
مــدال آوران 
شیوا نوروزی
    گزارش

ی  ی هـــا ز با
و  آســـیایی 
پاراآسـیایی در حالی همچنان چشـم انتظار 
وعده مسئوالن هسـتند که وزارت ورزش با 
وسط کشـیدن بحث اقتصاد مقاومتی از آنها 
خواسته شرایط کشور را درک کنند. حال آنکه 
پرداخـت به موقـع پاداش هـای مصـوب 
می توانست بخشـی از مشـکالت معیشتی 
ورزشکاران را برطرف کند، اما تأخیر در عمل 
به وعده ها صدای مدال آوران را درآورده است. 
بع��د از انتقاد م��دال آوران رش��ته های مختلف 
ورزشی از پرداخت نش��دن پاداش های مصوب، 
تجمع آنها مقابل وزارت ورزش گویا برای مدیران 
وزارتخانه بسیار سنگین بوده، چراکه پس از این 
اتفاق بود ک��ه داورزنی، معاون وزی��ر ورزش در 
اظهارنظری عجیب اعالم کرد که از برنامه تجلیل 
از قهرمانان عقب نیس��تند. آقای معاون با وسط 
کشیدن بحث مجاهدت های جوانان گمنام سعی 
کرد بحث را به حاشیه بکشاند: »جوانان گمنام 
این مملکت در مرزهای شرقی و غربی مظلومانه 
جانشان را برای این خاک می دهند، ورزشکاران 
ما نباید برای چند ریال کمتر یا بیش��تر مشکل 
ایجاد کنند. اگر کسی مدال را برای پاداش و سکه 
و نه برای باال بردن پرچم کش��ورش گرفته برای 

این آب و خاک به میدان نرود، بهتر است!«
   خبری از حمایت نیست

این بی توجه��ی به اوض��اع مدال آوران کش��ور 
در ش��رایطی اس��ت که رهبر انقالب در دیدار با 

مدال آوران بازی ه��ای پاراآس��یایی جاکارتا به 
وزیر ورزش نس��بت به رس��یدگی به حال و روز 
مدال آوران جانب��از و معلول تذک��ر داده بودند: 
»درخواس��ت هایی را برادر عزیز ک��ه هم جانباز 
هستند و هم آزاده مطرح کردند. آنچه مربوط به 
دولت است، آقای وزیر اینجا هستند و حتماً توجه 
کنید، یعن��ی دنبال کنید؛ درخواست هایش��ان 
درخواست های زیادی  نیس��ت. یک درخواست 
درس��ت و واقعی اس��ت. اینها را تحقق ببخشید 
و نگذارید برای بع��د از خودتان بمان��د.« البته 
این اولین باری نبود ک��ه مقام معظم رهبری در 
خصوص حمایت از ورزش��کاران مدال آور تأکید 
می کردند. پیش از این در دی��داری که علیرضا 

کریمی، کش��تی گیر پهلوان کشورمان با ایشان 
داشتند، حضرت آقا در خصوص حمایت از اقدام 
این ملی پوش و عدم رویاروی��ی با نماینده رژیم 
صهیونیستی گفتند: »قدر این کار را بدانید و اجر 
معنوی آن را از خدا بخواهید. البته مسئوالن نیز 
نباید در تجلیل و پاداش مادی کوتاهی کنند.« 
جالب اینکه وزیر ورزش بالفاصله در پاسخ رهبر 
انقالب عنوان کرد که حتماً پرداخت می ش��ود، 

بیشتر هم پرداخت می شود، اما نشد که نشد.
   نامه ویژه به رئیس جمهور

ح��اال و بع��د از اعتراض ه��ای م��دال آوران گویا 
بهارستان نشینان نس��بت به این موضوع حساس 
ش��ده اند تا جایي که حرف از ارس��ال نامه ای  در 

خصوص تأخی��ر در پرداخت پ��اداش مدال آوران 
به می��ان آمده اس��ت. محمدرض��ا پورابراهیمی، 
نماینده مردم کرم��ان و راور در جمع خبرنگاران 
نسبت به اظهارات غیرکارشناسی مسئوالن وزارت 
ورزش و جوانان واکنش نش��ان داد: »ورزشکاران 
معلول و جانباز کشورمان با شرایط جسمی خود 
مدال های جهانی را کسب کردند و موجب افتخار 
ما و کشورمان شدند. انتظار این بود که جوایزشان 
به موقع داده شود. پیگیری های صورت گرفته در 
این زمینه منجر شد به رئیس جمهور نامه بنویسیم 
و او دستور ویژه به وزیر ورزش و جوانان بدهد که 
سریع تر تعهد وزارتخانه در پرداخت جوایز قهرمانان 
پارالمپیک انجام شود.« رئیس کمیسیون اقتصادی 
در مجلس به سؤال از وزیر اش��اره کرد: »به دلیل 
اهمیت موضوع و عدم اجرای تعهدات قبلی دولت 
در خصوص موضوعات مربوط به این بخش قرار شد 
که ما در ارتباط با موضوعات مربوط به حوزه جوایز 

