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برخي تيم ه�اي دولتي 
سعيد احمديان

      گفت وگو
لي�گ برت�ري مانن�د 
اس��تقالل، پرسپوليس 
و س�پاهان بدون توجه به شرايط س�خت اقتصادي 
كشور و باال رفتن قيمت ارز تابس�تان امسال راهي 
اردوي خارجي شدند اما بعضي از تيم ها مانند سايپا با 
احترام گذاشتن به وضعيت كشور، ترجيح دادند در 
يك ش�هر داخل�ي اردويش�ان را برگ�زار كنند. در 
گفت وگو با ابراهيم صادقي، س�رمربي سايپا درباره 
اردوي داخل�ي اي�ن تي�م صحب�ت كرده اي�م.

    
بر خ�الف بعض�ي از تيم ه�اي دولت�ي، براي 
آماده سازي ليگ برتر در داخل كشور اردويتان 
را برگزار كرديد. يك حركت قابل تحسين در 
شرايط سخت كشور از نظر اقتصادي. در اين 

باره بيشتر توضيح مي دهيد؟
در برنامه هایی که داشتيم، مقرر شد  دو اردوي داخلي 
پيش از ش��روع فصل جدید ليگ برتر برگ��زار کنيم. 
شهرستان بروجن در اس��تان چهارمحال و بختياري 
یكي از گزینه هاي ما براي اردو بود. به همين دليل قبل 
از اردو زدن در این شهر، به بروجن رفتيم و امكانات آن 
را بررس��ي کردیم. امكانات خوبي داشتند.  کمپي که 
قرار بود مستقر شویم، دو زمين تمرین، یك سالن وزنه 
و استخر داشت و مهم ترین نكته فاصله نزدیك زمين 
تمرین و مح��ل اقامت بود، به خص��وص که در چنين 
اردوهایي مح��ل تمرین باید به محل��ي که تيم اقامت 

مي کند، نزدیك باشد. 
در برخي کمپ هاي دیگر، فاصله محل تمرین تا هتل 
نزدیك 40دقيقه است و این مسئله کار مربي را با توجه 
به زمان زیادي که بازیكنان در این مسير طي مي کنند، 
سخت مي کند و خسته کننده است. در بروجن اما این 
مشكل را نداشتيم و ما تنها دو یا سه دقيقه از محلي که 
اسكان داشتيم با زمين تمرین فاصله داشتيم. کمپي 
که در بروجن داشتيم نمونه یك کمپ تمریني خوب 
بود و با توجه به خصوصياتي که اشاره کردم یك انتخاب 
خوب براي ما در باشگاه س��ایپا براي برگزاري اردوي 

پيش از فصل بود. 

چه ويژگي هاي ديگري شهري مانند بروجن 
داشت كه باشگاه سايپا را ترغيب كرد در اين 

شهر اردو بزند؟
شهر بروجن یكي از شهرهاي خوش و آب هواي ایران 
است و با توجه به گرمایي که در تابستان در بيشتر ایران 
حاکم است، این ش��هر آب و هواي معتدلي داشت که 
براي برگزاري اردو مناسب بود. همچنين یكي دیگر از 
فاکتورهایي که در این شهر وجود داشت، تغذیه سالمي 
بود که در این ش��هر موجود بود و مي توانستيم از نظر 
غذایي هم وضعيت بازیكنان را کنترل کنيم و مطمئن 

باشيم در این باره مشكلي وجود ندارد. 
حض�ور يك باش�گاه لي�گ برتري در ش�هر 
كوچكي مانند بروجن قطعاً مي تواند به توسعه 

فوتبال كمك كند. 
همين طور است. در کنار اردوي آماده سازي و تمرینات 
بدنسازي و تاکتيكي که در بروجن برگزار کردیم، اهداف 
دیگري هم مدنظرمان بود و توسعه فوتبال در شهرهاي 
کوچك و ک��م برخوردار یكي از مهم تری��ن اهدافي بود 
که با برگزاري اردوي داخلي در ش��هري مانند بروجن 
به این اهداف رس��يدیم. در این باره با تصميم مدیریت 
باش��گاه، تعدادي توپ فوتبال و پوشاك ورزشي به سه 
تيم باش��گاهي بروجن اهدا کردیم. این حرکت در شهر 
کوچكي مانند بروجن که امكانات کم��ي دارند، باعث 
خوشحالي آنها ش��د و قطعاً در انگيزه ش��ان براي ادامه 

