
صحبت هاي نوبخت، 
دول�ت  س�خنگوي 
ص  ر خص����و د

پرداخت بدهي ه�اي ميلياردي پرس�پوليس و 
اس�تقالل زماني كه اين دو تيم مشكالتي براي 
گرفتن مج�وز حرفه اي ب�راي حض�ور در ليگ 
قهرمانان داشتند، موجي از واكنش هاي منفي را 
به دنبال داشت؛ انتقادهايي كه عليرضا دهقان، 
نماينده س�ابق مجل�س در راس�تاي آن تأكيد 
مي كند كه طبق قانون پرداخت هرگونه وجه از 
بودجه كشور به ورزش حرفه اي ممنوع است اما 
دولت چاره اي جز اين كار ندارد. وقتي بدهي ها 
و مشكالت تيم ها عمدتًا به دليل حضور مديران 
ناكارآمد و منتخب دولت اس�ت كش�يدن جور 
اشتباهات آنها دست آخر مي افتد بر دوش دولت!

    
 سخنگوي دولت وعده پرداخت بدهي 
سرخابي هاي پايتخت را داده، آن هم در 
شرايطي كه طبق قانون چنين اجازه اي 
ندارد. اين مس�ئله مي توان�د با برخورد 

جدي مجلس مواجه شود؟
طبق قانون، دول��ت حق هيچ گون��ه پرداختي به 
باشگاه ها را ندارد؛ چراكه اين كار از لحاظ عقالني 
و قانوني توجيهي ندارد اما از نظر سياسي دارد. در 
واقع اين يك نوع گروكشي دولت است. دولتي كه 
در امور تيم ها با انتخاب هيئت مديره و مديرعامل 

و... دخالت مي كند، در تنگن��اي همين تيم ها كه 
ناكارآمدي مديران باعثش هس��تند، دست ياري 
به س��وي آنان دراز مي كند و ن��ه فقط مجلس كه 
سازمان بازرسي و وزارت كش��ور نيز مي توانند به 
اين مسئله ورود كرده، تحقيق و تفحص و سرانجام 
برخورد كنند اما آي��ا اراده و خواس��تي براي اين 
كار وجود دارد؟ بعيد مي دان��م؛ چراكه آنها نيز به 
طور سياس��ي به اين مس��ئله نگاه مي كنند و اگر 
همسو با سياست هاي دولت باشند، اين روند انجام 
نمي گيرد و اگر هم بگيرد آنقدر كند و ضعيف است 

كه تأثيري ندارد. 
 اينكه باشگاه ها در ايران دولتي هستند 
و خصوص�ي نمي ش�وند باعث ش�ده تا 
دست تيم ها از جيب ملت كوتاه نشود. 
آيا خصوصي سازي نمي تواند حالل اين 

مشكل بزرگ باشد؟
بدون شك خصوصي شدن باشگاه ها دست تيم ها را 
از بيت المال كوتاه مي كند اما نه فقط شرايط آنطور 
كه بايد مهيا نيس��ت كه دولت نيز چنين چيزي را 
نمي خواهد. چراكه در آن صورت دستش از هرگونه 
دخالتي كوتاه مي شود. فوتبال يك ورزش توده اي 
اس��ت و همه به ص��ورت تلويحي با هم س��ازگار و 
همسو هستند. مجلس مي تواند ورود كند، عيب ها 
و ناكارآمدي ها را بررس��ي كرده و گ��زارش دهد و 
دس��تگاه هاي مربوطه با آن برخ��ورد كنند اما اگر 

اراده اي باشد كه معلوم نيست باشد. 

 

البته نمي توان از اين مسئله هم گذشت كه باشگاه ها 
به دليل عدم دريافت حق پخش، تبليغات محيطي 
و... توان درآمد زايي ندارند و با توجه به آنكه دخل و 
خرجشان با هم نمي خواند، ناچار به دست درازي به 

بيت المال هستند. 
همه اينها به دليل بحث ها و نگاه هاي سياسي است. 
وقتي تيم ها براي گرفتن حقشان مثالً از صدا و سيما 
حمايت نمي شوند، بايد به شكلي ديگر هواي آنها را 
داشت. اينها همه بده بستان هايي است كه دولت، 
)وزارت ورزش و ديگر ارگان ها( با فوتبال و تيم هاي 
باشگاهي دارند. همان دليلي كه باشگاه ها را نيازمند 
حمايت دولت مي كند و اين همان چيزي است كه 