پارالمپیک از وزیر ورزش هم سؤال کنیم.«
پورابراهیم��ی همچنین خواس��تار عذرخواهی 
وزارت ورزش از پارالمپین ه��ا ب��ه خاط��ر 
اظهارنظرهای توهین آمیز ش��د: »انتظار نداریم 
که به ج��ای عذرخواهی از تأخی��ر در پرداخت 
جوایز جانبازان و معلوالن، اقدامی صورت گیرد 
که رنجش آنها را به دنبال داش��ته باشد. اگر این 
موضوع بخواهد در حوزه تصمیمات ورزش باب 
شود که حقوق و تعهدات قانونی وزارتخانه انجام 
نشود، مجلس ورود می کند و از منافع قهرمانان 
کش��ور که در حوزه مل��ی و بین الملل��ی افتخار 

آفریدند، دفاع می کند.«
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سفر غیرمتعارف تاج برای گرفتن امضای ویلموتس
درسنمیگیریم!

بند را آب دادیم. این را می توان از س��فر غیرمتعارف تاج به بلژیک برای 
گرفتن امضای سرمربی جدید تیم ملی دریافت!

گویا قرار نیست که روابط و تشریفات همکاری با مربیان خارجی را یاد 
بگیریم. س��رمربی جدید تیم ملی گویا در همان نگاه اول ما را شناخته 
که حاال در خانه خود منتظر امضای قراردادش نشسته است که اگر غیر 
از این بود تاج برای گرفتن امضای ویلموتس چمدان نمی بست و راهی 

بلژیک نمی شد. اتفاقی که حتی در زمان کی روش هم رخ نداده بود! 
هشت سال پیش که چشم مسئوالن فدراسیون فوتبال کی روش را گرفته 
بود بعد از یکسری رفت و آمدها  به روسیه، مرد پرتغالی پس از توافقات 
نهایی برای امضای قرارداد به ایران آمد. درستش هم همین بود، اما گزینه 
جدید تیم ملی به نظر می رسد کالس کاری اش باالتر از این حرف هاست 

که تاج شخصاً قرار است برای گرفتن امضایش راهی بلژیک شود.
مس��ئله س��رمربی جدید تیم ملی که گفته  می ش��د قرار است خیلی 
بزرگ تر از کی روش باشد، مسئله رفتار آقایانی است که مدعی هستند 
از قرارداد کی روش درس گرفته اند، اما رفتار و گفتارشان از همین ابتدا با 
هم نمی خواند و آنچه می بینیم با چیزی که می شنویم از زمین تا آسمان 
فرق دارد. حرف هایشان بوی صداقت نمی دهد و پرواضح است که یک 
جای کارشان می لنگد.  تاج مدعی درس گرفتن از قرارداد سرمربی قبلی 
تیم ملی است، اما در عین ناباوری برای گرفتن امضای سرمربی جدید 

راهی بلژیک می شود.
رئیس فدراسیون فوتبال تأکید می کند که »تجربه کارلوس کی روش 
به ما آموخت که چگونه با مربی جدید رفتار کنیم«، اما درس��ت چند 
س��اعت بعد از این ادعاهای حق به جانب راهی بلژیک می شود تا این 
سؤال مطرح شود که آیا این درسی است که فدراسیون و در رأس آن تاج 

از داستان کی روش گرفته اند؟!
مهدی علوی، مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال در توجیه این سفر 
غیرمتعارف می گوی��د موضوعات مربوط به اس��تخدام یک مربی فقط 
بحث عقد قرارداد نیست و در این باب نباید دچار تک بعدی نگری شد: 
»در خصوص عقد قرارداد رسمی موضوع نحوه پرداخت، انتقال وجه و 
برخی موضوعات دیگر مطرح اس��ت که باید با هماهنگی تام با سفارت 
محترم جمهوری اسالمی ایران در بلژیک صورت گیرد، به همین منظور 
اس��ت که تاج برای پایان مراحل عقد قرارداد به بلژیک می رود.« علوی 
در توجیهات خود تأکید می کند که تاج به تنهایی راهی بلژیک می شود 
و کسی رئیس فدراس��یون فوتبال را همراهی نمی کند و حضور هیئت 
همراه شایعه ای بیش نیست. مسئله اما نه هیئت همراه که حضور تاج 
در بلژیک برای عقد قرارداد با ویلموتس و گرفتن امضای نهایی از اوست. 
حاال سؤال اینجاس��ت که چرا رئیس فدراسیون فوتبال ایران باید برای 
گرفتن امضای نهایی راهی بلژیک شود؟ آیا این شأن فوتبال ایران، تیم 