ورزش فوتبال تأثيرگذار خواهد بود. 
در مجموع فكر مي کنم توانستيم با این حرکت اتفاق بزرگي 
را رقم بزنيم هر چند بسته هاي اهدایي به تيم هاي این شهر 
ناچيز بود اما همين قدم ها مي تواند به توسعه فوتبال در 
چنين ش��هرهایي کمك کند. معتقدم باشگاه هاي ليگ 
برتري هزینه هاي زیادي مي کنند و اشكالي ندارد اما وقتي 
به شهرستاني مي روند، مي توانند با اهداي توپ و لباس به 

تيم هاي این شهرستان ها به رشد فوتبال کمك کنند. 
واكنش مردم و فوتباليس�ت هاي اين شهر به 

حضور تيم ليگ برتري سايپا  چطور بود؟
خيلي برخورد خوب و اس��تقبال قابل توجهي داشتند. 
مس��ئوالن این ش��هر مانند فرماندار، مدیر اداره ورزش 
و جوانان و... از اینكه یك تيم ليگ برتري مانند س��ایپا 

شهرشان را براي برگزاري یك اردوي هشت روزه انتخاب 
کرده بود، استقبال کردند و حتي سر تمرینات و در محل 
اردویمان حاضر ش��دند. همچنين با یك��ي از تيم هاي 
بروجن بازي تدارکاتي برگزار کردیم که به رسيدن ما به 

اهدافمان کمك کرد. 
غير از بروجن، گزينه ه�اي ديگري هم براي 

برگزاري اردوي داخلي داشتيد؟
عالوه بر بروجن، ش��هرکرد یكي دیگر از شهرهایي بود 
که مدنظرمان بود. چند سال پيش با سایپا در این شهر 
اردو زده بودیم. امسال اما تصميم گرفتيم در بروجن اردو 
بزنيم که این اردو هم مانند بقي��ه اردوهاي داخلي مان 

راضي کننده بود. 
با وج�ود امكانات خ�وب ش�هرهايي مانند 
بروجن براي برگ�زاري اردوهاي داخلي، چه 
ضعف هايي وجود داشت كه به نظر شما بايد 
برطرف شود تا شرايط كمپ هاي داخلي بهتر 

و مناسب تر شود؟
در بروجن همانطور که اشاره کردم، هم زمين تمرین،هم 
استخر و هم سالن وزنه خوبي داش��تيم. معتقدم باید از 
نظر امكانات اقامت��ي روي کمپ هایي مانند بروجن کار 
و امكانات رفاهي براي ورزشكاران مجهزتر شود. خيلي 
از تيم ها حتي از خارج از کشور هم ترغيب مي شوند در 

شهرهایي مانند بروجن اردو بزنند. 
يعني با كمي رس�يدگي به وضعي�ت رفاهي 
مي تواني�م با ميزبان�ي از اردوه�اي تيم هاي 

ورزشي درآمدزايي كنيم؟
قطعاً، این ظرفيت و پتانس��يل را در کش��ورمان براي 
درآمدزایي از طریق کمپ هاي فوتبال داریم. تيم هاي 
عربي با توجه به گرمایي که در کشورهایش��ان است، 
عالق��ه دارند در کش��وري اردو بزنند ک��ه آب و هواي 
خوب و تغذیه س��المي داشته باش��د. این امكانات در 
شهري مانند بروجن هست فقط مسئوالن باید همت  
و هتل ها را مجهزتر کنند. همچني��ن فضاي کمپ ها 
لوکس تر ش��ود. اگر این ش��رایط فراهم شود تيم هاي 
خارجي  ایران را انتخاب مي کنند، به خصوص که آب 
و هوا در ش��هرهایي مانند بروجن در این فصل از سال 

خيلي خوب است. 

