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خارج از گود

چه کسانی وارد گود انتخابات فدراسیون 
فوتبال می شوند؟

بخش ورزش- فدراسیون فوتبال اقدامات قانونی الزم برای برگزاری مجمع 
انتخاباتی این فدراسیون را آغاز کرد تا در مهلت ۷۰ روزه تا انتخاب رئیس 

فدراسیون بتواند شرایط را برای انتخابات سالم فراهم کند.
تا  شد  باعث  فوتبال  فدراسیون  ریاست  از  خادم  عزیزی  شهاب الدین  عزل 
مجمع عمومی فدراسیون تصمیم به برگزاری انتخابات فوق العاده در هشتم 

شهریورماه ۱۴۰۱ بگیرد.
حسن کامرانی فر که جایگاه دبیرکلی فدراسیون را در اختیار دارد مسئول 

برگزاری قانونی این انتخابات است.
باید  انتخابات  این  انجام  به  مربوط  امور  فوتبال  فدراسیون  اساسنامه  طبق 
۷۰ روز مانده به زمان برگزاری آن آغاز شود. از این رو کامرانی فر دبیرکل 
فدراسیون فوتبال باید نامه مرتبط با دستور کار جلسه فوق العاده انتخاباتی 

فدراسیون فوتبال را به تمام اعضای مجمع ارسال کند.
همچنین در فاصله ۵۰ روز مانده به شروع انتخابات فدراسیون فوتبال، نامه 
رسمی برای حضور نامزدهای پست ریاست فدراسیون فوتبال و همچنین 
انتخاب جانشین مهرداد سراجی که از سوی مجمع در آخرین جلسه عزل 
شده بود زده شود تا آنها در فرصت یک هفته ای نسبت به این امر اقدام کنند.
ثبت نام از نامزدها در حالی برای یک هفته انجام می شود که سپس کمیته 
بررسی مدارک مربوط به این نامزدها اسامی آنها را در ۲۱ روز مانده به مجمع 
فوق العاده اعالم خواهند کرد تا نامزدهای نهایی برای نشستن پشت صندلی 
ریاست فدراسیون فوتبال و عضویت در هیأت رئیسه در هشتم شهریورماه 

معرفی شوند.
انتخابات  برگزاری  به  مربوط  مقرراتی  بندهای  از  یک  هر  صورتیکه  در 
فدراسیون فوتبال از سوی دبیرکل که مسئولیت اجرای آن را بر عهده دارد 
رعایت نشود اعضای مجمع می توانند اعالم تخلف کرده و نسبت به اجرای 

آن ایراد بگیرند.
حضور نامزدها در حالی مطرح می شود که شایعاتی درباره احتمال حضور دو 

تن از اعضای فعلی هیأت رئیسه در انتخابات بعدی به گوش می رسد.
احسان اصولی با اشاره به اینکه آیا اعضای فعلی هیأت رئیسه می توانند در 
انتخابات شرکت کنند عنوان کرده است: اگر رئیس فدراسیون االن بخواهد 
ثبت نام کند منعی ندارد و همین به بحث اعضای هیأت رئیسه و همین 
نیست  منعی  هیچ  اساسنامه  در  است.  تعمیم  قابل  فدراسیون  رئیس  طور 
اینکه آقای ماجدی  و نمی توانیم بر اساس تمایالت شخصی تفسیر کنیم. 
بخواهد ثبت نام کند باید استعفا دهد این تفسیر اشتباه است و بحث فقط 
آقای ماجدی نیست. هیچ قید و محدودیتی در اساسنامه وجود ندارد و هر 

عضو هیأت رئیسه بخواهد برای ریاست کاندیدا شود مشکلی نیست.
انتخابات فوق العاده فدراسیون فوتبال در حالی اهمیت پیدا می کند که تنها 
۵۲ روز پس از برگزاری این انتخابات تیم ملی فوتبال ایران باید نخستین 

بازی خود در رقابت های جام جهانی ۲۰۲۲ را با انگلیس برگزار کند.
بدون شک رئیس بعدی فدراسیون فوتبال فرصت بسیار اندکی برای تحقق 
خواسته های اهالی فوتبال برای آماده سازی هر چه بهتر ملی پوشان برای 

حضور مقتدر در جام جهانی قطر دارد.
باید دید برای حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال کدام گزینه ها وارد گود 
می شوند و در نهایت کدام یک بر صندلی ریاست چهار ساله این فدراسیون 

خواهد نشست.