مي خواهند. تيم داري خصولتي نه خصوصي !
 پرداخت حق پخش اما باعث مي ش�ود 
تيم ها بدهي هاي خود را پرداخت كرده 
برخالف قانون چش�م به دس�ت دولت 

نداشته باشند. 
بله، همه آنچه بحث شد، شدني است اما ساختار بايد 
عوض ش��ود. نوع نگاه مس��ئوالن بايد تغيير كند كه 
البته اين يكي ديگر كار س��اده اي نيست؛ چراكه در 
شرايط فعلي، همه با هم سازگار شده اند كه اگر نبود، 
 مشكالت حل و فصل مي شد اما... نمي شود! وگرنه كه 
همه تيم هاي باشگاهي در دنيا،  حساب ويژه اي روي 
دريافتي هاي خود از صدا و سيما باز مي كنند و بسياري 
از هزينه هايشان را با حق پخش مديريت مي كنند. اما 
در ايران حق پخش��ي براي فوتبال وج��ود ندارد كه 

بخواهند مشكالت خود را با آن مديريت كند. 
 اگرچ�ه هم�ه نگاه ها به س�رخابي هاي 
پايتخت است اما تيم هاي صنعتي نيز به 
راحتي از بودجه دولتي ارتزاق مي كنند!

بله و چه كس��ي اي��ن حق را ب��ه آنه��ا داده؟ آيا به 
كارمندان و كارگران آنها نيز به اين شكل رسيدگي 
مي ش��ود؟ آيا حقوق و مزاياي آنها نيز روي اصول 
و به موقع است؟ اگر قرار باش��د از جيب خودشان 
خرج كنند، خيالي نيست، خودشان مي دانند اما از 
بودجه دولت و از بيت المال و جيب مردم مي برند و 
شركت هاي كارخانه جات وابسته به دولت هستند. 
به اين امور هم مي توان رس��يدگي كرد. س��ازمان 
بازرس��ي و ارگان هاي ديگر اما معموالً همه همسو 
با دول��ت و ديدگاه هاي آن هس��تند و آن نظارت و 

برخوردي كه انتظار مي رود نمي شود!
ريخت و پاش هاي تيم هاي صنعتي هم 
طي سال هاي اخير كم نبوده است. با اين 
تفاوت كه چون آنها برخالف پرسپوليس 
و استقالل خيلي در چشم و زير ذره بين 
نيستند، دريافتي هايشان در بوق و كرنا 

نمي شود و به مشكل برنمي خورند.
ببينيد، مسئله اينجاست كه نه تيم هاي صنعتي 
و نه پرس��پوليس و اس��تقالل از جيب خود خرج 
نمي كنند. پس نگران��ي بابت پرداخت ارقامي كه 
براي قراردادها و ديگر خرج ها در نظر مي گيرند، 
 ندارند. اينها اگر خصوصي باش��ند، حواسشان به 
دخل و خرجش��ان هس��ت كه اگر زياده روي هم 
كنند،  از جيب خ��ود خرج مي كنن��د نه از جيب 
مردم. هرچند مطمئن باش��يد در اين صورت به 
شكلي ديگر خرجي را كه كرده اند جبران مي كنند 
اما با اين وجود اي��رادي نمي توان به هزينه اي كه 
مي كنن��د گرفت. ام��ا وقتي تيم دولتي اس��ت و 
خرجش از جيب دولت داده مي ش��ود، ش��رايط 
فرق مي كند و نبايد تا به اين اندازه ريخت و پاش 
شود و هزينه روي دست دولت گذاشته شود كه 
دس��ت آخر هم دولت ناچار به تسويه اشتباهات 
فاحش مديران ناكارآمدي شود كه خود انتخاب 

كرده است. 
 آخرين اق�دام وزارت ورزش به عنوان 
عضوي از دولت، سند سازي براي اخذ 
مجوز حرفه اي و حضور تيم ها در ليگ 
قهرمانان آسياست. فكر مي كنيد اين 
خود نوع�ي حماي�ت از رفتار اش�تباه 
باشگاه هاي بدهكار و چهره اي از فساد 

نيست؟
هس��ت، اين نيز خود به نوعي فساد است كه شايد 
در كوتاه م��دت جواب هم بدهد ام��ا در درازمدت، 
بدون ش��ك نتيج��ه نخواهد داد؛ چراك��ه هرگونه 
حركت مغاير با قانون، زمينه س��ازي براي فس��اد 
است و قابل قبول نيست و عواقب بدي را در پيش 

خواهد داشت. 

