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دالیل افزایش بدهی استقالل و پرسپولیس
دو باشگاه استقالل و پرسپولیس که بیشترین طرفداران را در فوتبال ایران دارند به جای
پیشرفت ،هر سال با بیشتر شدن بدهیهایشان مواجه هستند و ...
صعود آبیپوشان به یک چهارم نهایی جام حذفی

پیروزی استقالل مقابل صبا
در ضربات پنالتی

دیــدار تیمهــای اســتقالل و صبــای قــم از
مرحلــه یــک هشــتم نهایــی جــام حذفــی در
ضربــات پنالتــی بــا حســاب  5بــر  3بــه ســود
شــاگردان علیرضــا منصوریــان بــه پایــان رســید.
بــه گــزارش ایســنا ،تیمهــای فوتبــال
اســتقالل و صبــای قــم امــروز از ســاعت 16:20
در چارچــوب مرحلــه یــک هشــتم نهایــی جــام
حذفــی ایــران در ورزشــگاه آزادی بــه مصــاف
هــم رفتنــد کــه مصــاف مربیــان اســتقاللی
دو تیــم ،برنــدهای در بــر نداشــت و بــازی در
وقتهــای قانونــی بــا تســاوی بــدون گل خاتمــه
یافــت و دو تیــم بــرای تعییــن تیــم پیــروز در
وقتهــای اضافــه مســابقه دادنــد.
تــاش ایــن دو تیــم در  30دقیقــه وقتهــای
اضافــه برنــدهای نداشــت و ضربــات پنالتــی
تعییــن کننــده تیــم پیــروز بــود کــه در نهایــت
اســتقالل بــا حســاب  5بــر  3در ضربــات پنالتــی
پیــروز شــد و بــه مرحلــه بعــد راه یافــت.
اســتقالل در مرحلــه یــک چهــارم نهایــی جــام
حذفــی بــه مصــاف نفــت تهــران مــیرود.
دیدارهــای ایــن مرحلــه روز  26آذر برگــزار
میشــو د .
در ســایر دیدارهــا نیــز ایــن نتایــج بــه دســت
آمــد:
ســپاهان بــا نتیجــه  2بــر یــک آلومینیــوم اراک
را شکســت داد ،تراکتورســازی بــا  2گل از ســد
بــرق جدیــد شــیراز عبــور کــرد ،ســایپا  2بــر
یــک نفــت مسجدســلیمان را بــرد و ذوبآهــن
اصفهــان نیــز بــا نتیجــه  3بــر  2ماشینســازی
تبریــز را شکســت داد تــا تکلیــف تیمهــای راه
یافتــه بــه یــک چهــارم نهایــی مشــخص شــود.
شــایان ذکــر اســت کــه بــه دلیــل لغــو
مســابقهی بیــن گســترش فــوالد و شــهرداری
ماهشــهر تکلیــف یکــی از تیمهــای حاضــر در
یــک چهــارم نهایــی جــام حذفــی مشــخص
نیســت.
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ثبت نام کمیته ملی المپیک در  ۱۶رشته بازی های کشورهای اسالمی
کمیته ملی المپیک با ثبت نام اولیه در  ۱۶رشته بازی های کشورهای اسالمی ،آمادگی
ایران را برای حضور در این دوره بازی ها به طور رسمی اعالم ...

ایران موفقترین تیم ملی فوتبال جهان
در سال ۲۰۱۶

تیــم ملــی فوتبــال ایــران در ســال  ۲۰۱۶بهتریــن
آمــار ممکــن را در بیــن تمــام تیمهــای ملــی
جهــان از خــود بــه جــا گذاشــت و در صــدر
موفقتریــن تیمهــای ملــی قــرار گرفــت.
بــه گــزارش ایســنا ،ســال  ۲۰۱۶میــادی بــرای
تیمهــای ملــی فوتبــال جهــان بــه پایــان رســیده
و در ایــن بیــن رکوردهایــی از تیمهــا ثبــت شــده

ســال شکســتی را تجربــه نکــرد .ایــران همچنیــن از
 ۱۱دیــدار خــود در ســال  ۲۰۱۶میــادی موفــق شــد
 ۹بــرد کســب کنــد و دو دیــدار را نیــز بــا تســاوی بــه
پایــان ببــرد تــا بــا  ۹بــرد و دو تســاوی موفقتریــن
کشــور جهــان در ایــن ســال باشــد.
تیــم ملــی ایــران در ایــن ســال  ۸۷.۹درصــد
امتیازهــا را بــه دســت آورد تــا باالتــر از فرانســه،