تغییرات نیمکت قرمزها و بازگشت 
به تنظیمات کارخانه!

بخش ورزش- سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس که فصل پر فراز و نشیبی را 
پشت سر گذاشت و انتقاداتی را هم متوجه خود دید، با کنار گذاشتن همه 

دستیارانش فصل جدیدی را در دوران مربیگری اش آغاز خواهد کرد.
برتر  لیگ  رقابت های  آینده  فصل  در  پرسپولیس  فوتبال  تیم  فنی  کادر 
همراهان  بدون  محمدی  گل  یحیی  تا  شد  گسترده  تغییرات  دستخوش 
همیشگی خود و با دستیاران خارجی و ورود کاپیتان فصل گذشته به جمع 

مربیان تیمش را آماده کند.
عملکرد ضعیف حامد لک و احمد گوهری در فصل گذشته منجر به جدایی 
داود فنایی در پایان فصل شد تا مربی دروازه بانان پرسپولیس تغییر کرده 
به  ورود  برای  او  جانشینی  گزینه  جدی ترین  عنوان  به  آلین«  »دینکا  و 

پرسپولیس انتخاب شود.
مصدومیت های متوالی بازیکنان پرسپولیس در فصل گذشته نه تنها باعث 
دوری بلند مدت عیسی آل کثیر شد بلکه گل محمدی در بسیاری از بازی ها 
نتوانست حامد پاکدل، سید جالل حسینی، امید عالیشاه، سیامک نعمتی، 

سعید آقایی، وحید امیری و میالد سرلک را در اختیار داشته باشد.
فنی  کادر  در  پرسپولیس  قهرمانی  نایب  قربانی  دومین  پور  رحیم  مظاهر 
سرخپوشان بود تا لوسادا مربی بدنساز اسپانیایی با این باشگاه قرارداد ببندد.
روند تنهایی یحیی گل محمدی با جدایی حمید مطهری از مجموعه تفکرات 
فنی او همراه بود. دستیار اول سرمربی سرخپوشان با موج انتقادات فراوان 
در فضای مجازی روبرو شد تا با گوشه چشم نساجی راهی این باشگاه شود و 

بتواند با آن ها قرارداد ببندد.
گل محمدی که همواره به تجمیع تفکرات فنی اعتقاد داشته است و هنگام 
رسیدن به بن بست های تاکتیکی سراغ دستیاران خود می رفت حاال باید 
برای مشورت با دستیاران خود سراغ کریم باقری و سید جالل حسینی برود.
باقری با وجود اینکه سال ها در پرسپولیس مربی بوده است هرگز به سرمربی 
شدن نزدیک هم نبوده است تا فاصله بین او با نفر اول کادر فنی همیشه 

حفظ شده باشد.
سیدجالل نیز با وجود اعالم رضا درویش برای بازنشستگی و حضور در کادر 
فنی هنوز در این باره اظهار نظر نکرده است، اما در صورتیکه دستیاری یحیی 

را هم بپذیرد باز تجربه ای در این زمینه ندارد.
خرید های  بهترین  که  رسیده  فرا  حالی  در  محمدی  گل  تنهایی  روز های 
خورده  رقم  پرسپولیس  برای  امسال  تابستان  در  اخیر  فصل  چند  ممکن 
است. ستاره هایی همچون علیرضا بیرانوند، مرتضی پورعلی گنجی، دانیال 
اسماعیلی فر، سروش رفیعی و گئورگی گولسیانی که استفاده از حداکثر 

ظرفیت آن ها می تواند مهم ترین چالش برای گل محمدی باشد.
باید دید بازگشت این مربی به تنظیمات کارخانه می تواند پرسپولیس را از 
حاشیه های ناخواسته دستیاران چند فصل اخیر دور کند یا اینکه او نیز دیر 

یا زود چاره ای جز رفتن از این تیم پیدا نمی کند.
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اعتبار ساقط گردیده است.