هزينه كردن دولت 
شيوا نوروزي
      گزارش

در فوتبال چالش��ي 
مهم و پيچيده است 
كه بعد از گذش��ت س��ال ها از مصوب��ه مجلس در 
خصوص غيرقانوني بودن آن هنوز هم اجرا مي شود. 
در اصل 44 قانون اساس��ي صراحتاً بيان شده كه 
حاكميت دولت بر باش��گاه هاي ورزش��ي ممنوع و 
برخالف قانون است. در اين قانون آمده كه دولت تا 
پايان سال 88 فرصت داشته تا باشگاه هاي دولتي را 
رسماً به بخش خصوصي واگذار كند. با اين حال با 
گذشت نزديك به يك دهه از ابالغ اين قانون نه تنها 
س��رخابي هاي پايتخت خصوصي نش��ده اند بلكه 
تيم هاي صنعتي نيز همچنان ب��ه نوعي از بودجه 
دولتي ارتزاق مي كنند! ح��اال كه بحث بدهي هاي 
ميلي��اردي، تهديدهاي  اي اف س��ي و عدم صدور 
مجوز حرفه اي براي باشگاه ها داغ است دوباره همه 
را به ياد بي تفاوتي و اهمال مسئوالن انداخته است. 

   هزينه كردن از بيت المال
از كمك 5 ميلياردي دولت در ارديبهشت ماه و كمك 
10 ميليارد توماني در خردادماه به فدراسيون فوتبال 
كه بگذريم مي رسيم به خبري كه سخنگوي دولت 
آن را خبري خوش براي س��رخابي ها ناميد؛ دولت 
بدهي هاي پرسپوليس و استقالل را پرداخت مي كند 
تا اين دوتيم ب��راي حضور در ليگ قهرمانان آس��يا 
مشكلي نداشته باشند! نوبخت در حالي اين خبر را به 
گوش مردم رساند كه هيچ اشاره اي به منبع پرداخت 
اين پول نك��رد. كمك دوباره دولت به س��رخابي ها 
قطعاً ازبيت المال و از جيب مردمي پرداخت مي شود 
كه انتظ��ار دارند اين بودجه ميلي��اردي صرف امور 
حياتي جامعه شود نه اينكه براي ماستمالي كردن 
س��وءمديريت هاي مديران دولتي اين دو باشگاه و 

پاك كردن صورت مسئله از آن بهره بگيرند. 
   سرخابي ها زيان ده اما حرفه اي!

همين چند س��ال پيش ب��ود كه هياه��وي زيادي 
براي واگذاري پرس��پوليس و استقالل ايجاد شد اما 
همانطور كه انتظار مي رفت خصوصي سازي دو تيم 
پرطرفدار هرگز به سرانجام نرسيد تا امروز سرخابي ها 

از زيان ده ترين باشگاه هاي كشور و حتي آسيا به شمار 
بروند. بدهي سرخابي ها بيش از 100 ميليارد تومان 
است و اين يعني اينكه مديران دو تيم در اين سال ها 
نه تنها درآمدي كسب نكرده اند بلكه ساالنه چندين 
ميليارد به بدهي باشگاه افزوده اند. از آنجا كه هيچ يك 
از دولت ها تاب جدايي از اين دو تيم را ندارند ترجيح 
مي دهند با پرداخت بدهي ها كم كاري مديراني كه 

خودشان انتخاب كرده اند را جبران كنند. 
   صنعتي ها فراموش نشوند

فوتبال حرفه اي دنيا سال هاست كه راه صنعتي شدن 
را در پيش گرفته و در ش��رايطي كه حتي تيم هاي 
آسيايي نيز قوانين بين المللي را اجرا می كنند و در 
جهت حرفه اي ش��دن قدم برمي دارند اما همچنان 

