۱3۹۰ تا سال ۱3۹۶ در جدول پیوست 
شماره ۶۰ درج شده است. بیشترین میزان انحراف از بودجه در سال 
۱3۹۱ اتفاق افتاده است که برای درآمدها 3۶۱ درصد و برای مصارف 

3۹۸ درصد انحراف وجود داشته است.
- بدهکاری تولیدی مجید و آقای بیگلری به حســاب مطالبات 

مشکوک الوصول انتقال یافته اســت. هویت آقای بیگلری و مکان 
نامبرده برای مســئوالن فعلی شــناخته شده نیســت. همچنین 
تائیدیه ای به مبلغ ۱۶۹ میلیارد ریال از اسناد پرداختی ارائه نگردیده 

است.
باشگاه پرسپولیس نیز در این ۱۰ سال ۲35 میلیارد و ۲45 میلیون 
و ۶۰۰ هزار تومان درآمد داشــته است که از راه های مختلفی چون 
برگزاری مسابقات داخلی، فروش بلیت، حضور در جام باشگاه های 
آسیا، کمک های وزارت ورزش و جوانان، حق پخش تلوزیونی، حضور 

در مراحل باالی لیگ قهرمانان آسیا و موارد دیگر به دست است.
همچنین این باشگاه ۲55 میلیارد و ۲4۰ میلیون و ۱۰ هزارتومان 
به دالیل مختلفی چون قرارداد مربیــان و بازیکنان که مبلغ ۱74 
میلیارد و ۶4 میلیون و 45۸ هزارتومان می شود، عدم حواله قرارداد 
بازیکنان و مربیان خارجی، اجاره زمین، سفرهای خارجی، پاداش 
اعضای تیم، اقامت بازیکنان خارجی، میزبانی رقابت های آسیایی و 

هزینه هایی دیگر مصرف کرده است.
در خصوص گزارش های مالی باشگاه باشگاه پرسپولیس نیز موارد 

قابل توجهی دیده می شود:
- در گزارش هیات به 5 فقره استقراض از منابع غیر بانکی شامل 
وام قرض الحسنه از صندوق حمایت از پیشکسوتان و ورزشکاران به 
مبلغ 3.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، وام قرض الحسنه از فدراسیون فوتبال 
جمهوری اســالمی ایران به مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و آقای 
حســین هدایتی مبلغ 5.۶5۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، وام قرض الحسنه 
از فدراسیون فوتبال به مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و وام قرض 
الحسنه از آقای ترکاشــوند به مبلغ ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و از آقای 

شیرازی به مبلغ ۱.5۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )پیوست ۱۲(

- کل هزینه حق الزحمه های ورزشی طی دوره رسیدگی ۱۰ سال 
جمعا مبلغ ۱.74۰.۶44.5۸۱.۸۰3 ریال بوده اســت که حدود ۶۸ 
درصد کل هزینه های باشگاه و بیشترین مرکز هزینه به شمار می آید 
و شامل مبالغ پرداختی بابت حق الزحمه کادر فنی و مربیان داخلی 
و خارجی و حق الزحمه بازیکنان داخلــی و خارجی و پاداش های 
پرداختی به مربیان، کادر فنی و بازیکنان داخلی و خارجی می شود.

- افزایش مبالغ قــرارداد طی متمم های متعــدد )4 متمم ۲۰ 
درصدی( یا آقای علیرضا بیرانوند بدون خاستگاه منطقی و حقوقی 
و در نهایت افزایش ۱3۰ درصدی قرارداد در ســال فصل ۹۸-۹7 و 
تبدیل قرارداد ۱5.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالی بــه 35.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 

ریالی( 
- افزایش مبالغ قرارداد طی قرارداد متمم با آقای محمدرضا خانزاده 
بدون خواســتگاه منطقی و حقوقی )به عنوان مثال افزایش ۱3۶ 

درصدی قرارداد در تاریخ 3۱/4/۱3۹3 و تبدیل قرارداد(
- افزایش های قراردادها بدون توجیه منطقی با آقایان محســن 
ربیع خــواه، محمد رحمتــی، غالمرضا رضایــی و مهدی طارمی، 
محمد عباس زاده، علی عسگری، علی علیپور، مهرداد کفشگری، 
حســین ماهینی علی مصلــح تعلیمی، ســیامک نعمتی علیرضا 
نورمحمدی، احمد نوراللهی، هادی نوروزی، محمد نوری، آدم همتی 
و هروه اوساله )مشروح این موارد در گزارش هیات ذکر شده است(

- در خصوص قرارداد آققای هروه اوساله ذکر این نکته ضروری 
است که علیرغم ابتالی نامبرده به بیماری هپاتیت، باشگاه بدون 
انجام تست های پزشکی، با مشار الیه قراداد منعقد کرده و بدون 
انجام هرگونه بازی )به علت ابتال به هپاتیت( حق الزحمه نیز برای 

ایشان منظور شده است.

