
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره كل ثبت اسنادوامالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك فريمان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آئين 
رسمى سند  فاقد  وساختمانهاى  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون    نامه 

تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  شماره140060306022000256هيات  برابرراى 
وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى مستقردرواحدثبتى حوزه ثبت ملك 
فريمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمدحسين ملك نژادفرزندغالمرسول 
بمساحت  مزروعى  زمين  قطعه  دريك  جام  ازتربت  شناسنامه666صادره  شماره  به 
24605،85مترمربع پالك فرعى از341اصلى واقع در بخش5خريدارى ازمالك رسمى 
آقاى سيدحسن حسين زاده محرز گرديده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله 15روزآگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسندمالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشندمى توانندازتاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دوماه اعتراض 
خود رابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد، ظرف مدت يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست  خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت 

مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد. 
تاريخ انتشارنوبت اول:1400،6،3  تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،6،17

محمدرضارجايى مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
كل ثبت اسنادوامالك استان خراسان رضوى

 اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك فريمان
 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آئين 
نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى برابرراى 
وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   140060306022000253 شماره 
ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى مستقردرواحدثبتى حوزه ثبت ملك فريمان 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمدحسين ملك نژادفرزندغالمرسول به شماره 
شناسنامه666صادره ازتربت جام دريك قطعه زمين مزروعى بمساحت41660مترمربع 
پالك فرعى از341اصلى واقع دربخش5خريدارى از مالك رسمى آقاى سيدحسن صفرى 
محرز گرديده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهى 
اعتراضى داشته  مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسندمالكيت متقاضى 
باشندمى توانندازتاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم 
خودرابه  دادخواست   اعتراض،  تسليم  ازتاريخ  يكماه  مدت  ظرف  رسيد،  ازاخذ  وپس 
مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد.
تاريخ انتشارنوبت اول:1400،6،3 تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،6،1

محمدرضارجايى مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره كل ثبت اسنادوامالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك فريمان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آئين 
نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى برابرراى 
شماره 140060306022000249هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى مستقردرواحدثبتى حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات 
شماره  به  نژادفرزندغالمرسول  ملك  محمدحسين  آقاى  متقاضى  بالمعارض  مالكانه 
شناسنامه666صادره ازتربت جام دريك قطعه زمين مزروعى بمساحت55615مترمربع 
پالك فرعى از341اصلى واقع دربخش5خريدارى از مالك رسمى آقاى عليرضا كرمانى 
محرز گرديده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهى 
اعتراضى داشته  مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسندمالكيت متقاضى 
باشندمى توانندازتاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم 
خودرابه  دادخواست   اعتراض،  تسليم  ازتاريخ  يكماه  مدت  ظرف  رسيد،  ازاخذ  وپس 
مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد. 
تاريخ انتشارنوبت اول:1400،6،3 تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،6،17

محمدرضارجايى مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره كل ثبت اسنادوامالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك فريمان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آئين 
نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى برابرراى 
وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   140060306022000250 شماره 
ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى مستقردرواحدثبتى حوزه ثبت ملك فريمان 
نژادفرزندغالمرسول  ملك  محمدحسين  آقاى  متقاضى  بالمعارض  مالكانه  تصرفات 
بمساحت  مزروعى  زمين  قطعه  دريك  جام  ازتربت  شناسنامه666صادره  شماره  به 
30665،00مترمربع پالك فرعى از341اصلى واقع در بخش5خريدارى ازمالك رسمى 
آقاى حيدربيك داد محرز گرديده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله 15روزآگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسندمالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشندمى توانندازتاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دوماه اعتراض خود رابه 
اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد، ظرف مدت يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست  
خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد. 
تاريخ انتشارنوبت اول:1400،6،3  تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،6،17
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24605،85مترمربع پالك فرعى از341اصلى واقع در بخش5خريدارى ازمالك رسمى 
آقاى سيدحسن حسين زاده محرز گرديده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله 15روزآگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسندمالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشندمى توانندازتاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دوماه اعتراض 
خود رابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد، ظرف مدت يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست  خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت 

مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد. 
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ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آئين 
نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى برابرراى 
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پالك فرعى از341اصلى واقع دربخش5خريدارى از مالك رسمى آقاى سيدحسن صفرى 
محرز گرديده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهى 
اعتراضى داشته  مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسندمالكيت متقاضى 
باشندمى توانندازتاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم 
خودرابه  دادخواست   اعتراض،  تسليم  ازتاريخ  يكماه  مدت  ظرف  رسيد،  ازاخذ  وپس 
مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد.
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متقاضى اعتراضى داشته باشندمى توانندازتاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دوماه اعتراض 
خود رابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد، ظرف مدت يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست  خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت 

مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد. 
تاريخ انتشارنوبت اول:1400،6،3  تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،6،17

محمدرضارجايى مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
كل ثبت اسنادوامالك استان خراسان رضوى

 اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك فريمان
 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آئين 
نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى برابرراى 
وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   140060306022000253 شماره 
ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى مستقردرواحدثبتى حوزه ثبت ملك فريمان 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمدحسين ملك نژادفرزندغالمرسول به شماره 
شناسنامه666صادره ازتربت جام دريك قطعه زمين مزروعى بمساحت41660مترمربع 
پالك فرعى از341اصلى واقع دربخش5خريدارى از مالك رسمى آقاى سيدحسن صفرى 
محرز گرديده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهى 
اعتراضى داشته  مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسندمالكيت متقاضى 
باشندمى توانندازتاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم 
خودرابه  دادخواست   اعتراض،  تسليم  ازتاريخ  يكماه  مدت  ظرف  رسيد،  ازاخذ  وپس 
مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد.
تاريخ انتشارنوبت اول:1400،6،3 تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،6،1

محمدرضارجايى مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره كل ثبت اسنادوامالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك فريمان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آئين 
نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى برابرراى 
شماره 140060306022000249هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى مستقردرواحدثبتى حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات 
شماره  به  نژادفرزندغالمرسول  ملك  محمدحسين  آقاى  متقاضى  بالمعارض  مالكانه 
شناسنامه666صادره ازتربت جام دريك قطعه زمين مزروعى بمساحت55615مترمربع 
پالك فرعى از341اصلى واقع دربخش5خريدارى از مالك رسمى آقاى عليرضا كرمانى 
محرز گرديده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهى 
اعتراضى داشته  مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسندمالكيت متقاضى 
باشندمى توانندازتاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم 
خودرابه  دادخواست   اعتراض،  تسليم  ازتاريخ  يكماه  مدت  ظرف  رسيد،  ازاخذ  وپس 
مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد. 
تاريخ انتشارنوبت اول:1400،6،3 تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،6،17

محمدرضارجايى مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره كل ثبت اسنادوامالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك فريمان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آئين 
نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى برابرراى 
وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   140060306022000250 شماره 
ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى مستقردرواحدثبتى حوزه ثبت ملك فريمان 
نژادفرزندغالمرسول  ملك  محمدحسين  آقاى  متقاضى  بالمعارض  مالكانه  تصرفات 
بمساحت  مزروعى  زمين  قطعه  دريك  جام  ازتربت  شناسنامه666صادره  شماره  به 
30665،00مترمربع پالك فرعى از341اصلى واقع در بخش5خريدارى ازمالك رسمى 
آقاى حيدربيك داد محرز گرديده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله 15روزآگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسندمالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشندمى توانندازتاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دوماه اعتراض خود رابه 
اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد، ظرف مدت يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست  
خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد. 
تاريخ انتشارنوبت اول:1400،6،3  تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،6،17

 محمدرضارجايى مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره كل ثبت اسنادوامالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك فريمان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آئين 
رسمى سند  فاقد  وساختمانهاى  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون    نامه 

تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  شماره140060306022000256هيات  برابرراى 
وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى مستقردرواحدثبتى حوزه ثبت ملك 
فريمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمدحسين ملك نژادفرزندغالمرسول 
بمساحت  مزروعى  زمين  قطعه  دريك  جام  ازتربت  شناسنامه666صادره  شماره  به 
24605،85مترمربع پالك فرعى از341اصلى واقع در بخش5خريدارى ازمالك رسمى 
آقاى سيدحسن حسين زاده محرز گرديده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله 15روزآگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسندمالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشندمى توانندازتاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دوماه اعتراض 
خود رابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد، ظرف مدت يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست  خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت 

مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد. 
تاريخ انتشارنوبت اول:1400،6،3  تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،6،17

محمدرضارجايى مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
كل ثبت اسنادوامالك استان خراسان رضوى

 اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك فريمان
 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آئين 
نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى برابرراى 
وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   140060306022000253 شماره 
ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى مستقردرواحدثبتى حوزه ثبت ملك فريمان 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمدحسين ملك نژادفرزندغالمرسول به شماره 
شناسنامه666صادره ازتربت جام دريك قطعه زمين مزروعى بمساحت41660مترمربع 
پالك فرعى از341اصلى واقع دربخش5خريدارى از مالك رسمى آقاى سيدحسن صفرى 
محرز گرديده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهى 
اعتراضى داشته  مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسندمالكيت متقاضى 
باشندمى توانندازتاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم 
خودرابه  دادخواست   اعتراض،  تسليم  ازتاريخ  يكماه  مدت  ظرف  رسيد،  ازاخذ  وپس 
مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد.
تاريخ انتشارنوبت اول:1400،6،3 تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،6،1

محمدرضارجايى مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره كل ثبت اسنادوامالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك فريمان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آئين 
نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى برابرراى 
شماره 140060306022000249هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى مستقردرواحدثبتى حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات 
شماره  به  نژادفرزندغالمرسول  ملك  محمدحسين  آقاى  متقاضى  بالمعارض  مالكانه 
شناسنامه666صادره ازتربت جام دريك قطعه زمين مزروعى بمساحت55615مترمربع 
پالك فرعى از341اصلى واقع دربخش5خريدارى از مالك رسمى آقاى عليرضا كرمانى 
محرز گرديده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهى 
اعتراضى داشته  مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسندمالكيت متقاضى 
باشندمى توانندازتاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم 
خودرابه  دادخواست   اعتراض،  تسليم  ازتاريخ  يكماه  مدت  ظرف  رسيد،  ازاخذ  وپس 
مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد. 
تاريخ انتشارنوبت اول:1400،6،3 تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،6،17

محمدرضارجايى مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره كل ثبت اسنادوامالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك فريمان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آئين 
نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى برابرراى 
وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   140060306022000250 شماره 
ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى مستقردرواحدثبتى حوزه ثبت ملك فريمان 
نژادفرزندغالمرسول  ملك  محمدحسين  آقاى  متقاضى  بالمعارض  مالكانه  تصرفات 
بمساحت  مزروعى  زمين  قطعه  دريك  جام  ازتربت  شناسنامه666صادره  شماره  به 
30665،00مترمربع پالك فرعى از341اصلى واقع در بخش5خريدارى ازمالك رسمى 
آقاى حيدربيك داد محرز گرديده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله 15روزآگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسندمالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشندمى توانندازتاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دوماه اعتراض خود رابه 
اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد، ظرف مدت يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست  
خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد. 
تاريخ انتشارنوبت اول:1400،6،3  تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،6،17

 محمدرضارجايى مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك

دو قط��ب اصلي 
شيوا نوروزي
   گزارش

فوتب��ال ايران در 
ب��رزخ مديريتي 
گير افتاده اند. در حالي كه كمتر از يك هفته مانده به 
ديدارهاي حس��اس پرس��پوليس و اس��تقالل در 
يك هشتم نهايي ليگ قهرمانان آسيا، هر دو تيم با 
حواشي مديريتي روبه رو شده  اند. با اين تفاوت كه 
سرپرس��ت جديد مديرعاملي سرخپوشان معرفي 
شده، ولي مديرعامل فعلي آبي ها به رغم تمام فشارها 
خيال كوتاه آمدن و استعفا ندارد. نقطه اشتراك هر 

دو باشگاه هم مثل هميشه بحران مالي است. 
خانه تكاني در دو باش��گاه دولتي پرس��پوليس و 
استقالل پس از تغييرات در بدنه دولت به امري 
عادي تبديل شده و هرگونه تغيير و تحول در رأس 
وزارت ورزش مستقيماً روي مديريت سرخابي ها 
تأثير مي گذارد. با رفتن مسعود سلطاني فر و روي 
كار آمدن حميد سجادي، جايگاه مديرعاملي هر 
دو تيم متزلزل شد. جعفر س��ميعي قبل از آنكه 
سجادي وارد عمل شود خودش استعفا داد و رفت، 
اما احمد مددي كمر همت بسته تا رضايت وزير 
جديد ورزش را جلب كند و در سعادت آباد بماند!