به عنوان سرمربي تيم به اهدافي كه در اردوي 
بروجن داش�تيد، رس�يديد؟ نظ�ر بازيكنان 

چه بود؟
در این اردو بيشتر تمرینات بدنس��ازي را دنبال کردیم و 
روزي دو جلسه تمرین داشتيم. با توجه به تغذیه سالم و 
همچنين در اختيار بودن بازیكنان، اردوي خوبي را پشت 
سر گذاش��تيم و به اهدافي که مدنظرمان بود، رسيدیم. 
بازیكنان هم خوش��حال بودند و از امكاناتي که در ش��هر 

بروجن داشتيم، رضایت داشتند. 
باشگاه سايپا سردمدار اردوهاي داخلي است. 
زمان علي دايي در سرعين اردو مي زدند، قبل 

از آن در شهركرد و االن هم  در بروجن. 
گروه خودروسازي در کنار ورزش حرفه اي و باشگاهداري 
نگاهي به مسئوليت اجتماعي هم داشته است و به وظایفي 
که در این رابطه دارد، عمل کرده اس��ت. وقتي پيشنهاد 
اردوي بروج��ن را با ه��دف کمك به توس��عه فوتبال که 
جزو مسئوليت هاي اجتماعي باشگاه بود، مطرح کردیم، 
مدیریت استقبال کرد و با اردویي که در این شهر برگزار 

کردیم، اتفاق خوبي رقم خورد. 
اردوي خارجي مدنظرتان نبود؟

مدیریت باشگاه با توجه به سياست هایي که مطرح کردم، 
نظر به اردوي داخلي داشت و ما هم استقبال کردیم. 

به عنوان سؤال پاياني، چه بايد كرد كه تيم هاي 
داخلي به ج�اي رفتن به خارج از كش�ور، در 

داخل ايران اردو بزنند؟
ما در س��ال هاي گذش��ته در ترکيه ه��م اردو زده ایم اما 
کشورمان با توجه به چهار فصل بودن این ظرفيت را دارد 
در تابستان و زمستان و فصل هاي مختلف در شهرهایش، 
ميزبان اردوهاي تيم هاي فوتبال باشد. الزمه استفاده از این 
پتانسيل این است که با برنامه ریزي مسئوالن، کمپ هاي 
مجهزي در کشورمان ساخته شود. کشوري مانند ترکيه در 
استانبول، آنكارا و دیگر شهرهایش کمپ هاي زیادي دارد 
که همزمان مي تواند ميزبان اردوي چهار،پنج تيم باشد. 
اگر مسئوالن کشورمان توجه کنند و چنين کمپ هایي 
ساخته شود، مطمئناً عالوه بر تيم هاي داخلي، تيم هاي 
خارجي هم به ایران خواهند آم��د. ما چيزي کم نداریم و 

باید بيشتر رسيدگي شود. 

بررسي ظرفيت هاي داخلي براي برگزاري اردوي تيم هاي فوتبال در گفت وگوي»جوان« با ابراهيم صادقي سرمربي سايپا

کمپهايداخلیباکمیتجهیزدرآمدزاهممیشود

هيچ اراده اي نيست. هرچه 
دنيا حيدري
      گزارش

هس�ت حرف است و بس. 
حرف ه�اي ش�فاهي ك�ه 
بي هيچ پشتوانه اي زده مي شود. شايد براي ماهيگيري از 
آب گل آلود، موج س�واري روي جريان�ي خاص يا حتي 
منحرف كردن اذهان عمومي.  مهم ترين و قانع كننده ترين 
انتقاد به برگزاري اردوهاي خارجي آن هم در اين اوضاع 
نابسامان اقتصادي خارج شدن ارز از كشور است. ارزي 
كه اگر چه گفته مي شود اسپانس�رها براي پرداخت آن 
دست به جيب مي شوند اما بدون ش�ك اين ادعا رنگ و 
بوي واقعيت ندارد و صفر تا صد اكث�ر اردوهاي خارجي 
تيم هاي باش�گاهي از جيب مردم و بيت المال اس�ت كه 
هزينه مي شود. با اين وجود مهم ترين مسئله اين است كه 
چرا ش�وراي برون مرزي با برگزاري اين اردوها موافقت 
مي كند آن هم در حالي كه با برپايي اردوهاي بسياري از 
رشته هاي ورزشي و حتي برخي اعزام ها مخالفت مي شود!