گزینه های محدود ملوان برای بازی های خانگی 
عمل  آماتور  بخش هایی  در  هنوز  ما  حرفه ای  فوتبال  ورزش-  بخش 
می کند و این اتفاقات از چشم کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( دور 
از آسیا و به طبع آن رکود  نمانده است. حذف استقالل و پرسپولیس 
در فوتبال ایران شاید به سال های آتی منجر و ادامه دار باشد. اگر چه 
سرخابی ها از ورزشگاه آزادی تهران برای میزبانی استفاده می کنند، اما در 
خیلی از بخشها فوتبال کشور هنوز از لحاظ سخت افزاری دارای مشکل 

است.
ابتدایی  اصول  از  دنیا یکی  تمام  تمرین در  و زمین  استاندارد  ورزشگاه 

در  باشگاه  مجوز  و  تاسیس  و  است  داری  باشگاه 
مورد  باشگاه  زمین های  که  می شود  صادر  صورتی 
اتفاق  این  ایران  اما در  بگیرد،  قرار  تایید مسئوالن 
با  عده ای  بلکه  نمی گیرد  قرار  توجه  مورد  تنها  نه 
راهکار های غیر اصولی تالش می کنند این درد کهنه 

را تسکین دهند.
هزینه های بی حساب و کتاب در امور جاری و خرید 
بازیکن و ... در استان های مختلف انجام می شود، اما 
از وزارت ورزش و جوانان گرفته تا ادارات کل این 
خود  و  فوتبال  هیئت های  ها،  استان  در  وزارتخانه 
ورزشگاه ها  وضعیت  اصالح  برای  تالشی  باشگاه ها 
ندارند. در فصل جاری شاید فقط چند تیم در بحث 
ورزشگاه مشکل ندارند و برخی از باشگاه ها با وجود 
میزبانی  و  هواداران  استقرار  برای  ورزشگاه  داشتن 

مسابقات مشکل دارند.
لیگ  سازمان  سوی  از  ها  گزارش  تازه ترین  طبق 
ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران)تختی( بندرانزلی 
میزبانی  برای  نوسازی  عملیات  سال  چهار  از  پس 
بازی های ملوان در لیگ برتر آماده نیست و به نظر 
میرسد این تیم همانند سال گذشته باید بازیهای 
خانگی لیگ برتر را نیز در استانهای دیگر میزبانی 

کند.
توانست  کشور  یک  دسته  لیگ  جاری  فصل  در  سالها  پس  ملوان  تیم 
با کسب مقام قهرمانی رقابتهای با پشت سر گذاشتن رقبای سرسختی 
رقابتهای فصل  به  آباد،  آرمان گهر و خیبر خرم  همچون مس کرمان، 
جاری لیگ برتر صعود کرد. این تیم در حالی بار دیگر پا در آوردگاه لیگ 
برتر گذاشت که اغلب بازی های خود را در رشت و زیر سایه ناتمام ماندن 

ورزشگاه خانگی خود در انزلی به میدان رفت.
ورزشگاه سیروس قایقران به عنوان ورزشگاه خانگی ملوانان برای میزبانی 
رقابتهای لیگ برتری این روزها با مشکالت متعددی دست و پنجه نرم 
می کند که میزبانی از هر بازی را برای چهارمین سال از انزلی چی ها 
محروم کرد. اخیراً نیز در پی بازدید مسئوالن سازمان لیگ، این ورزشگاه 
لیست  از  استانداردهای الزم  فقدان  و  بازسازی  پروژه  ناتمامی  دلیل  به 

میزبان لیگ برتر خط خورد.
محرومیت ملوان انزلی از ورزشگاه خانگی جهت میزبانی در حالی ضربه 
مهلکی به این تیم خواهد زد که رقابتهای فصل آینده لیگ برتر کشور 
قرار است از ۱۵ مرداد ماه سال جاری آغاز شود و مسئوالن باشگاه ملوان 

بندرانزلی و سایر مسئوالن این استان فرصت چندانی ندارند. 
بازسازی و نوسازی ورزشگاه  ۵۰ ساله سیروس قایقران)تختی سابق( که 
برای نیم قرن میزبان بازی های لیگ های مختلف و هوادارانی دوآتیشه 
بود، از سال ۱۳۹۶ آغاز شد. سال گذشته مسئوالن استانی وعده دادند 
افتتاح و بهره  ایام مبارک دهه فجر به طور کامل  که این ورزشگاه در 

برداری شود.
احمد دنیا مالی نماینده مردم انزلی در مجلس شورای اسالمی حدود ۶ 
ماه پیش در گفت وگو با صدا و سیما از قرار گرفتن اعتبارات مورد نیاز این 
ورزشگاه در ردیف اعتبارات ملی خبر داد و گفت: قولی که به من داده 
شد این است که منابع مورد نیاز بازسازی این ورزشگاه تامین شود و ما 

