
انجام مي دهد. ترس از نظارت س��بب مي شود که 
آقاي تاج رئيس سابق فدراس��يون فوتبال وقتي 
درباره ابهامات مي خواه��د صحبت کند خودش 
را به مجلس پاسخگو نمي داند و در تلويزيون اعالم 
مي کند نمايندگان مي توانند توضيحاتي که من 
اينجا مي دهم را بش��نوند و براي نماينده مجلس 
تعيين تکليف مي کند. به اين اتفاق خيلي از مسائل 
ديگر را هم مي توان اضافه کرد که نشئت گرفته از 

مديريت ضعيف در ورزش کشور است.
از صحبت هاي تان اين طور برداش�ت 
مي شود که ريشه عدم شفاف سازي و 
پاسخگو نبودن به مديريت برمي گردد، 

چرا اراده اي براي اجراي آن نيست؟
قطعاً همين طور است و اظهر من الشمس است. 
چرا اراده اي نيس��ت؟ به خاطر اين که متأسفانه 
سازمان نظارتي هم تحت تأثير فيفاهراسي مديران 
فوتبال قرار گرفته و آنها نيز معتقدند اگر بر فوتبال 
نظارت کنند، ممکن اس��ت فردا فوتبال ايران را 
تعليق کنند! اما اصاًل اين طور نيس��ت، چند وقت 
پيش شويي راه انداخته بودند که فيفا در ارتباط 
با حضور بانوان در ورزشگاه ها به کشورمان اخطار 
داده اس��ت، اين هم از آن حرف هاي پوپوليستي 
و عوام فريبانه ب��ود چراکه در ماده 4 اساس��نامه 
فدراس��يون جهاني فوتبال نوش��ته ش��ده هيچ 
دولتي نمي تواند عليه دولت ديگر تبعيض نژادي 
و جنسيتي قائل ش��ود. دولت را با دولت تعريف 
مي کند. در هيچ جاي اساس��نامه فيفا قيد نشده 
که دولت ها مکلف باشند که چه گروه جنسيتي 
را به ورزشگاه راه بدهند و چه گروهي را راه ندهند. 
اگر غير از اين بود که رئيس از کلمه اميدواري براي 
حضور بانوان در اس��تاديوم هاي فوتبال استفاده 
نمي کرد. خود رئيس فيفا مي داند که اگر در چنين 
مواردي دخالت کند و دعواي حقوقي عليه او اعالم 

شود بايد در دادگاه هاي بين المللي پاسخ دهد.
نداشتن شفافيت در قرارداد سرمربي 
تيم مل�ي فوتب�ال و برعک�س جلوه 
دادن نظر فيفا درب�اره ورود بانوان به 
ورزش�گاه ها را مطرح کرديد و خيلي 
از موارد ديگ�ر را نيز مي ت�وان به آن 

اضافه کرد، که چرا مديران ورزش چه 
در باشگاه ها، فدراس�يون ها و وزارت 
ورزش به سمت شفاف سازي حرکت 
نمي کنن�د و از آن ف�راري هس�تند، 
مي خواهيم اين موضوع را بيشتر باز 
کنيد و از نسبت شفاف سازي نکردن 

و فساد صحبت کنيد.
وقتي شفاف سازي نمي شود معني اش اين است 
که توليد فساد صورت مي گيرد و يک اتفاق هايي 
پشت پرده اس��ت که اگر هويدا ش��ود، قطعاً يک 
عده بايد بروند و پاس��خگو ش��وند. وزارت ورزش 
که در اين زمينه وظيف��ه اش را انجام نمي دهد و 