    
عمده دليل مسئوالن باشگاه ها براي توجيه برپایي اردوهاي 
خارجي همواره نداشتن امكانات و زیرساخت هاي مناسب 
در داخل کشور اس��ت. بهانه اي که البته نمي توان آن را رد 
کرد،چراکه با وجود چهار فصل بودن ایران و موقعيت خاص 
جغرافيایي ک��ه دارد، هرگز همتي ب��راي ایجاد کمپ هاي 

ورزشي وجود نداشته تا تيم هاي باشگاهي که دستشان براي 
خرج کردن از بيت المال بازتر از سایرین است،با دستاویز قرار 
دادن همين مهم، هر ساله براي برپایي اردوهاي تدارکاتي 
راهي کشورهاي دیگر  ش��وند که در این بين سهم ترکيه و 
امارات بيشتر از هر کشور دیگري است آن هم در شرایطي که 
بدون تردید پتانسيل ایران به مراتب بهتر و بيشتر از ترکيه و 
امارات است براي برپایي اردوهاي تدارکاتي و آماده سازي. با 
این تفاوت که تعداد کمپ هاي ترکيه و امارات در این زمينه 

با ایران قابل مقایسه نيست!
    

اگر چه نمي توان منكر این مهم ش��د که انتخاب کمپ ها به 
خصوص در ترکيه و امارات نه براس��اس ن��وع امكانات که بر 
اساس داللي هاست اما عمده ایراد در این زمينه به مسئوالني 
برمي گردد که طي س��ال ها به جاي فراهم کردن زمينه هاي 
مناسب براي برگزاري اردوهاي آماده سازي در داخل، تنها به 
انتقادهاي زباني و دادن شعارهاي رنگارنگ بسنده کردند حال 
آنكه اندکي همت کافي بود تا شرایط به گونه اي پيش رود که نه 
فقط هيچ تيمي نتواند به بهانه عدم وجود امكانات در کشور بار 
سفر بندد و راهي اردوهاي خارجي شود که با توجه به شرایط 
جغرافيایي خاص ایران، کش��ورهاي همج��وار هم به برپایي 
اردوهاي آماده سازي در کمپ هاي ایراني ترغيب شوند و راهي 
براي درآمدزایي فوتبال نيز باز ش��ود، اما  توجه نكردن به این 
مسئله مهم نه تنها بهانه خوبي دست برخي باشگاه ها داده است 
بلكه براي خارج کردن ارز از کشور و حيف و ميل بيت المال که از 
کنار یكي از مهم ترین راه هاي درآمدزایي فوتبال نيز به سادگي 
هرچه تمام تر گذشته است. شاید به این دليل که همه آقایان 
به ظاهر منتقد در این راستا تنها نوك بيني خود را دیده اند که 
حاضر به سرمایه گذاري در این زمينه نشده اند. شاید هم به این 

دليل است که از فسادهاي مالي شان ریالي براي خرج کردن در 
زمينه زیرساخت ها اضافه نيامده که با وجود گذشت سال ها 
هنوز هيچ کمپ اختصاصي با امكان��ات ایده آل در ایران براي 

برپایي اردوهاي تدارکاتي نداریم!
    

سال هاس��ت که قبل از آغاز فص��ل و در تعطيالت نيم فصل 
که برخي تيم هاي باشگاهي آهنگ برپایي اردوهاي خارجي 
سر مي دهند، انتقادهاي بسياري مطرح مي شود چه از سوي 
اصحاب رسانه و چه از سوي مسئوالن بلندمرتبه ورزشي که 
چه دليلي دارد اردوهاي آماده سازي تيم ها در کشورهاي دیگر 
برگزار ش��ود. انتقادهایي که تا به امروز نه فقط نتوانسته مانع 
برگزاري حتي یك اردوي خارجي شود که هيچ مسئولي را هم 
به صرافت آن نينداخته است تا گامي براي ساخت کمپ هاي 
ورزش��ي بردارد. کمپ هایي که سال هاست یكي از مهم ترین 
راه هاي درآمدزایي بسياري از کشورها از جمله ترکيه و امارات 
است. کمپ هایي که در بس��ياري از موارد از امكانات خاصي 
هم برخوردار نيستند اما با اندکي رسيدگي به سر و ظاهر آن 
مي توانند ميزبان تيم هاي بسياري به خصوص از ایران باشند و 
درآمدهاي هنگفتي به جيب بزنند. کاري که ایران خيلي سال ها 
قبل مي توانست انجام دهد اما همتي در هيچ یك از مسئوالن 
آن در این زمينه دیده نشده است حتي آنهایي که خود را منتقد 

سرسخت اردوهاي خارجي مي خوانند!