کــه نشــان دهنــده عملکــرد آنهــا در ایــن ســال
بــوده اســت.
تیــم ملــی فوتبــال ایــران بــا هدایــت کارلــوس
کـیروش تنهــا تیــم ملــی جهــان اســت کــه در ایــن

نایــب قهرمــان یــورو  ۲۰۱۶بــا  ۸۲.۳درصــد در
صــدر قــرار گیــرد .مکزیــک نیــز در رده ســوم قــرار
گرفتــه اســت.
 ۱۲کشــور برتــر جهــان در ســال  ۲۰۱۶بــه ترتیــب

انتخاب اسماعیل پور ،توکلی و حسن زاده؛

سه بازیکن ایرانی نامزد بهترین بازیکن فوتسال آسیا

سـه بازیکـن تیـم ملـی فوتسـال ایـران نامـزد
بهتریـن بازیکـن سـال  ۲۰۱۶آسـیا شـدند اما در
ایـن مراسـم حضـور نخواهنـد داشـت.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر؛ کنفدراسـیون فوتبال
آسـیا در حالـی هفتـه گذشـته اسـامی نامزدهـای
بهتریـن هـای فوتبـال آسـیا را اعالم کـرد که نام
هیـچ گزینـه ای از ایـران در آن وجـود نداشـت.
همیـن موضوع اعتراض رسـمی فدراسـیون فوتبال
ایـران را در پـی داشـت و مهـدی تاج اعلام کرد
ایـران ایـن مراسـم را تحریـم مـی کند.
در همـان مقطـع زمانـی عبـاس ترابیـان رییـس
کمیتـه فنـی و توسـعه فوتسـال از احتمـال
انتخـاب و اعلام فوتسـالی هـای ایران بـه عنوان