ضعف مديريتي سبب مي ش��ود تا يک وزارتخانه 
نتواند از يک فدراس��يون جوي��اي جزئيات يک 
قرارداد شود. اگر فرض را بر اين بگيريم که وزارت 
ورزش، جزئيات قرارداده��ا را دارد، چرا آنها اقدام 
به شفاف س��ازي در اين رابطه نمي کنند. در اين 
صورت دس��تگاه هاي نظارت��ي ورود پيدا کنند. 
مانند قراردادي که با کي روش بسته شد و کسي 
در ايران از قراردادي که با او بس��ته شده بود، خبر 
نداش��ت. بزرگ ترين ُحس��ن شفاف س��ازي اين 
است که حرف هاي حاش��يه اي را حذف مي کند، 
شفاف سازي باعث مي شود اعتماد عمومي  جلب 
شود و يک مدير نش��انه هايي از پاسخگويي را به 

افکار عمومي  نش��ان دهد. شفاف س��ازي سبب 
مي شود رانت خواري و فرصت طلبي از بين برود.

در حالي شفاف سازي صورت نمي گيرد 
که نهادهاي نظارتي و بازرسي هم آن طور 
که بايد و شايد به صورت جدي در ورزش 
ايران سراغ پاسخ خواستن از مسئوالن 
وزارت ورزش و فدراس�يون ها درب�اره 
ابهاماتي که درباره برخ�ي فعاليت ها و 
قرارداده�ا وج�ود دارد، نمي روند. اين 

اهمال چرا صورت مي گيرد؟
تصورم اين است که دس��تگاه هاي نظارتي تحت 
تأثير فيفاهراسي که از سوي مسئوالن فدراسيون 
فوتبال به راه افتاده است، هس��تند و اين هراس 
را دارند که با توجه به اينکه فدراس��يون جهاني 
فوتبال به دخالت هاي دولتي در فوتبال حساس 
است، احتمال مي دهند فوتبال کشورمان با تعليق 
روبه رو شود، به همين خاطر تصميم گرفته اند به 
اين مسائل ورود نکنند. همچنين در صورتي که 
نظارتي بر قراردادها صورت گرفته باشد، اين سؤال 
از نهادهاي بازرسي وجود دارد که چرا براي افکار 

عمومي  ابعاد قراردادها را روشن نمي کنند.
نهادهاي نظارتي با توجه به فيفاهراسي 
به فساد در فوتبال کمتر ورود مي کنند، 
در مع�دود فعاليت ه�ا ه�م مجل�س 
وقتي به عنوان يک نهاد نظارتي براي 
نظارت بر فوتبال وارد عمل مي شود و 
پرونده هاي�ي مانند پرونده فس�اد در 
فوتبال و تحقيق و تفحص از سرخابي ها 
را در دس�تور کار ق�رار مي ده�د، اين 

پرونده ها به نتيجه نمي رسد!
وقتي مجلس در س��ال گذش��ته طرح تحقيق و 
تفحص از عملکرد مالي دو باش��گاه اس��تقالل و 
پرسپوليس را کليد مي زند، نشان مي دهد که ساير 
نهادهاي نظارتي وظيفه ش��ان را انج��ام نداده اند 
و مجلس از حقوق نظارتي اش اس��تفاده کرده و 
تحقيق و تفحص از اين دو تيم را شروع کرده است. 
البته اين س��ؤال را از نمايندگان مجلس هم بايد 
پرسيد که چرا نتايج تحقيق و تفحص از دو باشگاه 
استقالل و پرسپوليس و همچنين پرونده فساد در 

اين روزها بح�ث انتخابات فدراس�يون 
سعید احمدیان

      گفت وگو
فوتبال ب�اال گرفته و هم�ه در انتظار 25 
اسفند هس�تند تا تکليف رئيس جديد 
فدراسيون مشخص شود. با اين حال موضوعي که به نظر مي رسد کمتر به 
آن توجه مي شود شفافيت و پاسخگويي مديران است، مسئله اي که حلقه 
فرام�وش ش�ده فوتب�ال و البت�ه ورزش کش�ورمان اس�ت. اميررضا 
واعظ آشتياني مديرعامل اسبق استقالل در گفت وگو با »جوان« به واکاوي 
ريشه هاي عدم شفاف سازي در ورزش و به خصوص فوتبال پرداخته است.