فوتبال ما اسير سوءمديريت و حواشي خود است. در 
حالي كه به نظر مي رسيد تيم هاي فوتبال صنعتي 
شرايط بهتري نس��بت به دولتي ها دارند اما صادر 
نش��دن مجوزحرفه اي براي اين تيم ه��ا ثابت كرد 
صنعتي ه��ا با بدهي ه��اي زياد دس��ت و پنجه نرم 
مي كنند و به قول تابش قائم مقام باش��گاه سپاهان 
براي گرفتن مجوز حرفه اي حاضر به سندس��ازي 
نش��ده اند. اينكه چرا باش��گاه هاي صنعتي به رغم 
بودجه هاي قابل قبولي كه دراختيار دارند كماكان 
نيازمند كمك هاي مالي هستند موضوع بسيار مهمي 

است كه كسي پاسخگوي آن نيست. 
اين اولين باري نيس��ت كه بح��ث داغ بدهي هاي 
ميلياردي س��ر زبان ه��ا مي افتد منته��ا اين دفعه 

مس��ئوالن آس��يايي قضيه را جدي تر از هميش��ه 
دنبال مي كنند. به همين خاطر اس��ت كه بيش از 
هر زمان ديگري دس��ت اندركاران اين مس��ئله به 
جنب و ج��وش افتاده اند ت��ا كم كاري هاي قبلي را 
به خيال خود جب��ران كنند. در اين س��ال ها افراد 
زيادي به هيئت مديره هاي قرمز و آبي ها راه يافتند 
و مديران بسياري همه كاره باش��گاه شدند. غريبه 
بودن با فوتبال فاكتور مشترك اغلب آنها بوده كه 
ثمره اش هم در به جا ماندن ميلياردها تومان بدهي 
به وضوح مش��خص اس��ت. بعد از انتخاب اعضاي 
هيئت مدي��ره و مديران عامل دو باش��گاه همواره 
انتقادهاي زيادي از نحوه اين انتخاب ها در رسانه ها 
و از سوي كارشناسان مطرح مي شود، اما متأسفانه 

گوش شنوايي وجود نداشته و ندارد. به نظر مي رسد 
اولتيماتوم هاي اين بار با گذشته تفاوت دارد. 

   يك بار براي هميشه
كنفدراسيون فوتبال آسيا بر اجراي قانون مصر است 
و تسويه حس��اب با طلبكاران و حل مشكالت مالي 
از جمله قوانين مهم اين نهاد بين المللي محس��وب 
مي شود. در خطر بودن سهميه هاي فوتبال ايران در 
ليگ قهرمانان به همين خاطر است. از آنجا كه بدون 
اعمال فشار نه فدراسيون فوتبال، نه وزارت و نه حتي 
دولت ها فكري به حال تيم هاي باشگاهي نمي كنند 
اجراي قانون از سوي  اي اف سي را بايد به فال نيك 
گرفت تا شايد برخي از مشكالت هميشگي فوتبال 
كش��ورمان از اين طري��ق حل و فصل ش��ود. منتها 
نگراني هايي وجود دارد از اين بابت كه به جاي حل 
اساسي مش��كالت و تنها براي خارج شدن از بحران 
ايجاد شده در جهت دور زدن قوانين بين المللي گام 
برداشته ش��ود؛ اتفاقي كه اگر خداي نكرده رخ دهد 
با جدي ترين برخوردها از سوي  اي اف سي و حتي 
فيفا مواجه خواهيم شد. انتظار مي رود يك بار براي 
هميشه درد اقتصادي فوتبال ايران دوا شود و اين امر 

جز با خصوصي سازي واقعي ميسر نخواهد شد. 
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88498432سرويس ورزشي

گرداب ورزش دولتي
باشگاه هاي زيان ده همچنان پول بيت المال را مي برند

س�اختار بايد ع�وض ش�ود. نوع 
نگاه مسئوالن بايد تغيير كند كه 
البته اين يكي ديگر كار س�اده اي 
نيس�ت چراكه در ش�رايط فعلي، 
همه باهم سازگار شده اند كه اگر 
نبود،  مشكالت حل و فصل مي شد 

اما... نمي شود!

از كم�ك 5 ميلي�اردي دول�ت در 
ارديبهشت ماه و كمك 10 ميليارد 
توماني در خردادماه به فدراسيون 
فوتبال ك�ه بگذريم مي رس�يم به 
خب�ري كه س�خنگوي دول�ت آن 
را خبري خوش براي س�رخابي ها 
ناميد؛ دولت بدهي هاي پرسپوليس 
و استقالل را پرداخت مي كند تا اين 
دوتيم براي حضور در ليگ قهرمانان 

آسيا مشكلي نداشته باشند! 