آن سو
پیش بینی اعزام  150ورزشکار به باکو؛

ثبت نام کمیته ملی المپیک در  ۱۶رشته بازی های
کشورهای اسالمی

کمیتــه ملــی المپیــک بــا ثبــت نــام اولیــه در  ۱۶رشــته
بــازی هــای کشــورهای اســامی ،آمادگــی ایــران را بــرای
حضــور در ایــن دوره بــازی هــا بــه طــور رســمی اعــام کــرد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،چهارمیــن دوره بــازی هــای
کشــورهای اســامی  ۲۲اردیبهشــت مــاه تــا اول خردادمــاه ســال
آینــده بــه میزبانــی آذربایجــان و در شــهر باکــو برگــزار می شــود.
ایــران کــه در دوره هــای پیشــین ایــن بــازی هــا حضــور داشــت،
قصــد دارد در ایــن دوره بــازی هــا نیــز شــرکت کنــد.
در همیــن راســتا کمیتــه ملــی المپیــک بعــد از معرفــی شــاهرخ
شــهنازی بــه عنــوان سرپرســت بــا انجــام اولیــه ثبــت نــام اولیــه،
حضــور ورزشــکاران کاروان ایــران در دوره جدیــد بــازی هــای کشــورهای اســامی را قطعــی کــرده و
اینگونــه بــرای ایــن حضــور اعــام آمادگــی رســمی کــرده اســت.
ورزش هــای آبــی ،ژیمناســتیک ،ووشــو (ســاندا) ،تنیــس روی میــز ،هندبــال ،جــودو ،کشــتی (فرنگــی و
آزاد) ،تیرانــدازی ،تنیــس ،والیبــال ،بوکــس ،دو و میدانــی (فدراســیون دوومیدانــی و فدراســیون معلــوالن)،
کاراتــه ،تکوانــدو ،ورزش هــای زورخانــه ای و وزنــه بــرداری  ۱۶رشــته ای هســتند کــه کمیتــه ملــی
المپیــک کــه بــرای اعــزام ورزشــکار بــه رقابــت بخــش هــا و مــاده هــای مختلــف آنهــا ثبــت نــام اولیــه
انجــام داده اســت.
اصغــر رحیمــی ،رئیــس مرکــز تیــم هــای ملــی کمیتــه ملــی المپیــک در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر ضمــن
اعــام ایــن خبــر اظهارداشــت :ایــن ثبــت نــام اولیــه حضــور کاروان ایــران در بــازی هــای کشــورهای
اســامی اســت .در واقــع انجــام ایــن ثبــت نــام بــه معنــی اعــزام قطعــی ورزشــکار یــا نماینــدگان
رشته های ثبت نام شده نیست.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه هــدف و برنامــه کمیتــه ملــی المپیــک اعــزام کاروان بــزرگ بــه بــازی هــای
کشــورهای اســامی اســت ،خاطرنشــان کــرد :ایــن برنامــه ماســت کــه البتــه بــه شــرط تامیــن بــه موقــع
بودجــه قطعــا اجــرا خواهــد شــد .در کل اینکــه فاکتورهایــی ماننــد شــرایط فنــی ،شــرایط روز رشــته مــورد
نظــر ،مــدال آوری و بــه خصــوص شــرایط مالــی تعییــن کننــده چگونگــی اعــزام کاروان بــه باکــو اســت.
رئیــس مرکــز تیــم هــای ملــی کمیتــه ملــی المپیــک تاکیــد کــرد :نتایجــی کــه ورزشــکاران و رشــته هــا
در دوره پیشــین بــازی هــای کشــورهای اســامی بــه دســت آوردنــد نیــز از جملــه معیارهــای موردنظــر
بــرای شــکل گیــری ترکیــب نهایــی کاروان اعزامــی بــه باکــو اســت .در کل مــا بــر اســاس برنامــه ای
کــه بــرای اعــزام کاروان بــزرگ بــه بــازی هــای کشــورهای اســامی داریــم ،ثبــت نــام اولیــه را در بخــش
مــردان ،زنــان و انفــرادی و تیمــی رشــته هــای مــورد نظــر انجــام داده ایــم امــا ایــن ثبــت نــام بــه معنــی
اعــزام قطعــی نیســت.
وی در ایــن رابطــه ادامــه داد :پیــش بینــی مــا بــر اســاس ثبــت نــام اولیــه انجــام شــده ،اعــزام ۱۵۰
ورزشــکار بــه بــازی هــای کشــورهای اســامی اســت امــا بازهــم تاکیــد مــی کنــم معیارهــای مختلــف در
نهایــی شــدن تعــداد رشــته هــا و ورزشــکارانی اعزامــی و در کل ترکیــب کاروان ایــران تاثیرگــذار هســتند.
رحیمــی در پایــان گفــت :زمــان برگــزاری بــازی هــای کشــورهای اســامی بــه لحــاظ مالــی و تخصیــص
بودجــه خــوب نیســت .بــه هــر حــال ایــن بــازی هــا اوایــل ســال آینــده برگــزار مــی شــود یعنــی زمانــی
کــه احتمــاال بخــش زیــادی از بودجــه  ۹۶کمیتــه بــه دســت مــان نرســیده اســت .امیــدوارم در ایــن زمینــه
مشــکلی نداشــته باشــیم.
بــه گــزارش مهــر ،برگــزاری بــازی هــای همبســتگی کشــورهای اســامی زیــر نظــر ســازمان کنفرانــس
اســامی و بــا حضــور ورزشــکاران زن و مــرد از  ۵۷کشــوری کــه عضــو ایــن ســازمان هســتند ،آغــاز شــد.
اولیــن دوره بــازی هــای همبســتگی کشــورهای اســامی ســال  ۲۰۰۵میــادی در عربســتان و بــه میزبانــی
مشــترک چهــار شــهر مکــه ،مدینــه ،جــده و طائــف برگــزار شــد.
ایــران بــا حضــور در اولیــن دوره بــازی هــای کشــورهای اســامی صاحــب  ۱۰مــدال طــا ۹ ،نقــره و ۱۱
برنــز شــد و جایــگاه پنجــم را بــه دســت آورد .در ســومین دوره ایــن بــازی هــا ایــران بــا  ۸۸ورزشــکار
متشــکل از  ۲۹ورزشــکار زن و  ۵۹ورزشــکار مــرد و در  ۶رشــته تکوانــدو ،ووشــو ،تیــر و کمــان ،کاراتــه ،دو
و میدانــی و والیبــال شــرکت کــرد .در ایــن دوره بــازی هــا کاروان ایــران بعــد از کشــور میزبانــی یعنــی
اندونــزی بــا  ۵۹مــدال کــه  ۳۰مــدال آن بــه رنــگ طــا بــود در جایــگاه دوم قــرار گرفــت.
قــرار بــود دومیــن دوره بــازی هــای کشــورهای اســامی ســال  ۲۰۰۹بــه میزبانــی ایــران برگــزار شــود امــا
برخــی مســائل منجــر بــه لغــو میزبانــی ایــران و در کل ایــن دوره بــازی هــا شــد.