    
جناب واع�ظ!در حال�ي شفاف س�ازي يک�ي از مهم ترين 
فاکتورهاي تضمين کننده س�المت فعاليت هاي مديريتي 
اس�ت که اين مس�ئله در ورزش کش�ورمان جدي گرفته 
نمي شود. در ابتدا بگوييد چرا به اينجا رسيديم و نسبت به 

چنين فاکتور مهمي  بي تفاوت هستيم؟
ابتدا مي خواهم در مقياس بزرگ تري که عوارض آن به ورزش هم رسيده، 
موضوع را واکاوي کنم. شفاف سازي و پاسخگويي دو موضوع مغفول مانده 
اس��ت و تنها در زمان رأي اعتماد گرفتن يا عده اي مي خواهند نماينده 
مجلس يا مسئول شوند، مطرح مي شود اما هيچ کدام آنها اتفاق نمي افتد. 
اگر بخواهيم فراتر از ورزش به اين موضوع نگاه کنيم و مورد بياوريم، دولت 
فعلي نمونه عيني اين مسئله است، دولتي که نه پاسخگويي داشته است 
و نه شفافيت دارد. پاسخگويي شان تنها در حدي بوده که منتقدان را به 
بي سواد، غرض ورز، کاسب تحريم و نق زن تشبيه کنند. شفافيت هم نبوده 
است، جايي که بخواهند از مردم استفاده کنند، مردم محرم هستند اما 
جايي که بخواهند به مردم پاسخ بدهند همه چيز محرمانه مي شود. اين 
اتفاق در عرصه هاي مختلف از جمله ورزش رخ داده اس��ت، باالخص در 
دوره مديريت دولت دوازدهم در ورزش، واقعاً به جرئت مي توانيم بگوييم 
که ضعيف ترين و ناکارآمدترين وزير، وزير ورزش بوده است و وزارت ورزش 
نه پاسخگو بوده و نه درباره اتفاقاتي که در ورزش مي افتد، شفاف سازي 
مي کند. نه بلدند نظارت کنند و نه بلدند دخالت کنند و تفاوت نظارت و 
دخالت را نمي دانند. يک جاهايي که بايد نظارت کنند، دخالت مي کنند و 

برخي جاها که بايد دخالت کنند، نظارت مي کنند.
به وزارت ورزش اش�اره کرديد، موارد زي�ادي از ابهامات را که 
حاصل کم کاري مديران است را مي توان ليست کرد، نمونه آن 
عدم شفاف سازي فدراس�يون فوتبال و وزارت ورزش درباره 
قراردادهاي مربيان تيم ملي و باشگاه هاي دولتي مانند استقالل 
و پرس�پوليس اس�ت، ويلموتس مي رود اما مبلغ قراردادش 
مشخص نمي شود، استراماچوني و کالدرون هم معلوم نيست 

چطور قرارداد بسته بودند که به راحتي از ايران رفتند.
قطعاً، اطالع رس��اني نمي کنند و مي گويند ق��رارداد دو مربي تيم هاي 
پايتخت محرمانه است. بندهاي افکار عمومي  مشخص نيست، تازه وقتي 
که شکايتي بشود، متوجه مي شويم که چه بندهايي در اين قرارداد بوده 
است. قرارداد ويلموتس هم از ديگر قراردادهايي است که شفاف سازي 
درباره آن نشده است. ويلموتس در آخرين قراردادش از ساحل عاج، 600 
هزار دالر دريافت کرده که ماهي 50 هزار دالر مي ش��ود، در تيم بلژيک 
هم 800 هزار دالر قرارداد داشته اما وقتي اين مربي با اين سابقه از رقم 
قراردادهايش به ايران مي آيد، با يک رقم سه برابري قرارداد امضا مي کند. 
معلوم نيست بستن چنين قراردادهايي با مربياني که بيکار بوده اند، چه 
پشت پرده هايي دارد و چه کس��اني در اين باره مطلع هستند. آدم واقعاً 
متأسف مي شود که درباره چنين قراردادهايي نه پاسخگويي وجود دارد و 