مشکل منابع نداشته باشیم.
های  زیرساخت  توسعه  سازمان  معاون   ، مجلس  نماینده  این  گفته  به 
ورزشی قول داده است که این ورزشگاه با استانداردهای الزم در دهه فجر 

افتتاح شود و توسط تیم مورد بهره برداری قرار گیرد. 
فاقد  را  ورزشگاه  این  لیگ  سازمان  پیش  روز  پیش  هفه   ۲ حدود  آما 
حداقل  ملوانان  تا  دانست  لیگ  میزبانی  برای  الزم  شرایط  و  استاندارد 
برای نیم فصل نخست غربت نشین استانهای دیگر برای بازیهای خانگی 
بازدید مورخ ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۱ که توسط سهیل  خود باشند. پیرو 
مهدی رییس کمیته مسابقات سازمان لیگ و فریبرز محمودزاده مسوول 
برگزاری لیگ یک، که باحضور قربانعلی الماسخاله رییس هیات فوتبال 

گیالن، محمودرمضانی پور رییس هیات فوتبال انزلی، مجید ستوده رییس 
تختی  ورزشگاه  از  ملوان  باشگاه  مدیرعامل  نوری  پژمان  و  ورزش  اداره 
بندرانزلی به جهت تایید یکی از ورزشگاه های میزبان ملوان در لیگ برتر 
بعمل آمد. متاسفانه مواردی مشاهده گردید که اساساً ورزشگاه مذکور 
فاقد شرایط میزبانی اعالم و فلذا امکان برگزاری رقابت های لیگ برتر در 

ورزشگاه تختی انزلی امکان پذیر نمی باشد.
 با توجه به اظهار نظر مسئوالن سازمان لیگ، ۲۶ مشکل برای ورزشگاه 
بندرانزلی گرفته شد که نبود گذرگاه های الکترونیک متصل به سامانه 

پیرامونی کاسه  نرده کشی حریم  فقدان سیستم  مربوطه،  فروشی  بلیط 
ورزشگاه و هدایت تماشاگران میزبان و میهمان)ضلع شمال، شمال غرب 
و جنوب(، نیاز طراحی مجدد ورودی های ورزشگاه ،تماشاگران میهمان، 
اصحاب رسانه، میهمانان VIP و غیره، ضرورت نصب صندلی و شماره 
نصب  و  سکوها  روی  بر  فروشی  بلیت  سامانه  با  متناسب  آنها  گذاری 
دوربینهای مدار بسته و اتاق مانیتورینگ از مهمترین این موارد است که 

باید در این ورزشگاه نسبت به رفع و یا احداث آن اقدام شود.
اضطراری  تخلیه  و  تماشاگران  خروجی  مسیرهای  تعریف  همچنین 
نور  ارتقاء  ورزشگاه،  عمومی  خطاب  و  صوتی  سیستم  نصب  ورزشگاه، 
ژنراتور پشتیبانی جهت مدار  لوکس، نصب  یکهزار و ۸۰۰  میانگین  به 
اضطراری و تامین نور ورزشگاه، بازسازی و اصالح فنس کشی دور زمین و 
جداسازی سکوها، اصالح ورودی تیمها و داوران به درون زمین و حذف 
محل جدید،  به  داورچهارم  و  ذخیره  نیمکتهای  انتقال  فعلی،  داالن   ۲
هدف  با  خبری  کنفرانس  جایگاه  همجوار  های  اتاق  ادغام  و  بازسازی 
افزایش ظرفیت و ساماندهی فضای فعلی، دیگر موارد مهمی است که 

برای میزبانی ورزشگاه بندرانزلی در لیگ برتر باید رعایت شود.
اتمام ورزشگاه انزلی به ۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد 

وعده تامین مالی برای نوسازی ورزشگاه سیروس قایقران در حالی طی 
سالهای اخیر بارها تکرار و بروزرسانی شد که اکنون به گفته مدیرکل مدیر 
کل ورزش و جوانان استان گیالن، برای اتمام پروژه حدود ۴۰ میلیارد 

تومان اعتبار دیگر نیاز است.
جهانبخش آرمان در حاشیه بازدید از ورزشگاه تختی انزلی اعالم کرد:  
برای فراهم کردن استانداردهای الزم در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی 
نیز  برای سکوهای ضلع شمالی و جنوبی  تومان و  حداقل ۱۰ میلیارد 