بهترین های سال آسیا خبر داده بود.
در همیـن ارتباط کنفدراسـیون فوتبال آسـیا دیروز
در نامـه ای اعلام کـرد که سـه بازیکن تیـم ملی
ایـران بـه عنـوان نامزدهـای بهتریـن بازیکنـان
سـال آسـیا انتخاب شـده اند.
عبـاس ترابیـان در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر؛ بـا
اعلام ایـن خبر گفـت :علـی اصغـر حسـن زاده،
احمـد اسـماعیل پـور و فرهـاد توکلـی بـه عنـوان
سـه کاندیـدای بهتریـن بازیکـن فوتسـال آسـیا
انتخـاب شـده انـد.
وی تاکیـد کـرد :البتـه ایـن بازیکنـان در مراسـم
بهتریـن هـا حضـور ندارند و همانند سـال گذشـته
یـا جوایـز برای آنها ارسـال می شـود و یـا در یک

زیــر اســت:
 -۱ایــران  ۱۱ -بــازی ۹ ،بــرد ۲ ،تســاوی ،بــدون
باخــت
 -۲فرانســه  ۱۷ -بــازی ۱۳ ،بــرد ۳ ،تســاوی ،یــک
باخــت
 -۳مکزیــک  ۱۵ -بــازی ۱۱ ،بــرد ۳ ،تســاوی ،یــک
با خت
 -۴کرواســی  ۱۳ -بــازی ۹ ،بــرد ۳ ،تســاوی ،یــک
باخــت
 -۵کــره جنوبــی  ۱۱ -بــازی ۸ ،بــرد ،یــک تســاوی،
دو باخــت
 -۶برزیــل  ۱۲ -بــازی ۸ ،بــرد ،ســه تســاوی ،یــک
باخــت
 -۷ازبکســتان  ۱۲ -بــازی ۹ ،بــرد ،بــدون تســاوی،
ســه باخــت
 -۸ژاپــن  ۱۰ -بــازی ۷ ،بــرد ،یــک تســاوی ،دو
باخــت
 -۹آرژانتیــن  ۱۵ -بــازی ۱۰ ،بــرد ،ســه تســاوی،
دو باخــت
 -۱۰کاســتاریکا  ۱۲ -بــازی ۸ ،بــرد ،دو تســاوی،
دو باخــت
 -۱۱آلمــان  ۱۶ -بــازی ۱۰ ،بــرد ۳ ،تســاوی۳ ،
باخــت
 -۱۲پرتغــال  ۱۷ -بــازی ۱۰ ،بــرد ۴ ،تســاوی۳ ،
باخــت

تورنمنـت بین المللـی جایزه را به آنهـا خواهند داد.
رئیـس کمیتـه فنـی و توسـعه فوتسـال دربـاره
اینکـه آیـا کنفدراسـیون فوتبـال آسـیا بهتریـن
باشـگاه و تیـم ملـی فوتسـال را هم انتخـاب کرده
اسـت؟ گفـت :من قبلا گفته بـودم یا کشـور بهتر
فوتسـال و یا بهتریـن بازیکن را انتخـاب می کنند
کـه در نامـه آنها فقـط بهتریـن بازیکن ذکر شـده
ا ست .

سه بازیکن ایرانی نامزد بهترین بازیکن فوتسال آسیا
سه بازیکن تیم ملی فوتسال ایران نامزد بهترین بازیکن سال  ۲۰۱۶آسیا شدند اما در
این مراسم حضور نخواهند داشت ...
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ورزش امروز
فغانی:

مسی تابع قانون است اما نیمار و سوارز همواره معترضاند
داور بینالمللـی فوتبـال ایـران میگویـد ،مشـکلی بـا سـتارههای فوتبـال
تابـع قانـون مانند لیونل مسـی ندارد امـا بازیکنانـی مانند رونالدینیـو ،نیمار
و سـوارز همـواره معترضاند.
بـه گـزارش ایسـنا ،علیرضا فغانـی دربـاره نامزد شـدن در بخـش بهترین
داوران فوتبـال جهـان در سـال  ،2016اظهـار کرد :خیلی خوشـحالم .من با
چهـار داور دیگـری کـه در این بخش نامـزد شـدهاند ،در کالس دواری فیفا
حضـور داشـتم .ایـن داوران هـم در جـام جهانی قضـاوت کردنـد .هر چند
مـن در سـال  2014هـم نامزد عنـوان بهتریـن داور جهان بودم کـه در آن
سـال ،نیکـوال ریتزولـی ایتالیایی این جایزه را کسـب کرد و در سـال 2015
هم روشـن ایرماتـوف این جایـزه را از آن خـود کرد.
او ادامـه داد :بـرای ایـن بخـش معمـوال داورانـی نامـزد میشـوند کـه در مسـابقات قارهای خودشـان
قضـاوت کردهانـد امـا مـن در این سـال فینـال المپیـک را قضاوت کـردم و به عنـوان نامـزد این بخش
انتخـاب شـدم .هـر کس هـم در ایـن بخش برنده شـود خوشـحال میشـوم.
داور بیـن المللـی فوتبـال ایـران گفـت :در سـال  2012و  2013در مسـابقات جـام باشـگاههای جهان
ذخیـره بـودم اما از سـال گذشـته بـه عنوان داور در این مسـابقات شـرکت داشـتم .از سـال  2014هم
در ایـن مسـابقات قضـاوت میکنم .هر سـال یـک داور آسـیایی برای مراسـم برترین داور جهـان نامزد
شـده است.
فغانـی دربـاره قضـاوت در مسـابقات بینالمللـی بـه همـراه حسـن کامرانیفر ،رییـس فعلـی دپارتمان
داوری فدراسـیون فوتبـال خاطرنشـان کـرد :کامرانیفـر قبال همکار من بـود و االن هـم در کمیته داوران
کار میکنـد .یـک خسـته نباشـید بـه هم بـه آقای عنایـت ،رییس سـابق ایـن دپارتمـان میگویم.
او در واکنـش بـه اینکـه گفتـه میشـود رابطـه خوبـی بـا سـتارگان فوتبـال جهـان نـدارد چرا کـه قبال
رونالدینیـو را در مسـابقات جـام باشـگاههای جهـان اخـراج کـرده و حتـی در ایـران هـم گفته میشـد
بـا فرهـاد مجیـدی رابطـه خوبی نداشـته اسـت ،گفـت :در چنـد بازی قبـل که قضـاوت آن را بـر عهده
داشـتهام ،متوجه شـدم مسـی از داور و قانـون تابعیت میکنـد اما بعضـی بازیکنان مانند نیمار و سـوارز
همـواره معتـرض هسـتند .هـر کسـی کـه از قانون عبـور کنـد بـا او برخـورد میکنـم .آقـای رونالدینیو
هـم خطـای بـد کـرد و اخراج شـد .فرهـاد مجیـدی هـم در این اواخـر با مـن دوسـت بـود و از فوتبال
خداحافظـی کرد.
فغانـی دربـاره فاکتـور غـذای داورانـی کـه یکی از باشـگاهها بـه کمیتـه داوران ارائـه کرده اظهـار کرد:
داوران معمـوال بـرای بازیهایـی کـه دو یـا سـه بعـد از ظهـر اسـت اصلا ناهـار نمیخورنـد .معتقدم
عنـوان کـردن این مسـائل در رسـانه چنـدان خوب نیسـت.
داور بینالمللـی فوتبـال ایـران کـه بـا برنامـه تلویزیونـی ورزش و مـردم سـخن میگفت ،در پاسـخ به
ایـن سـوال کـه آیا قضـاوت فینـال جـام جهانی بـرای او رویـا و آرزو اسـت ،گفـت :این موضـوع برای
همـه رویاسـت و بـرای من هم بوده اسـت اما میتـوان بـا کار و تالش به ایـن آرزو برسـیم .باید متذکر
شـوم کـه هیـچ چیـز برای مـا قطعی نیسـت و باید تالشـمان را بکنیـم و به عنـوان گـروه داوری اول در
جـام جهانی معرفی شـویم.
او در پایـان گفـت :از همـه مربیـان لیـگ برتـری آقـای قلعهنویـی ،دایـی ،مایلی کهـن و  ...کـه در همه
مسـابقات بـه مـا کمـک کردنـد تشـکر می کنـم .تقاضـا دارم کـه دوسـتان مقداری سـعهصدر داشـته
باشـند تـا داوران جـوان هـم بتواننـد به راحتـی قضـاوت کنند.

دیدار اعضای تیمهای ملی فدراسیون فوتبال با رییس جمهور
رییـس فدراسـیون فوتبـال از رایزنـی وزیـر ورزش و جوانـان بـرای دیـدار اعضـای تیمهـای ملـی این
فدراسـیون بـا رییـس جمهـور خبـر داد.بـه گـزارش ایسـنا ،مهدی تـاج با اشـاره به جلسـه اخیـرش با
مسـعود سـلطانیفر ،وزیـر ورزش و جوانـان گفـت :در جلسـهای که با مسـعود سـلطانیفر داشـتم ،قرار
بـر این شـد کـه با توجـه به موفقیتهـای اخیـر تیمهای ملـی فدراسـیون فوتبال ماننـد تیم ملـی فوتبال
بزرگسـاالن ،جوانـان و نوجوانان و فوتسـال و فوتبال سـاحلی ،وی مقدمـات دیدار بازیکنـان تیمهای ملی
بـا رییـس جمهـور را فراهـم کند کـه این دیـدار در آینـدهای نزدیـک برگزار میشـود.