نه درباره آن شفاف سازي مي شود.
براي فرار از پاسخگويي و شفاف سازي هم مسئوالن ورزش 
مانند فدراسيون فوتبال، حربه هايي مانند احتمال تعليق در 
صورت دخالت و پاسخ خواستن را پيش مي کشند، اين مسئله 
چقدر در اينکه مديران ورزش، از مديران فدراسيون ها مانند 

فوتبال پاسخ نمي خواهند، را تأثيرگذار مي دانيد؟ 
متأسفانه مديران فدراسيون فوتبال فيفاهراس��ي راه انداخته اند و وزير 
ورزش و حتي برخي سياسيون ما اين فيفاهراسي باورشان شده و معتقدند 
نبايد حتي بر کار فدراسيون فوتبال نظارت کنند. اين در صورتي است که 
فيفا مي گويد دولت ها در عزل و نصب مسئوالن فدراسيون دخالت نکنند، 
فيفا نگفته نظارتي وجود نداشته باش��د، فيفا نگفته اگر تخلفي رخ داد، 
دولت آن کشور حق دخالت ندارد. اگر اين گونه که مسئوالن فدراسيون 
فوتبال مي گويند بود، چگونه اس��ت که بالتر رئيس سابق فيفا را دولت 
سوئيس به دليل فساد مالي دستگير مي کند. اگر آن طوري که مديران 
فوتبال در کش��ورمان مي خواهند جا بيندازند باشد، کار دولت سوئيس 
دخالت در فوتبال بايد تلقي شود اما اين طور نمي شود. مسئوالن ورزش 
کشورمان هنوز اساسنامه فدراسيون جهاني فوتبال را مطالعه نکرده اند و 
فرق دخالت و نظارت را نمي دانند و به همين دليل نظارت بر فدراسيون 
فوتبال از دست شان رها شده است و اين فدراس��يون هر کاري بخواهد 
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فدراسيون با فيفاهراسی مانع نظارت بر فوتبال می شود

واکاوی ريشه های عدم شفافيت و فرار از پاسخگويی در ورزش در گفت وگوی »جوان« با اميررضا واعظ آشتيانی، مديرعامل اسبق استقالل

فساد در فوتبال نتیجه پنهان کاری مدیران است

آگهي مناقصه عمومي  
شهردارى كرج

ميزان غير نقدى رتبه مبلغ سپرده به ريال برآوردكل به ريالشرح عملياترديف

داشتن حداقل رتبه 5 نيرو و يا ارائه تاييديه صالحيت از 24/998/490/2001/250/000/000جابجايى شبكه برق پل حصارك1
100٪شركت توزيع نيروى برق استان البرز

اداره امور قراردادها و پيمانها - شهرداري كرج

شهرداري كرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شوراى اسالمى شهر  پروژه مندرج در جدول ذيل 
را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 

1. سپرده شركت در مناقصه به يكي از روش هاي ذيل ارائه گردد. ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ فوق كه به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمديد باشد و يا واريز فيش نقدي به 
مبلغ فوق به حساب 700786948623 بانك شهر. 

2. برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
3. شهرداري كرج در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

4. مبلغ 500/000ريال بابت هزينه خريد اسناد به حساب 700785313795 نزد بانك شهر شهرداري واريز و رسيد آنرا ارائه نمايند.
5. متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي جهت خريد اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پيمانها واقع در ميدان توحيد- بلوار بالل شهرداري كرج طبقه هفتم مراجعه نمايند.

6. در هر صورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك فروش اسناد و  متعاقباً عقد قرارداد خواهد بود. 
7.توضيح اينكه به غير از سپرده شركت در مناقصه كليه اسناد و مدارك مربوط به پيمانكاران شركت در مناقصه نزد شهرداري باقي مي ماند.

8. الزم به ذكر است هنگام خريد اسناد داشتن  رتبه مربوطه و تاييديه صالحيت در سايت sajar.mporg.ir وگواهينامه صالحيت ايمنى معتبر، معرفي نامه ممهور به مهر و امضاي 
مديرعامل، روزنامه آخرين آگهي تغييرات اعضاي شركت، كد اقتصادى الزامي ميباشد.