نخست آسیا را پایین نمی آورد؟
بحث پرداخت و مش��کالت مربوط به آن داس��تان تازه ای نیس��ت، اما 
دستمایه خوبی برای توجیه اشتباهات مدیریتی است که گویا تمامی 
ندارد. جدا از هزینه تراشی های بی مورد در خصوص سفر تاج، آن هم در 
شرایطی که گفته می شود ویلموتس قرار است به زودی به ایران بیاید، 
این مسئله مطرح می شود که چطور قرارداد سرمربی جدید تیم ملی طبق 
ادعای آقایان فدراسیون محور است، در حالی که فدراسیون برای گرفتن 
امضای نهایی شال و کاله کرده و راه بلژیک را در پیش گرفته است. مگر 
قرار است ویلموتس بالفاصله بعد از زدن امضا پای قرارداد ایران مبلغ قابل 
توجهی از قراردادش را دریافت کند که نیاز به هماهنگی های حضوری 

تاج با سفارت ایران در بلژیک دارد؟
به نظر می رسد که فدراسیون قسمت اعظم داستان را ناگفته نگه داشته 
و ماجرا مثل همیشه به عدم مدیریت آقایان برمی گردد. کسانی که طی 
هشت سال گذشته به دلیل س��وءمدیریت خود بند را آب دادند و توان 
مقابله با کی روش را نداش��تند، اکنون هم بی هیچ تغییری قرار اس��ت 
داستان را به همان شکل و برخالف تمام ادعاهایشان با ویلموتس ادامه 
دهند که اگر جز این بود، باید داستانی قانع کننده تر از توجیه هماهنگی 
با س��فارت ایران در بلژیک و داستان عدم پرداختی ها در خصوص سفر 

غیرمتعارف تاج به بلژیک برای گرفتن امضای ویلموتس می شنیدیم.

مجلسازمنافعقهرمانانمدالآوردفاعمیکند
به رغم تأکیدات مقام معظم رهبري در خصوص تحقق مطالبات مدال آوران، وزارت ورزش با فرافکني از این کار شانه خالي می کند

اقتصادفوتبالمقاومتيميشود؟
باشگاهداري در فوتبال ایران در روزهاي سخت اقتصادي کشور دشوارتر 
از قبل شده و گراني ارز و تورم باعث شده تا بیشتر باشگاه هاي کشور با 
وجود استفاده از بودجه دولتي شرایط سختي را تجربه کنند. البته بدیهي 
است فوتبال هم تافته جدابافته نیست و اهالي این رشته پرخرج که به 
گفته وزیر ورزش گردش مالي ساالنه آن 600 میلیارد است، باید مانند 
سایر بخش هاي کشور هزینه بدهند و با سیاست صرفه جویي، اقتصاد 
مقاومتي را در پیش بگیرند و از هزینه ها و ریخت و پاش ها غیرضروري 
بپرهیزند. با این حال به نظر مي رسد همچنان نسخه عملی براي کاهش 
هزینه ها در فوتبال ایران انجام نمي شود و مدیران باشگاه ها و فدراسیون 
بیشتر رو به پیچیدن نسخه هاي شفاهي آورده اند. نسخه هایي که پس 
از پایان مصاحبه یا جلسه بیشتر آن به فراموشي سپرده مي شود و همان 

سیاست گذشته ادامه دارد.
این در حالي است که یکي از مهم ترین معضالتي که فوتبال ایران با آن 
روبه رو است، متناس��ب نبودن هزینه ها و درآمدهاست. سیستم دولتي 
حاکم بر فوتبال که سبب ش��ده اکثر باشگاه هاي کشور با بودجه دولتي 
اداره شوند و برخالف سایر کش��ورها، درآمدزایي جایي در اولویت هاي 
باشگاهداري دولتي در کشورمان نداشته باشد. چنین رویکردي باعث 
شده فوتبال وابسته به بودجه دولت باشد و همین وابستگي زمینه اي را 
ایجاد کرده تا امروز که دولت با توجه به تحریم ها با کاهش درآمد شدید 
نفتي مواجه است، باشگاه هاي فوتبال نیز از ترکش هاي آن در امان نمانند 