  استعفا قبل از بركناري
در هشتمين روز از آبان 99 سميعي بعد از آنكه به 
عنوان مديرعامل قرمزها انتخاب ش��د، وعده هاي 
زيادي برای حل مشكالت مالي داد تا جايي كه اگر 
بخشي از اين وعده ها اجرايي مي شد پرسپوليس از 
باتالق مشكالت اقتصادي رهايي مي يافت. با اين 
حال سميعي طی 10 ماه اخير سعي كرد تيم را از 
حاشيه دور نگه دارد. او عالقه زيادي به مصاحبه هاي 
متعدد  نداشت و با يحيي گل محمدي و دستيارانش 
نيز به چالش ج��دي برنخورد، اما پرس��پوليس از 
بي پولي رنج مي برد و قرار بر اين بود كه باش��گاه تا 
نيمه ش��هريورماه مطالبات بازيكن��ان و مربيان را 
پرداخت كند.  اوج گرفتن بحران اقتصادي همزمان 
ش��د با تغيير دولت و رأي اعتماد مجلس شوراي 
اسالمي به حميد سجادي. همه اين مسائل باعث 
شد سميعي قبل از آنكه عذرش را بخواهند صندلي 
رياست را ترك كند.  مديرعامل مستعفي در جلسه 
با وزير ورزش شفاهي استعفا داد و سجادي هم به 
جاي كش و قوس هاي بي ثمر با استعفايش موافق 
كرد تا كار يكسره شود.  در آستانه بازي با استقالل 
تاجيكستان تغيير مديرعامل سرخپوشان را تحت 
تأثير ق��رار داده، مأموريت س��ميعي تمام و مجيد 

صدري به عنوان سرپرست باش��گاه انتخاب شده 
اس��ت. عليپور، عضو هيئت مديره باشگاه در اين 
خصوص می گوي��د: »حميد س��جادی در اقدامي 
قانوني انتخاب سرپرست باشگاه را به عهده هيئت 
مديره گذاشته و هيچ دخالتي در اين موضوع نكرده 
است. اعضاي هيئت مديره هم به اين نتيجه رسيدند 
كه صدري سرپرست باشگاه پرسپوليس شود تا در 
آينده براي انتخاب مديرعامل تصميم بگيريم. البته 
احساس مي كنم فعاليت صدري به عنوان سرپرست 
باشگاه زير دو، سه ماه نباشد.« مهم ترين گزينه هاي 
مديرعاملي پرسپوليس حبيب كاشاني، محمد نبي 

و علي اكبر طاهري هستند. 
پرسپوليس با سميعي روزهاي نس��بتاً آرامي را 
گذراند و پنجمين قهرماني متوالي ليگ برتر را هم 
جشن گرفت. حاال كه قرار نيست به اين زودي ها 
مديرعامل جديد معلوم شود، صدري بايد قبل از 
صدور رأي فيفا عليه پرسپوليس، فكري به حال 
تأمين بودجه براي پرداخت مطالبات خارجي و 
بستن پرونده هاي شكايات متعد از جمله كالدرون 
و اوساگونا كند و براي رس��يدن به اين هدف نيز 

باشگاه حداقل به يك ميليون دالر نياز دارد. 
  تالش براي بقا

اوض��اع در اس��تقالل متف��اوت اس��ت، برخالف 

س��ميعي كه خودش براي رفتن پيش��قدم شد 
و از بروز حواش��ي بيش��تر جلوگيري كرد، احمد 
مددي از ش��رايطش در اس��تقالل راضي است و 
هيچ رقمه حاضر نيس��ت موقعيتش را از دس��ت 
بدهد. آقاي مديرعامل 26 آذر سال گذشته سكان 
مديريت آبي ها را به دس��ت گرفت و از همان اول 
هم مخالفان زيادي داش��ت. او در اين مدت بارها 
و بارها با كادرفني، بازيكنان، اعضاي هيئت مديره 
و هواداران جنگ لفظي داشته و حواشي حاصل 
از اين اتفاقات روي عملكرد تيم در فصل بيستم 
تأثيرات منفي خود را گذاشت. هواداران استقالل 
همين دي��روز مقابل وزارت ورزش و س��اختمان 
باشگاه در سعادت آباد تجمع كردند و با شعار »حيا 
كن رها كن« خواس��تار بركناري مددي ش��دند. 
مديرعامل فعلي اخيراً به خاطر ابت��ال به كرونا و 
بستري شدن در بيمارستان، باشگاه را به حال خود 
رها كرده بود تا جايي كه فرهاد مجيدي، سرمربي 
استقالل از عدم پاس��خگويي مديريت باشگاه و 

بي تفاوتي نسبت به حال و روز تيم گاليه كرد. 
با تمام مش��كالت و چالش های موجود، مددي 
استعفا بده نيست كه نيس��ت. بي پولي امان تيم 
را بري��ده و در فاصله كوتاه باقيمان��ده تا بازي با 
الهالل عربس��تان، بازيكنان هنوز منتظر محقق 