حداقل ۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
وی هم مهر تایید بر نظر سازمان لیگ نسبت به آماده نبودن این ورزشگاه 
برای میزبانی فصل آینده گذاشت و گفت: سکوهای ورزشگاه فاقد ظرفیت 
الزم برای برگزاری مسابقات لیگ برتر است عالوه بر این باید بلیط فروشی 
تماشاگران  و  و هواداران  باشد  اندازه  به  الکتریکی و ظرفیت  به صورت 
بپذیرند که بر اساس ظرفیت و گنجایش در ورزشگاه حضور پیدا کرده و 

تیم مورد عالقه خود را تشویق کنند. 
وی از برگزاری جلسات مختلفی با شرکت توسعه وزارت ورزش خبر داد و 
پیش بینی کرد برای اتمام پروژه زمان نیاز است تا شرایط استاندارد فراهم 
شود. این سخنان مدیرکل ورزش و جوانان نشان میدهد مهر تاییدی برای 

بازی های خانگی دور از خانه ملوانان است. 

گزینه های محدود ملوان برای بازی های خانگی
در  خصوص  این  در  گیالن  فوتبال  هیات  رئیس  الماس خاله  قربانعلی 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: با توجه به نظر مسئوالن سازمان 
لیگ فوتبال ایران، از آنجا که موضوعات فوق موارد مهم و اساسی می 
باشد، باشگاه ملوان بندر انزلی با هماهنگی سازمان لیگ و تایید نهایی 
این سازمان تا رفع مشکالت اعالم شده ، باید هر چه سریعتر نسبت به 
اعالم ورزشگاه اصلی و ورزشگاه دوم میزبان رقابتهای این تیم در فصل 

۱۴۰۲-۱۴۰۱ اقدام کند.
برای  محدودی  های  گزینه  ملوانان  حال 
که  دارند  خود  خانگی  های  بازی  برگزاری 
نزدیک ترین آن مازندران و قزوین است. به 
طور حتم بازی در استان مازندران با توجه به 
اینکه خود نیز دارای تیم لیگ برتی است نه 
تنها امکان پذیر نیست، بلکه به دلیل مسیر 
طوالنی برای بازیکنان ملوان سخت و آسیب 

زا خواهد بود. 
استان  ورزشگاه  تنها  میان  این  در  پس 
رسد  می  نظر  به  که  ماند  می  باقی  قزوین 
انجام  البته  بود.  این تیم خواهد  تنها گزینه 
بازی در قزوین نیز به طور حتم برای ملوان 
هزینه های گزافی را به همراه خواهد داشت 
به  آمد  و  رفت  برای  که  مجبورند  آنان  زیرا 
این شهر و همچنین کرایه زمین برای انجام 
این  که  کنند  پرداخت  را  مبالغی  تمرین، 
این  مسئوالن  برای  را  گزافی  بار  ها  هزینه 

باشگاه به همراه خواهد داشت.
این در حالی است که هم اینک همه تیمهای 
لیگ برتری به دنبال جذب بازیکنان جدید 
هستند تا با قدرت در رقابتهای فصل جاری 
حضور یابند اما ملوانان به فکر مکان میزبانی 
بازیهای خانگی خود هستند که این بازیها را در صورت عدم آمادگی 

ورزشگاه تختی این شهر، در چه مکانی برگزار کنند.
به این مسئله باید رفت و امد هواداران و تماشاچیان را نیز باید اضافه 
کرد که نه تنها ملوان را با کاهش چشمگیر تماشاچی مواجه می کند، 
بلکه خطر جانی و سایه حوادث جاده ای برای هواداران نیز خود باری 

سنگین برسر این تیم خواهد بود.
ادارات ورزش  توسط  باید  و تجهیز ورزشگاهها  تکمیل  از سوی دیگر، 
انجام شود که در این راستا  نیز، جهانبخش آرمان مدیرکل ورزش و 
جوانان گیالن مذاکره و جلساتی را با مسئوالن شرکت توسعه و تجهیز 