9. شركت كنندگان در مناقصه مي بايست كليه فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداري را تكميل و به همراه ساير اسناد مناقصه در پاكت مربوطه قرار دهند. 
10. ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

11. پيشنهادات مي بايست در پاكت هاى مجزا (الف-ب-ج) الك و  ممهور به مهر شركت شده وپس از الصاق هولوگرام بروى پاكت ج  تا پايان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ  
1398/12/6به آدرس كرج-ميدان توحيد – بلوار بالل دبيرخانه شهرداري كرج تحويل داده شود. 

12. پيشنهادات رسيده در مورخ 1398/12/7 در كميسيون عالى معامالت شهرداري كرج (دفتر شهردار) مطرح و پس از بررسي و كنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد .
 در ضمن هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.                                                                                                                          

* جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 35892418-35892421-026  تماس و يا به سايت   www.karaj.ir  مراجعه نمائيد.

آگهي مناقصه عمومي  
شهردارى باغستان در نظر دارد نسبت به طراحى سازه، 
معمارى، تاسيسات مكانيكى و برقى ابنيه سطح شهر و ساختمان شورا را از 
طريق مناقصه عمومى اقدام نمايد. بدينوسيله از اشخاص حقوقى واجد شرايط 
(دارا بودن حداقل رتبه 3 در رشته تخصص ساختمان هاى مسكونى، تجارى، 
ادارى، صنعتى و نظامى از  سازمان مديريت و برنامه ريزى) جهت شركت در 

مناقصه دعوت به عمل مى آيد.
1. شهردارى در رد يا قبول پيشنهادات مختار مى باشد.

مهلت  تاريخ 1398/12/15  تا  تاريخ 1398/12/3  از  اسناد:  توزيع  تاريخ   .2
دريافت اسناد و  تحويل به دبيرخانه شهردارى مى باشد.

3. مبلغ برآورد قرارداد تا سقف 2/000/000/000 ريال 
4. سپرده شركت در مناقصه: 100/000/000 ريال 

5. برندگان اول و دوم و سوم مناقصه در صورت حاضر نشدن جهت انعقاد 
قرارداد سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

6. مشروح جزئيات شرايط مناقصه در اسناد مندرج است.
7. هزينه چاپ دو نوبت آگهى در روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.

8. تاريخ تشكيل كميسيون معامالت عمده در تاريخ 1398/12/17 (روز شنبه)
9. محل دريافت اسناد: شهريار، باغستان، بلوار امام خمينى (ره)، بلوار وليعصر 
تلفن:  قراردادها  امور  باغستان،  شهردارى  اصلى،  دوم  الله  خيابان  (عج)، 

 baghestan.ir :65238006 سايت شهردارى
حسن رنجبر- شهردار باغستان 

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

اتخاذ شد:  ذيل  مورخ 1398/10/3تصميمات  مديره  استناد صورتجلسه هيئت  به 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها و 
عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات مديره 
ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر مى باشد.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى قوچان (720115)

آگهى تغييرات شركت نيرو توسعه آرارات
 با مسئوليت محدود به شماره ثبت 1033 

و شناسه ملى 10861647266
به  استناد  صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/8/25 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد: 1. آقاى جبار وليلوى قزلباش كدملى 2830910869 
به سمت رئيس هيئت مديره، آقاى صدرالدين وليلو قزلباش كدملى 
2830910826 به سمت نائب رئيس هيئت مديره، آقاى قدرت پور 
محمد حيدرانلو كد ملى 2752199449 به سمت عضو هيئت مديره  
(خارج از شركاء)، آقاى ياسر سعيدى ديزجى كدملى 2755120282 
به سمت عضو هيئت مديره (خارج از شركاء)، خانم شيوا سعيدى 
ديزجى كدملى 2755137576 به سمت عضو هيئت مديره (خارج 
از شركاء)، خانم شيما سعيدى ديزجى به كدملى 2755942452 
(خارج از شركاء) به سمت عضو هيئت مديره و مديرعامل و آقاى 
هادى انتظارجو كدملى 2740207883  به سمت عضو هيئت مديره 
(خارج از شركاء) براى مدت نامحدود انتخاب شدند. 2. كليه اسناد 
و مدارك و اوراق بهادار با امضاء متفق آقاى جبار وليلوى قزلباش 
رئيس هيئت مديره و خانم شيما سعيدى ديزجى مديرعامل همراه 