ش��دن وعده ها و وصول مطالبات شان هستند. 
بدهي هاي س��نگين داخلي و خارج��ي به اين 
س��ادگي ها قابل جبران نيس��ت. با شرايطي كه 
استقاللی ها دارند تنها اميدشان به دريافت پول 
حاصل از انتقال مهدي قائدي است. بازيكني كه 
با رفتن به امارات درآمد خوبي براي اس��تقالل 
به همراه داش��ت. منته��ا تأخي��ر در وصول اين 
پول، آبي ها را به دردس��ر انداخته است. مددي 
در اي��ن مدت عم��اًل قدمي براي كم��ك به تيم 
و حل مش��كالت برنداش��ته، ضمن اينكه او در 
برهه هاي حس��اس به جاي دفاع از كادرفني با 
اظهارنظرهاي عجيب جرقه درگيري و جنجال را 
می زد. شرايط مديريتي آبي ها به گونه اي است كه 
قطعاً با رسيدن پول قائدي نيز دردي از دردهاي 
اين تيم دوا نخواهد شد، مگر اينكه فكري اساسي 
براي مديريت باشگاه شود. به رغم اينكه مددي 
استعفا نداده و نمي دهد، اما دو گزينه پيشنهادي 
براي جايگزيني احتمال��ي او علي فتح اهلل زاده و 
مصطفي آجرلو هستند. ديروز س��جادي، وزير 
ورزش در مراسم استقبال از كاروان پارالمپيك به 
هواداران استقالل وعده تغيير داد: »به شايعات 
گوش نكني��د و نگران هم نباش��يد. صبر كنيد، 

تغييرات مديريتي انجام مي شود.«
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فريدون حسن

سعيد احمديان

 نگاهي به انتخاب سرپرست معنوي كاروان 
سردار دل ها در پارالمپيك

مكتب شهيد سليماني در قلب توكيو
حس��ن ختام پارالمپيك 2020 توكيو ب��راي ايران يك ق��اب تصوير 
به يادماندني است. اداي احترام ملي پوش��ان هميشه قهرمان واليبال 
نشسته ايران به مادر شهيد محمد بابايي. كونيكو ياما مورا، مادري كه 
اصالتاً ژاپني است، اما سال هاست كه با فرهنگ ايراني و اسالمي و شيعي 
خو گرفته و پاره تن خود را هم براي دفاع از آرمان هاي انقالب اسالمي 

در هشت سال دفاع مقدس تقديم كرده است. 
هرچند كه عش��ق و عالقه ب��ه ميهن و اب��راز ارادت به ش��هدا در بين 
ورزشكاران مدال آور و قهرمان كش��ورمان موج مي زند، اما وقتي پاي 
ورزش��كاران جانباز و معلول به ميان مي آيد داستان متفاوت مي شود. 
چهار سال قبل در پارالمپيك ريو سرپرست معنوي كاروان، فرزند شهيد 
سردار حسين همداني بود و امسال براي بازي هاي توكيو از مدت ها قبل 
مشخص ش��ده بود كه نام كاروان به نام نامي شهيد سردار حاج قاسم 
سليماني »سردار دل ها« باشد و سرپرست معنوي اين كاروان هم كسي 

نباشد جز »كونيكا يامأمورا«، مادر شهيد محمد بابايي. 
شهيد بابايي 26 بهمن ماه 1342 چشم به جهان گشود و مادر ژاپني اش 
كه حاال تحت تعاليم انسان ساز اسالم و مكتب شيعه نام سبا را براي خود 
برگزيده، به عشق پيامبر بزرگ اسالم نام محمد را براي پسرش برگزيد. 
محمد بابايي در سال 1362 در عمليات »والفجر يك« در منطقه فكه به 
شهادت رسيد. مادرش مي گويد: »محمد براي بار اول در سن 1۸ سالگي 
به جبهه رفت و در عمليات »مس��لم بن عقيل« شركت كرد. او هنگام 
شهادت 19 سال داشت.« جالب اينكه پسر بزرگ خانم ياما مورا هم از 
جانبازان دفاع مقدس است و همين ثابت مي كند كه اين مادر قهرمان و 
شهيدپرور چگونه تمام هستي خود را وقف اسالم و انقالب كرده و هنوز 

هم پاي آرمان هاي مقدس انقالب اسالمي ايستاده است. 
    