طبق قانون، دول�ت حق هيچ گونه 
پرداختي به باشگاه ها را ندارد چون 
اي�ن كار از لحاظ عقالن�ي و قانوني 
توجيهي ندارد اما از نظر سياس�ي 
دارد. در واقع اين يك نوع گروكشي 

دولت است

بررسي علل هزينه كرد غيرقانوني دولت در ورزش حرفه اي در گفت و گوي »جوان« با عليرضا دهقان، نماينده سابق مجلس شورای اسالمی

ناكارآمديمديرانراازجیبمردمجبرانميكنند ورزش ايران سال هاست دچار يك 
سعيد احمديان

     نگاه
تناقض آش��كار اس��ت؛ از يك س��و 
مجلس شوراي اس��المي در قانوني 
دولت را از باشگاهداري و هزينه در ورزش حرفه اي منع مي كند، از 
س��وي ديگر دولت اما حاضر به دل كندن از باشگاهداري نيست و 
برخالف ممنوعيتي كه وجود دارد، در ورزش حرفه اي هزينه مي كند، 
مانند همين چند روز پيش كه سخنگوي دولت در روزهايي كه خطر 
حذف استقالل و پرسپوليس از ليگ قهرمانان آسيا به دليل بدهي 
وجود داشت، وعده داد كه دولت بدهي هاي اين دو باشگاه را مي دهد! 
وعده اي در تناقض آشكار با قانون كه انتقادهاي زيادي را هم از سوي 
مجلسي ها و هم مردم در ش��بكه هاي اجتماعي متوجه دولت كرد؛ 
انتقاداتي كه يك حرف داشت: »دولت نمي تواند از بيت المال براي 
پرداخت بدهي هايي كه حاصل سوء مديريت مديران دو باشگاه بزرگ 

پايتخت است، اقدام كند.«
 با اين حال دولت و در رأس آن وزارت ورزش به رغم ادعاهايي كه مبني 
بر كمك نكردن به دو باشگاه دولتي استقالل و پرسپوليس داشته اند، 
همواره تا جايي كه توانسته اند با دور زدن قانون، از بيت المال و بودجه 
عمومي كشور براي اين دو باشگاه كه قراردادهاي ميلياردي و خارج از 
ضابطه شان با بازيكنان، اعتراض هاي زيادي را به همراه داشته هزينه 
كرده اند. البته باش��گاه هاي صنعتي مانند سپاهان، ذوب آهن و فوالد 
را هم باي��د در اين دايره قرار داد؛ باش��گاه هايي كه به رغم ممنوعيتي 
كه وجود دارد، از بودجه دولتي ارت��زاق مي كنند، هر چند با توجه به 
اينكه در حاشيه هس��تند، چندان حساسيتي متوجه آنها نشده است 
اما همانطور كه كمك پنهاني دولت به سرخابي ها خالف قانون است، 

هزينه كرد باشگاه هاي صنعتي از بيت المال نيز قانوني نيست. 
حال اين سؤال به وجود مي آيد در حالي كه دولت به داليل امنيتي و 
سياسي حاضر به واگذاري دو باشگاه استقالل و پرسپوليس نيست و بر 
طبق قانون هم نمي تواند براي اين دو تيم هزينه كند، چه كار بايد كرد 
كه سرخابي هاي پايتخت از اين بالتكليفي در بيايند. خصوصي سازي 
و احقاق حق فوتبال تنها چاره ممكن است و براي رهايي از فوتبال 
دولتي كه نتيجه اي جز حيف و ميل صدهاي ميلياردي در طول سال 
توسط باشگاه هاي استقالل و پرسپوليس و تيم هاي صنعتي نداشته 
اس��ت، بايد با اجراي قانون جلوي اين زيان را گرفت و البته راه هاي 
درآمدزايي براي باشگاه هاي خصوصي را مانند پرداخت حق پخش 
تلويزيوني باز كرد تا باش��گاه ها روي پاي خودشان بايستند و دولت 

بودجه را در جايي مهم تر از ورزش حرفه اي هزينه كند. 