امکان ورزشی وزارت ورزش و جوانان داشتند.
با توجه به خروجی این مذاکرات که از سوی مسئوالن اداره ورزش و 
جوانان گیالن عنوان شده ، قرار است که با مساعدت و همکاری این 
شرکت و همچنین پیگیری های اداره ورزش وجوانان گیالن و جذب 
برای رفع  برنامه و بودجه،  تایید سازمان  اعتبار در نظر گرفته شده و 
معایب ورزشگاه تختی بندرانزلی و همچنین ورزشگاه پوریای ولی تالش 
اقدامات موثری در همین مدت زمان باقیمانده تا شروع مسابقات انجام 

شود.
ایرنا  با خبرنگار  این خصوص در گفت و گو  نیز در  آرمان  جهانبخش 
اظهار داشت: تیم فوتبال ملوان با شایستگی و با تالش و سختی فراوان 
توانست به لیگ برتر صعود کند و ما تمام تالش خود را بکار خواهیم 

گرفت تا این تیم در ورزشگاه خانگی خود به میدان برود.
بازیهای خانگی ملوان حق این تیم و طرفدارانش  وی افزود: برگزاری 
است و وظیفه ما نیز این است که سهمیه میزبانی این تیم را حفظ کنیم 
و امیدواریم که تا قبل از آغاز رقابتهای فصل جاری لیگ برتر، ایرادات 

مربوط به ورزشگاه تختی بندرانزلی مرتفع شود.
وی ادامه داد: پس از بازدید سال گذشته وزیر ورزش از این ورزشگاه 
و دستور دکتر سجادی ، شرکت توسعه بالفاصله با تعیین پیمانکار در 
سازمان  نامه  موافقت  براساس  را  انزلی  ورزشگاه  نواقص  ماه  مدت سه 

برنامه بودجه برطرف کرد.
مورد   ۲۶ این  درخصوص  کرد:  بیان  گیالن  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
نواقصی که سازمان لیگ اعالم کرده نیز، در صورت ابالغ موافقت نامه 
از سوی سازمان برنامه و بودجه، ورزشگاه تختی بندرانزلی را با تعیین 
و  می کنیم  برتر  لیگ  مسابقات  برگزاری  آماده  سرعت  با  و  پیمانکار 
همچنین از فاز اول بازسازی این ورزشگاه نیز، تنها حفاظ ها باقی مانده 

که حداکثر تا ۱۰ روز آینده آماده می شود.

بخش ورزش- در روز های اخیر، از اعداد و ارقامی در لیگ برتر صحبت 
می شود که مصداقی از بر باد رفتن بیت المال بدون خروجی خاص و صرفا 

در راستای منافع غیرفوتبالی است.
همین چند روز قبل بود که رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در 

برنامه زنده تلویزیونی، از قرارداد نجومی و عجیب یحیی گل 
انگیز بود  محمدی صحبت کرد. آنقدر اعداد و ارقام شگفت 
که این باشگاه به سرعت واکنش نشان داد و تالش کرد تا 
صحبت های مدیرعامل را اصالح کند، اما در اصل ماجرا تفاوتی 
وجود ندارد. این همه پول چگونه در فوتبال کشورمان هزینه 
می شود و آیا وقت آن نرسیده که تدبیری صورت گیرد؟ به 
راستی، چرا چنین هزینه کرد های میلیاردی صورت می گیرد؟ 
چگونه فوتبال کشورمان که در سازمان اقتصادی خود دچار 
نقصان و ناکارآمدی است، اینگونه ریخت و پاش ها را شاهد 
است؟ جواب این پرسش ها را در محور های زیر می توان مورد 
بررسی قرار داد تا مشخص شود که در ورای این نمایش و غوغا، 
چه وضعیتی وجود دارد. البته، این دو محور، کلیت موضوع 

است که ده ها زیر شاخته و جزئیات دیگر نیز دارد.
باشگاه های خصولتی و شبه دولتی نه تنها به حیاط خلوت 
تبدیل شده که در حال نابودی و فروپاشی فوتبال کشور هستند.
حاتم بخشی خصولتی ها و شبه دولتی ها از جیب مردم!