كاروان س��ردار دل ها در توكيو خوش درخش��يد، اينق��در كه هر روز 
صبحمان را طاليي كردند و لبخند را بر لب مردم ايران نشاندند. اينقدر 
كه با افتخار نام تك تك شان را برديم و نام شان شد زينت بخش كوي و 
برزن به نام قهرمان ايران. كاروان سردار دل ها حاال به كشور بازگشته 
با كوله باری از افتخار و البته ارج نهادن به نام شهدايي كه ايران به آنها 
مي بالد. به مادراني كه مادر بودن را فداي آرمان های انقالب و اسالم و 
ايران نكردند تا امروز نه فقط ملي پوشان هميشه قهرمان واليبال نشسته 
كه ايران به احترام شان از جا برخيزد و مقابل آنها سر تعظيم فرود آورد. 
كونيكو يامامورا شايد وقتي كه به ايران آمد تصور چنين روزهايي را نداشت، 
اما عشق به ائمه اطهار و آشنايي درس��ت با اسالم و تشيع از دختر ژاپني، 
مادري مسلمان و ايراني ساخت كه در دامنش هم شهيد پرورش يافت و هم 
جانباز. مادري كه هنوز هم با استواري تمام پاي ارزش هاي انقالب ايستاده و 

افتخار مي كند كه نام سردار دل ها را در توكيو زنده نگه داشته است.
مادر شهيد بابايي با اش��اره به اقدام مناسب كميته ملي پارالمپيك در 
انتخاب نام س��ردار دل ها براي كاروان ايران در توكيو ب��ه ايرنا گفت: 
»انتخاب عنوان »س��ردار دل ها« براي كاروان اعزامي تصميمي دقيق 
براي ترويج روحيه ايثار در ورزش بود و ياد سردار شهيد در توكيو هم 
زنده نگه داشته ش��د. اين روحيه و فرهنگ مقاومت و ايثار موجب شد 

ورزشكاران با روحيه مضاعف در ميدان حاضر شوند.«
خانم يامأمورا در ادامه افزود: »همانگونه كه مقام معظم رهبري فرمودند 
سردار دل ها يك مكتب بود، من نيز باور دارم دفاع مقدس هم يك مكتب 
بود و بايد جوانان نسل جديد واقعيت دفاع مقدس را درك كنند. شهداي 
ايران متفاوت از كشته های جنگ هاي ديگر هستند. دفاع ايران مقدس 

بود، چون به خاطر آرمان ها و دفاع از خاك ميهن در برابر متجاوز بود.«
حضور س��اره جوانمردي، قهرمان تيراندازي كش��ورمان در مراس��م 
اختتاميه با چادر از جمله صحنه ها و كارهايي ب��ود كه بازتاب زيادي 
داشت. مادر شهيد بابايي در اين خصوص هم گفت: »ساره يك قهرمان 
جهاني است كه با حجاب خود به پيام قرآني گوش داد. حجاب يكي از 

مهم ترين پيام هاي قرآن است.«
    

اما با پايان يافت��ن رقابت هاي پارالمپيك توكي��و و افتخارآفريني هاي 
ورزشكاران جانباز و معلول ايران در اين مسابقات، خانواده سردار شهيد 
حاج قاسم سليماني با انتشار پيامي از ورزشكاران اين كاروان تقدير كرد. 
در متن اين پيام آمده است: »به س��هم خود و به  عنوان خانواده شهيد 
قاسم سليماني از شما سپاسگزاريم؛ چه آنجا كه افتخار آفريديد و پرچم 
وطن را برافراشتيد و چه آنجا كه در نام كاروانتان ياد سردار دل هاي ملت 
را پاس داشتيد و اين چنين در ميدان جهاني افتخار، ياد »مرد ميدان« 
را سر دست گرفتيد. مردي كه براي صلح، سالح حمايل كرد و بي قرار 
در دشت و كوه در آرزوي آرامش انسان بود و جهاني را مي خواست كه 
هيچ مظلومي در آن بي تاب و بی پناه نباشد. اين »كاروان سرافراز« كه 
شما نامش را »سردار دل ها« برگزيديد، كاروان جوانمردان و شيرزناني 
است كه قدر را مي شناسند و شما ميراث داران پرچمي هستيد كه براي 
افراش��تن آن خون دل ها خورده  شده و چه ش��كوهي است آنجا كه در 
ميدان پهلواني تان اين س��ه رنگ مقدس بر تارك افتخار مي درخشد. 
يقين كه قدر تالش شما و همتتان با خداي عالم است. ياد سرباز وطن 
را پاس داشتيد و خداوند پاسدار اجرتان باش��د. با آرزوي درخشش و 
موفقيت هميشگي شما قهرمانان و عزت روزافزون براي ايران عزيز و با 
سپاس از همه مربيان، دست اندركاران و مسئوالن كاروان سردار دل ها، 