با مهر شركت معتبر مى باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى

 مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى ماكو (769191) 

فوتبال را که قبالً بررسي کرده بودند، اعالم نمي کنند؟ آيا مي خواهند افکار 
عمومي  را فقط مشغول برخي موضوعات حاشيه اي بکنند يا واقعاً تفحصي 
شده است؟ چه فشاري وجود دارد نتيجه اين تفحص اعالم نمي شود؟ چه 
دست هايي در کار اس��ت که پرونده فساد در فوتبال که در مجلس تهيه 

شده، به نتيجه نمي رسد؟ اين دست ها بايد رو شود.
از صحبت هاي تان مي توان اين طور برداشت کرد که ورود 
نظارتي مجلس براي بررسي فس�اد و تخلفاتي که ورزش 
کشور مثل فوتبال رخ داده، بيشتر يک شو يا نمايش است 
و قرار نيست اين پرونده ها و تحقيق و تفحص ها به نتيجه 

برسد تا دامن ورزش از فساد و سوءمديريت پاک شود!
دست هاي پنهان و آشکار دنبال اين هستند که اين نتايج منتشر نشود، به 
هر حال عده اي در صورت رسانه اي شدن محتواي پرونده هاي تحقيق و 
تفحص قرار است رسوا شوند، اين شبکه چه شبکه بزرگي است که اجازه 
نمي دهد مجلس که در جايگاه قانونگذاري و نظارت است، جسارت ندارد 

که تخلفات رخ داده در فوتبال را مطرح کند؟
عالوه بر ابهامات قراردادها، در زمينه هزينه هاي ساالنه چند 
صد ميلياردي که در باشگاه هاي دولتي از بودجه عمومي  کشور 
صورت مي گيرد، هم شفاف س�ازي نمي شود و همين مسئله 
زمينه اي را فراهم کرده تا فساد گس�ترده اي شکل بگيرد و 
اين نش�ان مي دهد که اصول اوليه باش�گاهداري را هم اجرا 

نمي کنيم. در اين باره مي خواهيم صحبت تان را بشنويم.
باشگاه هاي استقالل و پرسپوليس و ساير باشگاه ها، بايد بر اساس قانون 
تجارت اداره شوند و مجمعي تشکيل شود و بر اساس آن هيئت مديره و 
بازرس قانوني مشخص شود، حسابرسي ساالنه توسط حسابرس تأييدشده 
صورت بگيرد و عملکرد مالي دو باشگاه در يک سال بررسي شود و نتيجه 
آن در مجمع مطرح شود. در مجمع ساالنه طبق حسابرسي انجام شده، 
مشخص مي شود که آيا مديران دو باشگاه طبق بودجه اي که برايشان در 
نظر گرفته شده، توانسته اند فعاليت شان را بر اساس استانداردهاي مالي 
پيش ببرند يا خير. گزارش حسابرسي باشگاه ها براي اعضاي مجمع چندين 
ُحسن دارد، اول اينکه مشخص مي ش��ود مديراني که در يک سال مالي 
فعاليت کرده اند، بر اساس سياست هاي مجمع برنامه شان را جلو برده اند 
يا نبرده اند. دوم اينکه ورودي و خروجي حس��اب هاي مالي باش��گاه ها بر 
اساس استانداردهاي مالي و بودجه شان بوده است يا نه، همچنين مشخص 
مي شود که باشگاه زيانده است يا به سمت س��وددهي مي رود و ديون آن 
چقدر اس��ت. عالوه بر اين گزارش حس��ابرس براي اعضاي مجمع متر و 
معياري مي شود که مديران باشگاه موفق بوده اند يا نه؟ آيا چنين اتفاقي در 
باشگاه هاي فوتبال ايران مي افتد، پاسخ منفي است. اين اصلي است که فيفا 
آن را تأييد کرده است، در اين باره بارها صحبت کرده ام و تذکر داده ام اما 