 ورزش حرفه اي جهان بر خالف آنچه 
فريدون حسن

     حاشيه
در ايران ديده مي شود مقوله اي است 
درآمدزا؛ باش��گاه هاي بزرگي چون 
رئال مادريد، منچستريونايتد، بارسلونا، پاري سن ژرمن و بايرن مونيخ 
از طريق احداث فروش��گاه هاي زنجيره اي، شبكه هاي تلويزيوني و 
حتي حضور در بازار بورس و سرمايه چنان درآمدي براي خود كسب 
مي كنند كه نه تنها نيازي به كمك هاي مالي دولتي ندارند كه بيهوده 
نيست اگر عنوان شود حتي مي توانند به دولت هاي خود هم كمك 
كنند. با اين حال راه هاي درآمدزايي در ورزش حرفه اي دنيا، راه هاي 
تعريف شده اي است. تيم هايي كه در باال نامشان آمد در اين راه اينقدر 
پيشرفت كرده اند كه راه هاي ابتدايي را پشت سرگذاشته اند و حاال 

خود تبديل به بنگاه هاي بزرگ اقتصادي شده اند.
   راه هاي درآمدزايي در ورزش حرفه اي

اسپانسر: متداول ترين راه كسب درآمد پوشش دهي هزينه هاي يك 
باشگاه با استفاده از حمايت اسپانسر مالي است. باشگاه ها با حذف 
حامي مالي موقعيت هاي تبليغاتي به وجود آمده توسط خود را به 
ش��ركت ها و تاجران ارائه مي كنند تا در عوض منبعي براي پوشش 
هزينه هاي خود فراهم كنند. ناگفته پيداست كه انتخاب اسپانسر 
خوب و شناخته شده و معتبر تا چه حد اهميت دارد؛ چيزي كه در 

باشگاه هاي ما ديده نمي شود.
فروش بليت و مجوز پخش رسانه اي:  مسئله اي كاماًل حل شده 
و جاافتاده كه در ورزش ما هنوز مش��كل بزرگ باشگاه هاس��ت، اما 
باشگاه هاي بزرگ دنيا از طريق فروش بليت و حق پخش تلويزيوني 

درآمدهاي زيادي به دست مي آورند.
راه اندازي مدارس و آموزشگاه ها:  وقتي باشگاهي هواداران زيادي 
داشته طبيعي است كه متقاضي عضويت در آن زياد باشد. باشگاه هاي 
بزرگ دنيا اين مسئله را با راه اندازي مدارس و آموزشگاه حل كرده اند. 
معموالً هم هزينه هاي اين آموزشگاه ها بنا به اعتبار و نام باشگاه زياد و 

كم مي شود، اما منبع درآمدي است تمام نشدني براي باشگاه ها.
البته به جز اين سه راه، راه هاي ديگري هم براي درآمدزايي وجود دارد. 
راه هايي نظير مشاركت در طرح هاي بزرگ و همكاري با شركت ها، 
سازمان ها و شبكه ها براي اجراي طرح هاي مختلف و در نهايت فروش 
بازيكن از جمله راه هاي كسب درآمد باشگاه ها در ورزش حرفه اي دنيا 
محسوب مي شود. اينها فاكتورهاي بديهي و مهم دنياي حرفه اي گري 
ورزش است؛ فاكتورهايي كه همه به خوبي با آنها آشنا هستند و براي 
درآمدزايي از آنها استفاده مي  كنند اما گويا در ورزش ايران جايگاهي 
ندارن��د. ورزش ايران به خصوص در برخي رش��ته ها چنان با بودجه 
دولتي عجين شده كه حتي به كارگيري اين فاكتورها در برخي موارد 

نيز نمي تواند باعث درآمدزايي و نجات آن شود.
واقعيت اين است كه باش��گاه هاي بزرگ خارجي با استفاده از اين 
فاكتورها دس��ت در جيب خود دارن��د و براي خ��ود هزينه و خرج 
مي كنند، در حالي كه باشگاه هاي ورزش كشورمان با ناديده گرفتن 
بديهي ترين مس��ائل حرفه اي گري هنوز چشم به كمك هاي دولت 
دارند. به هر حال اينها تفاوت هاي ورزش دولتي و خصوصي است كه 

ظاهراً قرار نيست هيچ گاه در ورزش ايران ديده شود.

 خصوصي سازي 
چاره رهايي از فوتبال زيان ده دولتي

 باشگاه هاي حرفه ای دنیا
از صندوق خود خرج می کنند

 ورزش حرفه اي دنیا چگونه درآمدزايي مي کند؟
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