به ويژه برادرعزيز حاج محمود خسروي وفا.«

سونامي تغييرات در پرسپوليس و استقالل

سرخابي ها در برزخ مديريت
قهرمانان در خانه ملت

مدال آوران المپيك توكيو 2020 عصر روز دوشنبه به خانه ملت رفتند تا در 
يك دورهمي صميمانه با رئيس مجلس شركت كنند و از آنها تجليل شود. 
محمدباقر قاليباف در اين دورهمی پس از شنيدن صحبت هاي مسئوالن 
ورزش كشور و ورزشكاران بر ضرورت توجه به مسائل معيشتي و شغلي 
قهرمانان تأكيد كرد: »تدوين و تصويب برنامه پنج س��اله هفتم توسعه 
پيش روست و بايد براي حل مشكالت دست و پاگير در حوزه قهرماني، 
برنامه ريزي و قوانين الزم را تصويب كرد. البته در حوزه امنيت ش��غلي و 
رفاهي قهرمانان ورزشكار نيز مجلس به دنبال ايجاد قوانين مؤثر است تا 

ثبات و آرامش روحي را در ميان اين ورزشكاران ايجاد كند.«

شعار جوانگرايي و استفاده از پا به سن گذاشته ها
بازگشت صمد به تيم ملي!

خسروي وفا: نام سردار دل ها راهگشا بود
اعزام كيفي سبب كسب بهترين نتيجه شد

رضايت را  مي توان 
شميم رضوان

    بازتاب
ت��ك ت��ك  در 
كلمات محم��ود 
خسروي وفا ديد. رئيس كميته ملي پارالمپيك 
كه بابت اعزام كيفي كاروان  ايران به توكيو بارها  
و بارها مورد انتقاد قرار گرفته بود حاال صراحتاً 
كسب 24مدال )12طال، 11 نقره و يك برنز( در 
شانزدهمين دوره بازي هاي پارالمپيك را نتيجه 
همين تصميم مي خواند: »عملكرد كاروان در 
مجموع باالتر از آن چيزي بود كه ما پيش بيني 
ك��رده بودي��م  و اين نش��ان داد كه سياس��ت 
كيفي گرايي به خوبي جواب داد، به همين دليل 
در اي��ن دوره بهترين نتيج��ه را در طول تاريخ 
بازي هاي پارالمپيك كسب كرديم و شرايط به 
گونه اي بود ك��ه گاه��اً حت��ي در جاهايي كه 
پيش بيني نقره داش��تيم، موفق به كسب طال 
ش��ديم و تنها يك برنز در اين دوره از بازي هاي 
كسب كرديم. واقعاً نتايج راضي كننده بود.  اينكه 
بتواني��م در س��ه دوره پارالمپي��ك پي در پ��ي 
مدال هاي خود را نسبت به ساير كشورها ثابت 

نگه داريم موفقيت بزرگي اس��ت و اين نش��ان 
مي دهد كه سياست كيفي گرايي در اين دوره از 
بازي ها به خوبي جواب داد. هرچند كه ظرفيت 
ورزش كشور ما باالتر از اينهاست و مي توانستيم 
به نتايج بهتر نيز دست پيدا كنيم.«  البته عملكرد 
برخي در اين ميان بيش از سايرين به چشم آمد 
و باعث شد رئيس كميته ملي پارالمپيك اعتراف 
كند كه به برخ��ي بايد اعتماد بيش��تري كرد. 
هرچند ك��ه مس��ائل زي��ادي در كس��ب اين 
موفقيت ها نقش داشت: »باورش سخت بود، اما 
ورزشكاران نابينا و كم بينا در اين دوره عملكرد 
بسيار خوبي داش��تند و ثابت كردند كه بايد به 
اين رشته اعتماد بيشتري داشته باشيم. با توجه 
به اينكه نام كاروان سردار دل ها بود، اين مسئله 
راهگشاي كارهاي ما بود و ورزشكاران توانستند 
به مدال هاي خوبي دست پيدا كنند. همچنين 
حضور مادر شهيد  بابايي كه به عنوان يك نيروي 
فرهنگي در كاروان فعالي��ت می كرد، با روحيه 
دادن ب��ه ورزش��كاران در افزاي��ش ظرفي��ت  

مدال آوري آنها بسيار مؤثر بود.«

ي��ي  ا نگر ا جو
دنيا حيدري
    چهره

مهم ترين برنامه 
تيم ه��ا بع��د از 
رقابت هاي المپيك است كه به نظر مي رسيد تيم 
ملي بس��كتبال ايران نيز آن را مدنظر قرار دهد، 
خصوصاً ك��ه پي��ش از آخرين دي��دار تيم ملي 
بس��كتبال ايران در بازي هاي المپي��ك بود كه 
زمزمه هايي از خداحافظي صمد نيكخواه بهرامي، 
كاپيت��ان اين تي��م مطرح ش��د و اي��ن تصميم 
مي توانس��ت به منزله باز ش��دن راه براي نيروي 
جوان باش��د. ضم��ن اينكه مصطفي هاش��مي، 
سرمربي جديد تيم ملي بسكتبال نيز تأكيد دارد 
كه نگاهش در اين تيم صرفاً نتيجه گرايي نيست و 
نيم نگاه��ي هم ب��ه جوانگرايي دارد. ام��ا به نظر 