دالیل افزایش بدهی استقالل و پرسپولیس
قوانین عجیب و مدیران کم تقصیر

دو باشـگاه اسـتقالل و پرسـپولیس کـه
بیشـترین طرفـداران را در فوتبال ایـران دارند
بـه جای پیشـرفت ،هر سـال با بیشـتر شـدن
بدهیهایشـان مواجـه هسـتند و کسـی هـم
ایـن تقصیـر را گـردن نمیگیـرد.
خبرگـزاری مهـر  -گـروه ورزشـی :بدهـی
سـرخابیها چـرا چنـد برابر شـد؟ این پرسـش
مهمتریـن سـوال ایـن روزهـای مـردم اسـت
و البتـه ریشـهیابی هـم نمـی شـود و همـه
سـعی دارنـد بـا پیـدا کردن یـک قربانـی مثل
مدیـران عامـل کار را تمـام کـرده و دوبـاره
مدیـر دیگـری را در ایـن دره عمیـق قـرار

گرفتـه دلیلـش اشـتباهات و عـدم هماهنگـی
سـازمان خصوصـی سـازی ،مجلـس و وزارت
ورزش بوده اسـت.
پروسـه خسـته کننـده خصوصـی
سـا ز ی
در سـال  ۹۰پروسـه خصوصی سـازی با ورود
ایـن سـازمان اندکـی جـدی تر شـد .حتی این
دو باشـگاه را بـه وزارت رفـاه واگـذار کردنـد
تـا قانـون رعایت شـود .از سـوی دیگـر چون
بایـد ایـن دو باشـگاه سـود ده مـی شـدند تـا
در خصوصـی سـازی به فـروش برسـند ،پس
از چنـد مـاه قانونـی وضـع کردنـد کـه بایـد

بدهنـد و سـه سـال بعـد او را هـم دوبـاره لبه
تیـغ ببرنـد و بـا انگشـت او را نشـان بدهنـد.
آیا همه مدیران کارنابلدند؟
بـا ایـن وجـود هسـتند کسـانی که عمیـق تر
بـه ماجراهـا نـگاه مـی کننـد و مـی گوینـد
امـکان نـدارد همه مدیـران کار را بلد نباشـند
یـا همـه بدهی به بـار بیاورند و حتـی یک نفر
هم نباشـد کـه بتوانـد در تراز مالـی اش دخل
و خـرج را بخواند.
منابع درآمدی که در اختیار باشـگاه ها
نیستند
اینکـه چـرا همـه بدهـی بـه بـار مـی آورنـد
بـه مدیـران مربـوط نمـی شـود بحـث کپـی
رایـت اسـت و حـق پخـش تلویزیونـی و
بلیط فروشی که هیچکدام در اختیار باشگاه ها
قـرار نمیگیرنـد و در ایـن رابطه پیـش از این
بارهـا نوشـته ایـم اما اینکـه چرا در پنج سـال
اخیـر ایـن بدهی با روندی سرسـام آور شـتاب

درآمدهـا را بـه حسـاب خزانـه دولـت بریزید.
پروسـهای کـه ممکـن اسـت تـا شـش مـاه
طـول بکشـد تـا پول بـه باشـگاه عـودت داده
شـود آن هـم در صورتی که یکـی از طلبکاران
آن را از حسـاب برنـدارد .در همیـن گیـر و دار
بودنـد کـه مجلـس اعالم کـرد کمـک دولت
دیگـر بـرای اسـتقالل و پرسـپولیس انجـام
نشـود .ایـن درحالـی بـود کـه سـپاهان ،ذوب
آهـن ،فـوالد ،سـایپا ،پیـکان و دیگـران
همچنـان از بودجـه دولـت ارتزاق مـی کردند.
تبر بر گردن استقالل و پرسپولیس
قطـع کمـک دولت بـرای این دو باشـگاه مثل
تبـر بـود روی گـردن آنهـا .در این مـدت علی
فتـح اهلل زاده و محمـد رویانیان در دو باشـگاه
بودنـد و عملا ایـن قانـون مـی توانسـت هر
دو را بـا تیـم هایشـان بـه فالکت برسـاند .با
ایـن حال رویانیـان و فتح اهلل زاده سرسـختی
مـی کردند و زیر فشـار هوادارانـی که به اعداد