در طی ۱۰ سال گذشته رخ داده است

هزینه ۳۳۷ میلیاردی سرخابی ها برای جذب بازیکن و مربی

پورآذری: زیستن در این دوره ها را شانس بزرگی می دانم
 حمید پور آذری، زندگی در دوره کرونایی را دشــوار می داند اما خوشحال است 
که این دوره سخت را تجربه می کند چراکه به باور او، بودن در دوره های این چنینی، نگاه 

آدمی را به زندگی تغییر می دهد.
این هنرمند از سختی ها و امتیازات زندگی در دوره کرونایی سخن گفت و تاکید کرد با 
وجود همه تغییراتی که در زندگی مان رخ می دهد، هنر تئاتر از بین نخواهد رفت بلکه شکل 

تازه خود را پیدا خواهد کرد.
او همچنین ابراز امیدواری کرد تئاتر هم مانند فوتبال مورد توجه شرکت ها قرار بگیرد و 

از حمایت کارخانجات بهره مند شود.
پورآذری گفت: اگر دوره های زندگی ام از کودکی مرور کنم، خواهیم دید که مقاطع بسیار 
متفاوتی را تجربه کرده ام کــه البته همه آنها بحرانی بوده اند ولی زیســتن در این دوره ها 
 را شــانس بزرگی می دانم چون تاثیر عمیقی بر نگاه انســان به محیط اطرافش می گذارد.

سرپرست گروه تئاتر »پاپتی ها« با بیان اینکه زیست آدمی در دوران کرونایی تغییر می کند، 
افزود: باید با این وضعیت کنار آمد. وضعیتی که از هر جهت، جهان را متفاوت کرده است. 
گفته می شود این ویروس دست کم در دو سال آینده با ماست. طبیعتا در این مدت بسیاری 
از عادات ما عوض می شود و عادات جدیدی جایگزین عادات قبلی خواهد شد به طوری که 

شاید رفتار قبلی ما عقب افتاده به نظر برسد.
این کارگردان در ادامه درباره اجراهای آنالین تئاتر که بعد از تعطیلی سالن های نمایش 

تا حدودی مرسوم شده است، توضیح داد: این تجربه هم بد نیست و بتدریج اشکاالت خود 
را برطرف می کند. به هر روی چاره ای نیست جز تجربه شیوه های این چنینی چراکه بیشتر 
وجوه زندگی مان در حال تغییر است و باید متناسب با وضعیت موجود، راهکارهایی پیدا کرد. 

پورآذری با اشاره به پیشنیه تئاتر در یونان باستان یادآوری کرد: زمانی تئاتر در مکان های 
روباز اجرا می شد و بعدتر به ســالن های سرپوشیده آمد. ما هم باید نگاه مان را عوض کنیم 
چون شــرایط دیگری بر زندگی مان حکمفرما شده اســت و در این وضعیت باید تئاتر را 

بازتعریف کنیم؛ اینکه اصال به چه چیزی تئاتر می گوییم.
این مدرس تئاتر ادامه داد: هر جا که کســی کنش گر و کسی دیگر تماشاگر باشد، تئاتر 
اتفاق می افتد. نکته این است که وقتی در پی اسم هستیم، دچار مشکل می شویم. بشدت 
معتقدم تئاتر راه خود را پیدا می کند همچنانکه هم اکنون هم هنرهای اجرایی به یکدیگر 
آمیخته اند، عناصر دیگری هم به تئاتر اضافه می شــوند که آن را از وضعیت تک رسانه ای یا 
حتی چند رسانه ای تغییر می دهند و به تناسب این وضعیت، تماشاگر هم تغییر می کند.      
پورآذری در بخش دیگری از این گفتگو درباره حمایت از تئاتر و گروه های نمایشــی در 
شرایط دشوار کنونی توضیح داد: در این وضعیت که بسیاری از مشاغل زیان دیده اند، دولت و 
دیگر نهادها باید کمک کنند. برخی از مشاغل کمتر دچار آسیب شده اند و برخی دیگر مانند 
تئاتر، متحمل ضررهای بیشتری شده اند. ضمن اینکه تئاتر در هر شرایطی، نیازمند کمک 
است ولی در وضعیت کنونی که برخی از حامیان تئاتر، خود دچار تنگنای مالی شده اند، دیگر 