و با بن بست هاي مالي روبه رو شوند.
در چنین شرایطي اگرچه خصوصي س��ازي بهترین راهکار براي رهایي 
دولت از زیر بار هزینه ساالنه 600 میلیاردي براي فوتبال است، اما بسته 
بودن راه هاي درآمدزای��ي در ایران مانند حق پخ��ش تلویزیوني و حق 
کپي رایت سبب ش��ده کمتر باش��گاه خصوصي در ایران بتواند فعالیت 
کند. به نظر می رس��د تا زمان حل نش��دن موانع اجراي دو فاکتور مهم 
درآمدزایي، باشگاه هاي فوتبال همچنان از نظر مالي وبال گردن دولت 
هستند. در چنین وضعیتي دولت و فدراسیون فوتبال براي برون رفت از 
وضعیت دشوار اقتصادي باید با عملي کردن راهکارهاي مناسب به کنترل 
و کاهش هزینه هاي جاري فوتبال در سطح باشگاه ها بپردازند. رویکردي 
که در شرایط کنوني اجتناب ناپذیر است، به خصوص که شرایط کشور به 
سمتي نمي رود که دولت مانند گذشته دست و دلبازي براي ریخت و پاش 

باشگاه هاي زیرمجموعه اش در فوتبال ایران داشته باشد.
کاهش درآمدها سبب شده اولویت کشور تأمین نیازهاي اولیه مردم باشد. 
نیازهایي که فوتبال در انتهاي لیس��ت آن هم قرار نمي گیرد، به همین 
خاطر طبیعي است که باشگاه هاي فوتبال با شرایطي سخت براي ادامه 
فعالیت هایشان در فصل جاري روبه رو باشند، آن هم برخالف فصل هاي 
گذشته که دولتي ها ابایي از حاتم بخشي هاي چندصد میلیاردي از بودجه 

عمومي کشور به فوتبال نداشتند. 
با توجه به این وضعیت، فوتبالي ها هم باید با درک شرایط به سمت کاهش 
هزینه ها بروند. در این راستا چند روز پیش بود که مهدي تاج از محدودیت 
جذب بازیکنان خارجي براي باش��گاه ها خبر داد. البته عملي شدن این 
تصمیم باعث کاهش ورود بازیکنان خارجي بي کیفیت و کمتر ش��دن 
پرونده هاي شکایت ایران در فیفا و جلوگیري از خروج ارز می شود. با این 
حال به نظر مي رسد اقتصاد فوتبال براي اینکه مقاومتي شود به تدابیر و 

تصمیماتي فراتر از محدودیت جذب بازیکنان خارجي احتیاج دارد.
در این زمینه مهم ترین مسئله اي که باید مورد توجه قرار گیرد، کاهش رقم 
قراردادها و بودجه ساالنه باشگاه هاست که مي تواند به کمتر شدن ریخت 
و پاش هایي که از بیت المال در فوتبال صورت مي گیرد، بینجامد. بدیهي 
است در این زمینه دولت و فدراس��یون فوتبال نقشی اساسي دارند. البته 
این تصمیمات باید از حالت شفاهي و مصاحبه اي خارج شود و شکل عملي 
به خودش بگیرد. افزایش حساسیت نهادهاي نظارتي و بازرسي نسبت به 
سرنوشت ریال به ریال از پولي که در شرایط سخت اقتصادي کشور در فوتبال 
هزینه مي شود هم از اهمیت باالیي برخوردار است تا مانند امروز صرفه جویي 

و اقتصاد مقاومتي تنها یک شعار دهان پرکن در فوتبال نباشد.

سعيد احمديان

کلکسیونجامهايپپکاملترشد!
منچسترسیتی شنبه شب موفق شد با اقتدار و شش گل واتفورد را مغلوب کند 
و قهرمان جام حذفي انگلیس شود. گواردیوال هم به اولین مربی تاریخ بدل شد 

که قهرمانی هر سه رقابت معتبر داخلی انگلیس را در یک فصل کسب کرد. 