و قوانین کاری ندارند و سـتاره های خودشـان
را مـی خواهند و جام و آسـیا ،زیر فشـار رفتند.
کـری هـا در اوج بـود و در نهایـت کار را بـه
جایـی رسـاند کـه رویانیـان بـرای شکسـتن
اعتصـاب خانـه اش را فروخـت و فتـج اهلل
زاده زمیـن و آپارتمانـش در شـمال کشـور را.
پدری که حق نداشـت بـه فرزندانش
کمک کند
بـا ایـن تصمیـم بدهی ها هم بیشـتر و بیشـتر
شـد .در واقـع وزارت ورزش دو فرزند داشـت
کـه حـق نداشـت هزینـه آنهـا را بدهـد و هر
دو باشـگاه را تقریبـا رهـا کـرده بـود و اگـر
کمکـی بود در حد وام سـه میلیـاردی صندوق
قهرمانـان و پیشکسـوتان بـود تـا اینکـه در
نهایـت برنـد را دادنـد و اندکـی شـرایط بهتـر
شـد .بـا این حال اسـتقالل جـام گرفـت و در
آسـیا هـم بـاال رفـت .هرچـه اسـتقالل باالتر
مـی رفـت بـا وجـود درآمدزایـی مرحلـه بـه
مرحلـه بدهکارتر هم می شـد چـون هزینه ها
بسـیار بیشـتر از قبل بود .در مورد پرسـپولیس
هـم بایـد گفـت اگـر چـه در آن دوران جـام
نگرفـت امـا از کرختـی و خمودگی هـم خارج
شـده بـود و روند رو به رشـدی داشـت هرچند
بدهـی هـا بـرای این باشـگاه از اسـتقالل هم
بیشـتر به نظـر بود.
قوانین عجیب در زمان های اشتباه
بـه هـر حـال اصـل ماجـرا همینجـا بـود:
اسـتقالل و پرسـپولیس اسـیر قوانینـی شـدند
کـه پیـش از خصوصـی سـازی بـرای ایـن
دو باشـگاه چیـده شـده اسـت .یعنـی قبـل از
خصوصـی شـدن کمـک دولت را قطـع کردند
و ایـن موضـوع همه چیز را عـوض کرد .قطعا
مدیـران ایـن دو باشـگاه هـم در باالتـر رفتن
بدهـی هـا نقـش داشـته انـد امـا بایـد تاکیـد
کـرد که قوانیـن عجیب در زمان های اشـتباه
در حالـی بـه ایـن دو باشـگاه تحمیـل شـدند
کـه در نهایـت بـا  ۱۳۵امضـا از نماینـدگان
مجلـس کـه توسـط نجـف نـژاد جمـع شـد و
البتـه پـس از دسـتور از مراکـز باالدسـت در
مـورد عـدم واگـذاری بـه مشـتریان دو تیـم
عملا همـه چیـز بـه هـم ریخـت .ایـن یعنی
آنکـه سـه سـال کمـک دولـت نزدیـک بـه
قطـع شـدن بـود و در نهایـت با یـک تصمیم
آنـی بـه شـرایط قبلـی خـود برگشـت و البته
در ایـن مـدت بدهـی ها بـه دلیل قطـع ردیف
بودجـه وزارت ورزش بـه ایـن دو تیـم عملا
بیشـتر از قبل شـد.

مهدی تاج خبر داد:

سهمیه فوتبال ایران  ۱+۳شد
رئیـس فدراسـیون فوتبـال با اشـاره بـه اعتراضـی که به
تصمیـم کنفدراسـیون آسـیا داشـته انـد گفـت :سـهمیه
فوتبـال ایـران در لیـگ قهرمانـان آسـیا سـه بعلاوه یک
شـد و فقـط اسـتقالل در مرحله پلـی آف شـرکت می کند.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر ،مهدی تـاج در مورد شـرایط
فعلـی فوتبـال ایران گفـت :در همـه کشـورهای تیم های
پایـه جزو مهمترین اولویت ها هسـتند که ما توانسـتیم در
ایـن رده ها به جام جهانـی راه پیدا کنیم .در فوتسـال هم
افتخار آسـیا هسـتیم و در جهان سوم شـده ایم .در داوری
هـم آقـای فغانـی بهتریـن بازیهـا را قضـاوت کـرده اند.
تـا قبـل از اعتراضـی کـه مـا بـه انتخـاب بهتریـن هـای
آسـیا کنیـم آقـای فغانـی هـم جـزو کاندیداهـا نبـود.وی
افـزود :هیچکـدام از ایـن موفقیـت هـا در برنامـه هـای
انتخـاب بهتریـن های کنفدراسـیون آسـیا قرار نداشـتند
و مـا بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه اعتـراض کنیـم که در
جـواب اعلام کـرد که چهـار الیه دیگـر انتخـاب خواهیم
کـرد کـه مـن ترجمـه نامـه اول را دارم و مـی دانـم کـه
مشـکل اینهـا ندانسـتن نیسـت بلکـه اینکه نمـی خواهند
ببیننـد فوتبـال ایـران را.
رئیـس فدراسـیون فوتبـال ادامـه داد :فوتبال ایـران االن
اول آسیاسـت و همـه کشـورهای آسـیا پشـت ایـران
هسـتند .منتهـی نمـی دانـم کـه کنفدراسـیون آسـیا چرا
چنیـن رفتارهایـی مـی کنـد.
مهـدی تـاج ادامـه داد :ایرادهـای زیادی به کنفدراسـیون
فوتبـال آسـیا داریـم کـه یکـی از آنهـا زمیـن برگـزاری
دیـدار بـا سـوریه اسـت .مـا  ۶اکتبـر کـه  ۴۰روز قبـل از
مسـابقه نامـه زدیم که ایـن ورزشـگاه برای دیـدار ایران
با سـوریه مناسـب نیسـت .کـی روش هـم برای مـا نامه
زده بـود و شـرایط را توضیـح داد .بعـد از ایـن ما بـه فیفا
هـم نامـه زدیم و همـه ایـن مـوارد را پیش بینـی کردیم.
فیفـا هـم دلش مـی خواهد فوتبـال زیبا باشـد .فیفـا نامه
را بـه کنفدراسـیون فوتبـال آسـیا ارجـاع داد .مشـکل مـا
ایـن بود که کنفدراسـیون آسـیا ایـن زمین را تاییـد کرد.
وی ادامـه داد :دوبـاره به کنفدراسـیون آسـیا و مسـئوالن
مالـزی نامـه زدیـم و اعتراض کردیـم اما توجـه نکردند و
مـا دو امتیـاز شسـته و رفته را از دسـت دادیم .ان شـاهلل
کـه کار مـا گیـر نکند امـا ایـن دو امتیـاز در روزهـای آخر
خیلی سرنوشـت سـاز اسـت.
مهـدی تـاج در مـورد بهـا دادن بـه فوتبـال بانـوان نیـز
گفـت :ضعـف هایـی در بخش های بانوان اسـت کـه باید
رسـیدگی شـود .ما بـرای رشـد و توسـعه فوتبـال بانوان
بـه باشـگاه هـا اعلام کردیم کـه باید پنـج درصـد را به
فدراسـیون بدهنـد .ما قانونی گذاشـتیم که اگر باشـگاهی
در فوتبـال بانـوان فعالیـت کـرد به جـای پنج درصد سـه
درصـد بـه فدراسـیون بدهنـد و بقیـه را خرج تیـم بانوان
کننـد.وی افـزود :کمیته اخالق فدراسـیون فوتبـال در حال
بررسـی وضعیـت فوتبـال بانوان اسـت و احتمـاال ما چند
بازیکـن را بـا محرومیـت های یک یـا چند سـاله خواهیم
داشـت .برخـی اتفاقاتـی که رخ مـی دهد مثـل خاله بازی
مـی مانـد کـه برخـی مـی گوینـد کـه اینهـا بازیکـن مـا
هسـتند و بایـد بیاینـد و از ایـن حرف هـا .اینهـا باندبازی
اسـت کـه برونـد و بگوینـد اینهـا بازیکن ما هسـتند و هر
جـا مـن مـی روم اینها هـم بایـد بیاینـد .قطعا مـا جلوی
ایـن حرف هـا قطعـا خواهیـم ایسـتاد.رئیس فدراسـیون
فوتبـال در مـورد نشسـتی کـه بـا کیومـرث هاشـمی در
کمیتـه ملـی المپیک داشـت گفـت :تکلیـف تیم امیـد باید
مشـخص شـود .ما نیـازی بـه کمک کسـی نداریـم .باید
زمینـه اعتـراض مـا را از بیـن ببرند .حـرف ما این اسـت
کـه یـا صددرصـد در اختیـار کمیته ملـی المپیک باشـد یا
در اختیـار فدراسـیون فوتبـال .تـا آنجایـی کـه مـی دانم
نظـر آقـای هاشـمی هـم ایـن اسـت کـه صددرصـد تیم
امیـد را بدهنـد بـه فدراسـیون فوتبـال .این را بایـد کتبی
بـه مـا اعلام کنند تـا کارمـان را شـروع کنیم.