شاید بتوان اذعان داشت که در یک دهه اخیر، بزرگترین ضربه به ساختار 
و پیکره فوتبال را باشگاه های شبه دولتی و خصولتی وارد کرده اند. در 
این مسیر، هزینه های نجومی و بی ضابطه ای که صورت گرفته، موجب 
شده تا قیمت این رشته ورزشی و لیگ های آن رشد نامتعارف و غیرواقعی 
داشته باشند. این باشگاه ها که عمدتا از منظر سازوکار مالی نیز غیرشفاف 
هستند، ساالنه ده ها میلیارد تومان را هزینه موضوعی می کنند که البته در 
رسالت و وظیفه اصلی آن ها نیز تعریف نشده است. البته، به زودی در این 

باره به صورت مجزا و تفصیلی خواهیم نوشت که این باشگاه ها چه بالیی 
بر سر ورزش کشور و به ویژه فوتبال آورده اند. این باشگاه ها را می توان از 
محور های اصلی برهم خوردن نظم مالی فوتبال کشور دانست که وضعیت 
افسارگسیخته کنونی را رقم زده اند و در حال بدتر کردن اوضاع نیز هستند.

این باشگاه های شبه دولتی که در راس آن ها فوالدی ها، مسی ها و ... قرار 
دارند، سایر باشگاه ها را نیز وارد چرخه رقابتی بیهوده ای کرده اند که عمال 
فوتبال کشور را دچار خسران کرده است. اکنون، استقالل و پرسپولیس 
که پرهوادارترین های لیگ هستند و دریافتی مستقیم هم از دولت ندارند، 
مجبورند در این فرآیند ویرانگر شرکت کنند تا از گردونه رقابت بیرون 
نمانند و شاهد اعتراض هواداران خود نباشند. در واقع، تورم کاذب فوتبال 
کشور به این دو باشگاه نیز تحمیل شده است. ادامه این فرآیند نیز آسیب 

جدی تر باشگاه های خصوصی مانند تراکتور، نساجی قائمشهر و ... است که 
توان هزینه کرد های چند ده و چند صد میلیاردی نیست. این تورم ناشی 
از هزینه کرد های نادرست و بی ضابطه شبه دولتی ها، تمامی فوتبال کشور 
را دچار آشفتگی و زیان کرده که تا کنون نیز از سوی نهاد های ذیربط بدان 

توجه نشده است.
فوتبال نیازمند بازنگری جدی و راهبردی است تا بساط 
ریخت و پاش و داللی کنونی برچیده شده و پول فوتبال 

خرج خودش شود؛ نه محافل ناسالم و آلوده.
تاراج بیت المال در شلوغی فوتبال

در دیگر سوی ماجرا، جریان های داللی و ناسالم فوتبال 
قرار دارند. مهمترین گروه ذینفع از تورم افسارگسیخته 
عواید  ساالنه  که  است  این طیف  فوتبال،  غیرواقعی  و 
هنگفتی را نصیب خود کرده است. شاید بتوان اذعان 
از هزینه کرد های صورت گرفته در  داشت که بخشی 
لیگ برتر، نصیب این طیف می شود که در دامن زدن 
در  دارند.  نقش محوری  ها،  ارزشگذاری  و  قیمت ها  به 
سال های اخیر، فعالیت جریان مخرب فوتبال، رها شده 
و افسارگسیخته شده که این وضعیت، بر فراگیرتر شدن 

دامنه شمول آن ها نیز بی تاثیر نبوده است.
در چنین فضایی، ضروری است که تجدیدنظری جدی 
بایستی  گیرد.  کشور صورت  باشگاهی  فوتبال  روند های  و  ساختار ها  در 
با  انقالبی،  و  موقع  به  اقدام  البته،  و  بازتر  با چشمانی  نظارتی  نهاد های 
سرشاخه های فساد و تبانی، در هر جایگاهی برخورد داشته باشند. وقت آن 
رسیده که وزارت صمت و سایر نهاد های اقتصادی، بازنگری جدی درباره 
رویکردشان در قبال این ورزش داشته باشند. این حوزه نیازمند بازنگری 
جدی و راهبردی است تا بساط ریخت و پاش و داللی کنونی برچیده شده 

و پول فوتبال خرج خودش شود؛ نه محافل ناسالم و آلوده.

واکاوی بر باد رفتن میلیارد ها تومان در لیگ فوتبال

 آگهی مفقودی

با  1390برگ سبز و سند کمپانی اتومبیل سواری ام،وی، ام سفید روغنی مدل 
  79و134-22 شماره انتظامی

 MVM472FGA 020105شماره موتور 
 NATEBAFBX  01003245 و شماره شاسی

 0060077042و کدملی  19087متعلق به سیامک نیرومند فرزند فرخ به شناسنامه 
 است.گردیده مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

 