    
اردوهاي خارجي ب��دون تردید هزینه ه��اي هنگفتي در پي 
دارند اما واقعيت امر آن است که فساد مالي فوتبال بسيار فراتر 
از اردوهایي اس��ت که چند تيم قبل و در مي��ان فصل برگزار 
مي کنند، درحالي که بسياري از آنها برخالف اردوهاي خارجي 
دیده نمي شوند. براي نمونه سفرهاي پرتعداد مدیران ورزشي 
با هيئت هاي همراه)افرادي که جز ب��راي تفریح نمي روند( با 
بهانه هاي غيرمنطقي است. سفرهاي پرهزینه با دریافتي هاي 
بسيار به عنوان حق مأموریت به دالر یا حتي یوور! که  مي توان به 
سفر هاي مسئوالن پرسپوليس براي مذاکره با وکيل و نماینده 
برانكو در ترکيه اشاره کرد آن هم در حالي که وکيل برانكو دو روز 
بعد از برگزاري همان جلسات به ایران آمد و توجيهي براي آن 
سفرهاي پرهزینه نبود. یا سفر دسته جمعي آقایان هيئت مدیره 
استقالل براي حل و فصل پرونده بازیكني که طلبش به واسطه 
بي کفایتي هاي مدیریتي چندین برابر ش��ده بود. یا سفرهاي 
رؤساي فدراسيون ها با هيئت هاي همراه پرتعداد که هيچ توجيه 
منطقي در پي ندارند جز عدم نظارت بر حيف و ميل بيت المال. 
حيف و ميلي که البته مثل اردوهاي خارجي تيم هاي باشگاهي 
در چشم هم نيست که دیده شود و انتقادي را در پي داشته باشد 
مگر آنكه دري به تخته بخورد و به شكلي اتفاقي لو برود تا مورد 

انتقاد قرار بگيرد بي آنكه تأثيري در پي داشته باشد. 
برگزاري اردوهاي خارجي در ش��رایط اقتصادي کنوني که 
مردم به نان شب محتاجند بدون شك توجيه قابل قبولي ندارد 
اما مسئول و مقصر اول و آخر برگزاري این اردوها مسئوالني 
هستند که در این سال ها گامي براي برپایي کمپ هاي ورزشي 
بر نداشتند تا امروز شاهد خروج بي حساب و کتاب ارز از کشور 
و حيف و مي��ل آن در کمپ هاي بي کيفي��ت ترکيه یا حتي 

دوبي باشيم! 

بي كفايتي هايي كه بهانه خوبي براي حيف و ميل بيت المال است

نقش»ضعفمدیران«وتالشداللها
دربرپاییاردوهایخارجی

کيفيت و شرایط فوتبال ایران براي همه روشن است حتي براي 
شيوا نوروزي

     نگاه
آنها که از همين فوتبال مثالً حرفه اي پول هاي نجومي به جيب 
زده و براي خود اسم و رسمي پيدا کرده اند. امسال که اوضاع هم 
از هميشه خراب تر است و حتي زمان دقيق ش��روع ليگ برترمان نيز معلوم نيست، باشگاه ها 
همچنان شاکي هاي زیاد داخلي و خارجي دارند، بدهي ها تسویه نشده، فدراسيون شرایط را براي 
شروع فصل جدید مهيا نمي داند و... به رغم همه این مشكالت باشگاه هاي دولتي و پرطرفدار سفر 
به کشور همسایه و برگزاري اردوي خارجي را بر خود واجب دانستند! اردویي که جز هزینه هاي 

هنگفت، خروج ارز و البته زیر سؤال رفتن شأن ایراني ثمره اي ندارد. 
برگزاري اردوي خارجي پيش فصل امري مرسوم در فوتبال جهان محسوب مي شود و بسياري 
از باشگاه هاي بزرگ برنامه هاي ویژه براي این مسئله دارند. درواقع آنها به اردوي خارجي پيش 
فصل به چشم آمادگي قبل از شروع رقابت ها توأم با درآمدزایي هاي هنگفت نگاه مي کنند. اینكه 
این روزها خبرهاي سفر یوونتوس و من سيتي به چين، بارسلونا به ژاپن، آث ميالن، دورتموند، 
بایرن مونيخ، رئال مادرید و ليورپول به امریكا، منچستریونایتد و اینتر به سنگاپور را مي شنوید 
به این معنا نيست که این تيم هاي سرشناس امكانات الزم را براي مهيا شدن براي فصل جدید 
ندارند بلكه حضور آنها در تورنمنت هاي تدارکاتي در کشورهاي مختلف درآمدي چند ميليون 
دالري را برایشان به همراه دارد و از آنجا که این باشگاه ها کامالً و به شكل واقعي خصوصي هستند 
مدیرانش��ان نيز براي تأمين مخارج تيم قدر کوچك ترین فرصت ها را مي دانند وگرنه همه ما 
مي دانيم که امكانات هر یك از این باشگاه به اندازه امكانات کل فوتبال ایران است اما در عوض 
باشگاه هاي فوتبال کشورمان نه تنها به درآمدزایي و بعد تبليغاتي فكر نمي کنند بلكه بزرگ ترین 
اهدافشان گذراندن یكي دو هفته از وقت خود در کشور همسایه و انجام یكي دو بازي دوستانه با 
تيم هاي محلي و ناشناخته آن هم فقط به جهت منحرف کردن افكار عمومي است! همين طرز 