متأسفانه نسبت به رفع اين دغدغه حرکتي نمي شود.
چرا مجامع باشگاه ها که مي توانند نقش مهمي  در شفاف سازي 
اعمال کنند، اين گونه منفعل عمل مي کنند و زمينه را براي 

سوءمديريت و تخلفات گسترده فراهم مي کنند؟
واقعاً اين س��ؤال براي من پيش آمده که چه اراده اي وجود دارد، که اين 
شفاف سازي ها صورت نمي گيرد؟ مگر چند وقت پيش وزير ورزش اعالم 
نکرد که بدهي هاي استقالل و پرسپوليس به صورت کامل پرداخت شده 
است، حاال چرا در اين زمينه شفاف سازي نمي شود؟ دو ماه پيش گفتند 
مجمع باشگاه هاي استقالل و پرسپوليس تشکيل شده و فقط يک خبر 
دو خطي در سايت وزارت ورزش در اين باره منتشر کردند که اين مجامع 
برگزار شده است! وقتي در اين حد اطالع رساني مي شود، اين سؤال پيش 
مي آيد که آيا در اين مجمع مشخص شد که دو تيم چقدر بدهکارند، چقدر 

طلبکارند، چقدر هزينه دارند و... 
در اين زمينه شفاف س�ازي نش�د و به نظر مي رس�د چنين 
بحث هايي هم صورت نگرفته و فقط يک دورهمي  بوده است!

اين روند و عدم شفاف سازي توليد فساد مي کند، هر مديري با سليقه خاص 
خودش به باشگاه مي آيد و مبلغ گزافي را به عنوان بدهي روي دست بيت المال 
مي گذارد و هيچ پاسخي هم از اين مدير بابت عملکردي خواسته نمي شود. اگر 
تنها يک بار نه تنها در استقالل و پرسپوليس، در ديگر جاهاي کشور، مديراني 
که با سوءمديريت به بيت المال صدمه مي زنند، مورد مؤاخذه و محاکمه قرار 
بگيرند، هيچ کس جرئت نمي کند که از قانون تخطي کند و هيچ مدير ضعيفي 

هم تالش نمي کند که بدون شايستگي به مناصب باالتر برسد.
در مجموع به نظر مي رسد در ورزش ايران با توجه به حضور 
مديراني که ش�اخصه هاي انتخاب شان بر اس�اس روابط 
است نه ضوابط، کورسويي براي شفاف سازي در آن ديده 

نمي شود، صحبت پاياني تان را در اين باره مي شنويم.
در پايان باز هم تأکيد مي کنم شفاف سازي در فوتبال و ساير ورزش ها، 
اتفاقات خيلي خوبي را به همراه دارد و مي تواند پاسخگويي را به همراه 
داشته باشد. همچنين هر زمان که مديران پاسخگو باشند، قطعاً به دنبال 

آن شفاف سازي هم شکل خواهد گرفت.

 اين سؤال را از نمايندگان مجلس بايد پرسيد که چرا  نتايج 
تحقيق و تفحص از دو باشگاه استقالل و پرسپوليس و 

همچنين پرونده فساد در فوتبال را که قبالً بررسي کرده بودند، 
اعالم نمي کنند؟ به هر حال عده اي در صورت رسانه اي شدن 
محتواي پرونده هاي تحقيق و تفحص قرار است رسوا شوند، 
اين شبکه چه شبکه بزرگي است که اجازه نمي دهد مجلس 
که در جايگاه قانونگذاري و نظارت است، جسارت ندارد که 

تخلفات رخ داده در فوتبال را مطرح کند