 نهادها باید به یاری این هنر بیایند چراکه بنیه اقتصادی تئاتر بیش از پیش ضعیف شده است.
این کارگردان با تاکید بر اینکه باید در این شــرایط بیشتر از تئاتر مراقبت کرد، افزود: اگر 
دولت پیش از این بخش زیادی از اقتصاد تئاتر را به گیشه واگذار کرده بود، حاال باید بیشتر 

از تئاتر حمایت کند و مراقب معیشت هنرمندان آن باشد.
او خاطرنشان کرد: پروتکل بهداشــتی که برای تئاتر و تئاتری ها نان و آب نمی شود. اگر 
قرار است بخشی از ظرفیت هر سالن پر شود و اجازه نداریم بیش از آن بلیت فروشی داشته 
باشیم، دولت و دیگر نهادهای شبه دولتی و خصوصی باید بابت آن صندلی های خالی مانده، 
یارانه بپردازند. اگر شرکت هایی هستند که در این روزگار کمتر زیان دیده اند، خوب است 
آنها هم از تئاتر حمایت کنند. پورآذری همچنین با تاکید بر اینکه تئاتر را نباید تعطیل کرد، 
توضیح داد: درست نیست با این نگاه که شاید تماشاگر به دیدن تئاتر نیاید، سبب تعطیلی 
کلی آن شویم بلکه هنرمندان باید در هر وضعیتی کار خود را انجام دهند و به حیات تئاتر، 

تداوم ببخشند. گروه های نمایشی نباید جاخالی کنند.
کارگردان نمایش های »ادیپ شهریار« و »ســال ثانیه« با اشاره به حمایت شرکت هایی 
مانند فوال مبارکه یا ذوب آهن و تراکتورســازی از تیم های فوتبال افزود: این شــرکت ها 
میلیاردها تومان برای فوتبال هزینه می کنند. قرارداد یک بازیکن متوسط رو به پایین اینها 
دو سه میلیارد تومان اســت در حالیکه اگر 5 تا از این شرکت ها همین مبلغ را به حمایت 
از تئاتر اختصاص بدهند، وضعیتی در فرهنگ و هنر ایجاد خواهد شــد که همه را امیدوار 

می کند.
پورآذری درباره لزوم فرهنگ ســازی در این زمینه گفت: به هر حال فوتبال همیشه به 
چشم می آید. پوپولیستی بودن این ورزش طبیعتا در این زمینه بسیار موثر است. به همین 
دلیل حتی از ورزش های دیگر چنین حمایت هایی نمی شــود. در جهان این چنین است و 
این فقط ویژه ایران ما نیســت ولی بتدریج باید بتوانیم راه هایی برای این گونه حمایت ها 

از تئاتر پیدا کنیم.  

خبر

هیجان انگیز

تاج: ویلموتس سرمان کاله گذاشت
 رئیس سابق فدراســیون فوتبال می گوید سرمربی سابق تیم ملی سر او و 

همکارانش کاله گذاشته است.
مهدی تاج، رئیس ســابق فدراســیون فوتبال که پیش تر و هنگام حضور مارک 
ویلموتس در ایران گفته بود او بسیار »نجیب« است، درباره اتفاقات اخیر مربوط به 
پرونده شکایت مارک ویلموتس و ادعای او مبنی بر اینکه مسئوالن فدراسیون فوتبال 
قراردادش را دستکاری کردند، گفت: او ادبیات خوبی استفاده نکرد. بهترین جمله این 
است که او سر ما کاله گذاشت. او می گوید بند پرداخت سه ماه غرامت در صورت فسخ 

قرارداد را ما اضافه کردیم اما این درست نیست.
وی افزود: امکان دســتکاری در هیچ قراردادی وجود ندارد. از طرفی هر قراردادی 
که زیر سقف فیفا بسته می شود، الزم الجرا است و باید دستمزد مربی پرداخت شود. 
ما هم در تاریخ های مربوطه نتوانستیم دستمزد او را از طریق منابع خودمان در فیفا 

پرداخت کنیم.
رئیس سابق فدراسیون فوتبال با اشاره به اتفاقات مربوط به جدایی ویلموتس از تیم 
ملی گفت: ما ۱۰، ۱5 نامه به بخش های مختلف زدیم که در پرداخت قرارداد ویلموتس 
به ما کمک کنند. رئیس بانک مرکزی هم از شرکت ها و نهادهای مربوطه خواست که 
جلوی فسخ قرارداد را بگیرند. طبق قرارداد هر کسی که قرارداد را فسخ کند، به اندازه 