تفكر است که باعث مي شود پس از پایان اردوي یكي از تيم ها که به تازگي به تهران بازگشته است 
حتي بازیكنان نيز از پایين بودن سطح اردوي ترکيه به شدت انتقاد کنند. 

فوتبال ما با توجه به شرایطي که دارد اصالً قابل مقایسه با فوتبال حرفه اي نيست اما در همين 
فوتبال بي برنامه و بي در و پيكر نيز مي توان با کمي درایت، مدیریت و البته دلس��وزي براي 
پول مردم بهتر از اینها عمل کرد و الاقل اجازه حيف و ميل ش��دن بودجه دولتي در خارج از 
مرزهاي کشورمان را نداد. پایين بودن امكانات در داخل و گرم بودن هوا بهترین بهانه اي است 
که مي تواند زمينه ساز یك اردوي خارجي شود آن هم در حالي که دو باشگاه پرسپوليس و 
استقالل با اجازه وزارت ورزش به ترکيه رفتند و خيلي زود هم معلوم شد در محل اردوي هر 
دو تيم خبري از امكانات رؤیایي نيس��ت. اوضاع آنقدر خراب بود که بازیكن مصدوم قرمزها 
براي مداوا به ایران برگش��ت و در این بين خبري هم از بازي هاي تدارکاتي نش��د. با اینكه 
امكانات فوتبالي ما در ش��هرهاي مختلف محدود است و در فصل تابستان و زمستان تيم ها 
براي برگزاري اردوها گزینه هاي زیادي براي انتخاب ندارند ولي باز هم این مسئله را نمي توان 
چماقي کرد براي گرفتن اجازه برگزاري اردوي خارج از کشور. مگر این فوتبال پرحاشيه چه 
سودي براي مملكت دارد که حاال آقایان با افتخار مجوز اردوي خارجي را صادر و از برگزاري 
آن حمایت مي کنند؟! سال هاست که همه از ریخت و پاش هاي نجومي فوتبالي ها مي نالند 
و حتي قهرمانان و مدال آورانمان از خرج شدن همه بودجه ورزش به پاي فوتبال انتقاد دارند 

ولي گویا گوش کسي به این حرف ها بدهكار نيست. 
جدا از مسائل اقتصادي و دالرهاي دولتي که براي هيچ و پوچ از کشور خارج مي شود، انتظار داریم 
مدیران باشگاه ها حداقل شأن مردم ایران را زیر سؤال نبرند. چرا و به چه علت یك تيم وطني 
باید در کمپ هاي ناشناخته با امكانات ناقص اردو بزند؟ اینكه صرفاً از مرزهاي ایران دور باشيم 
و محدودیت ها کمتر شود قطعاً توجيه قانع کننده اي براي دور ریختن پول بيت المال نيست. در 
حالي که سفر تيم هاي ما به ترکيه نه تنها درآمدي برایمان ندارد بلكه هزینه هنگفتي نيز روي 
دوش باشگاه مي گذارد. اگر هدف تمرین کردن در مناطق حاشيه اي و ناشناخته ترکيه است چرا 
این پول در تهران یا شهرهاي خوش آب و هوا خرج نشود؟ اگر قرار است بودجه اي به اردوي پيش 
فصل تخصيص یابد چه بهتر که این پول در اقتصاد ایران به گردش درآید. ضمن اینكه فوتبال 
آماتوري ما که بزرگ ترین پروژه درحال اجرایش شماره دار کردن صندلي ها و فروش الكترونيكي 

بليت هاست انصافاً نيازي به اردوي خارجي نداشته و ندارد. 

شأنفوتبالایرانرا
زیرسؤالنبرید!

مهدي زارع