قهرمانتکراريآلمان
بایرن مونیخ با پیروزي 5 بر یک مقابل فرانکفورت در هفته پایاني، امسال 
نیز موفق شد بوندسلیگا را فتح کند و به حکمرانی خود در آلمان ادامه دهد. 
اواسط فصل و هنگامی که فاصله دورتموند با بایرن مونیخ به 9 امتیاز رسید، 
کمتر کسی تصور می کرد امسال هم باواریایی ها قهرمان بوندسلیگا شوند.

دنيا حيدري

حقتکواندوراازانگلیسيهاميگیریم
ع����دم ص��دور       بازتاب
وی��زا ب��راي دو 
تکواندوکار ملی پوش  ایران توس��ط انگلیسي ها 
جهت ش��رکت در مس��ابقات قهرماني جهان در 
منچس��تر یک برنامه از پیش تعیین شده بود تا 

جلوي قهرمان��ي و موفقیت ایران گرفته ش��ود. 
انگلیسی ها سیاست را در امور ورزش دخالت دادند 
و با این کار عماًل شانس کسب دو مدال را از ایران 
گرفتند. ضمن اینکه در طول برگزاري مسابقات نیز 
با برخي رفتارهاي تبعیض آمیز باعث پایین آمدن 
روحیه ورزشکاران کشورمان شدند. اقدامي که به 
نظر می رس��د باید از سوي کمیته ملي المپیک و 
فدراس��یون تکواندو به طور جدی پیگیري شود. 
سیدمحمد پوالدگر، رئیس فدراسیون تکواندو در 
این رابطه گفت: »حق مسلم از دو تکواندوکار ایرانی 
در سال قبل از المپیک گرفته شده و باید بتوانیم با 
پیگیری حق آنها را بگیریم. فدراسیون جهانی به 
IOC  نامه نوشته و درخواست کرده راه حلی ارائه 
دهند تا حق ضایع شده این دو تکواندوکار ایرانی به 
 IOC آنها بازگردانده شود. هنو  ز جوابی از سوی
نرسیده، اما اگر جواب درستی ندهند، این موضوع 
ه��م دردی را درم��ان نمی کن��د.« رئی��س 
فدراسیون تکواندو بیان داشت: »نیاز است 
کمیته ملی المپیک هم کنار ما باشد و این 
موض��وع را پیگی��ری کن��د. یک��ی از این 
تکواندوکاران شانس مسلم کسب مدال طال 
بوده و در سال قبل از المپیک حقش ضایع شده 
است. باید تدابیری اندیشیده شود تا بتوانیم حق 
این بچه ها را بگیریم. در این ماجرا ظلم آشکاری به 
بچه های ما شده و باید این حق برای آنها احیا شود. 

ما پیگیری های الزم را انجام می دهیم.«

سرخابيهادرجدالهايتشریفاتيلیگقهرمانان
هفته پایاني مرحله 

فريدون حسن
     فوتبال

گروهي رقابت هاي 
لیگ قهرمانان آسیا 
امش��ب در حالي آغاز می ش��ود ک��ه دو نماینده 
پرهوادار فوتبال کش��ورمان بای��د در دیدارهایي 
تش��ریفاتي ب��ه مص��اف حریف��ان خ��ود بروند. 
پرس��پولیس و اس��تقالل بعد از بازی های هفته 
گذشته هر دو از گردونه رقابت ها حذف شدند تا 
عماًل بازی های امشب جنبه تشریفاتي پیدا کند و 
هیچ تأثیری در جدول گروه های س��وم و چهارم 
نداشته باشد. البته پرسپولیس بعد از کسب عنوان 
قهرماني لیگ ب��ا روحیه ای  مضاعف امش��ب در 
ورزش��گاه آزادي به مصاف السد قطر صدرنشین 

گروه چهارم م��ی رود  وقرمزه��ا  امیدوارند که با 
برتري مقابل این تیم هم خداحافظي آبرومندانه ای  
با لیگ قهرمانان آسیا داشته باشند و هم روحیه 
خود را براي برگزاري دیدار مهم نیمه نهایی جام 

حذفي در اصفهان برابر سپاهان باال ببرند.
آبی ها امشب باید در امارات به مصاف العین تیم 
انتهاي جدول گروه سوم بروند. فرهاد مجیدي 

امشب آخرین تجربه سرمربیگري خود با آبی ها 
را پش��ت س��ر می گذارد، هرچند ک��ه او نیز این 
روزها برخالف روزهاي ابتدایي سرمربیگري اش 
ادعاي س��اختن یک اس��تقالل متفاوت را دارد و 
س��وداي حضور دائمي روي نیمکت آبی ها را در 

سر می پروراند.

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان بوشهر 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رسمی 
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