سه ماه باید غرامت بدهد.
تاج درباره هزینه 3۰ میلیون تومانی برای سفر دو روزه ویلموتس به تهران نیز اظهار 
کرد: ما برای او یک ماشین عادی تهیه کردیم که از قبل هم داشتیم. این اتومبیل هنوز 
هم در کمپ تیم های ملی حاضر است. هیچ یک از این موارد درست نیست. مردم هم 
این اخبار را قبول ندارند. رئیس سابق فدراسیون فوتبال در گذشته بارها از ویلموتس 
به عنوان یک انسان نجیب یاد کرد. او در واکنش به اینکه آیا سرمربی سابق تیم ملی 
شایسته این عنوان اســت یا خیر گفت: ما پول او را  علی رغم هشت ماه نامه نگاری 
در موعد مقرر پرداخت نکردیم و او هم شکایت کرد. تاج درباره شکایت ویلموتس و 
در خواســت غرامت ۶ میلیون دالری از فدراسیون فوتبال گفت: بعد از مریضی من، 
مسئوالن محترم فدراسیون فوتبال وکیل را تغییر دادند و یک وکیل دیگر انتخاب 
کردند. حتما در الیحه ارســالی پیش بینی های الزم شده است. البته در جریان این 
الیحه نیستم. وی درباره شکایت کارلوس کی روش برای پاداش ۲۰۰ هزار دالری از 
فدراسیون فوتبال گفت: کی روش اعتراضی درباره عنوان سومی در جام ملت ها داشت 
که در دوره اخیر دیدار رده بندی برگزار نشد. در قرارداد آمده بود که اگر سوم شویم 
می توانیم به او ۲۰۰ هــزار دالر پاداش بدهیم که اگر این اتفاق می افتاد یک میلیون 
دالر هم پاداش می گرفتیم. رئیس سابق فدراسیون فوتبال که برای جلسه با شهریاری، 
معاون صداوسیما در این سازمان حاضر شده بود، در گفت وگو با اخبار ورزشی شبکه 
سه، حاضر به افشــاگری نشــد. او چندی پیش عنوان کرده بود به زودی دست به 

افشاگری خواهد زد اما این اتفاق رخ نداد.

ماشین سواری در نمایشگاه »ون گوگ«
 استقبال از ایده  هایی همچون »سینماماشین« و برگزاری کنسرت هایی با 
حضور تماشاگرانی که در خودورهای شخصی شان حضور دارند سبب شده تا بازدید از 

نمایشگاه »ون گوگ« از داخل خودرو در »تورنتو« امکان پذیر شود.
با وجود گسترش ویروس کرونا، لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و کاهش تمایل 
برخی افراد به حضور در رویدادهای مختلف، ایده  شــرکت در رویدادهایی همچون 

»سینماماشین« با استقبال مواجه شده  است.
نمایشگاه نورپردازی از تابلوهای نقاشی »ون گوگ« در »تورنتو« واقع در کانادا این 
امکان را برای بازدیدکنندکان فراهم کرده تا از داخل خودروهای شخصی خود از این 
نمایشگاه دیدن کنند. گرانندگان این نمایشگاه در بیانیه ای اعالم کردند: »برگزاری 
رویدادهای فرهنگی در دوره شیوع ویروس کرونا به چالشی سخت تبدیل شده است 
و ما از تغییرات ایجادشده در تقویم برگزاری رویدادهای هنری و فرهنگی در تورنتو، 
تعطیل شدن موسســه های هنری و توقف کار هنرمندان و کارمندان موسسه های 
هنری مختلف غمگینیم. ما زمان زیادی را صرف به کارگیری روش های خالقانه ای 
کردیم تا به کمک  آن ها نمایشــگاه »همه جانبه ون گوگ« را که بازدید از آن برای 
عالقه مندان بی خطر باشد برگزار کنیم.« نمایشگاه »همه جانبه ون گوگ« با استفاده از 
نورپردازی عالقه مندان را به بازدید از نمایشگاهی از آثار مشهور این هنرمند همچون 
»شب پرســتاره« و »گل های آفتابگردان« دعوت می کند. این نمایشگاه که در یک 
کارخانه سابق چاپ روزنامه برگزار می شود از هجدهم تا بیست و هشتم  ژوئن میزبان 
عالقه مندان است. در هر نوبت ۱4 خودرو می توانند وارد نمایشگاه شوند و بازدید 35 
دقیقه ای از نورپردازی آثار ون گوگ را که با پخش موسیقی همراه است تجربه کنند.

بلیت های این نمایشگاه که ابتدا قرار بود در اول ماه »می« با شرایطی متفاوت برگزار 
شود، پیش تر به فروش رفته است.

خبرنامه