مي رس��د كه جوانگرايي از نظر هاش��مي 
بسيار متفاوت اس��ت: »منظور از 
جوانگرايي كه در هر مقطع مورد 
تأكيد قرار مي گيرد اين نيست كه 

همزمان مثاًل پن��ج بازيكن جوان را 
وارد تركيب اصلي تي��م ملي كنيم و 

بازيكنان قديمي  و با تجربه را كنار 
بگذاري��م. جوانگراي��ي باي��د 
اينگونه باشد كه از چند بازيكن 
جوان در اردوها استفاده شود و 
به تدريج راه را براي ورودشان 
به تركيب تيم ملي باز كنيم، 

آن ه��م در صورتي كه 
شرايط ملي پوش 
ش��دن را به طور 
دارا  كام��ل 
باش��ند.« با اين 

وجود به نظر مي رسد كه سرمربي جديد تيم ملي 
بسكتبال ايران اعتقاد زيادي به استفاده از بازيكنان 
جوان ندارد، چراكه برخالف تصميمي كه صمد 
نيكخواه بهرام��ي براي بعد از بازي با فرانس��ه در 
المپيك براي خداحافظي گرفته بود هاشمي، او را 
براي ادامه حضور در تيم ملي قانع كرده است: »با 
صمد كه بازيكن بزرگ و تأثيرگذاري در بسكتبال 
اس��ت صحبت ك��ردم. او فع��اًل قص��دي براي 
خداحافظ��ي و كناره گي��ري از تيم مل��ي ندارد. 
بنابراين روي اين بازيكن براي حضور در اردوهاي 
پيش رو به ش��رط برخوردار بودن از شرايط مورد 
نظر حساب مي كنم.« عالوه بر اين گفته مي شود 
كه هاشمي اين روزها درصدد بازگرداندن دوباره 
كامراني هم هست. حال آنكه اين تصميم گيري 
برخالف ادع��اي جوانگراي��ي در تيم ملي 
بسكتبال اس��ت. ضرورتي كه بدون شك 
بعد از المپيك بايد به آن توجه شود، اما 
گويا هاشمي قصد دارد براي كسب نتيجه 
و نيل به موفقيت و همچنين حفظ آبروي 
خود دس��ت به دامان بازيكناني 
شود كه قاعدتاً بايد كم كم 
جاي خود را به بازيكنان 
جوان تر بدهند، اما نه 
تا زمان��ي كه تفكر 
جوانگرايي قرباني 
نتيجه گرايي است 
و مربيان حاضر به 
ريسك كردن و ميدان 
دادن به جوان ها براي 
حف��ظ آب��روي خود 

نيستند!

 ترمز زياده خواهي هاي 
فدراسيون فوتبال را بكشيد

در اهميت فوتبال شكي نيس��ت، يك ورزش پرطرفدار كه با عبور از يك 
ورزش صرف، به يك صنعت پولساز در جهان تبديل و سبب شده در زمينه 
درآمدي با فاصله زياد نسبت به ورزش هاي ديگر قرار بگيرد و تبديل به يك 
بنگاه اقتصادي شود. در ايران اگرچه باشگاه ها و فدراسيون فوتبال روي دو 
فاكتور مهم درآمدزايي فوتبال، يعني حق پخش تلويزيوني و كپي رايت مانند 
كشورهاي صاحب نام فوتبال دنيا نمي توانند حساب باز كنند، اما بديهي است 
كه كسب درآمد در فوتبال تنها منتهي به اين دو فاكتور نمي شود و در صورت 
روي كارآمدن مديراني متخصص كه با زير و بم فعاليت هاي اقتصادي آشنا 
هستند، مي توان با وجود تمام محدوديت هايي كه وجود دارد باز هم از كنار 

فوتبال به خودكفايي مالي و حتي سوددهي رسيد. 
با اين حال سيس��تم مديريتي حاكم بر فوتبال اراده اي براي اس��تفاده از 
ظرفيت هاي گس��ترده اي كه براي بهره ب��ردن از منفعت هاي اقتصادي 
فوتبال مي توان يافت، ندارد. با مديراني روبه رو هس��تيم كه حاضري خور 
هستند، مديراني كه نه بر اساس ضوابط، بلكه بر اساس روابط و البي هايي كه 
داشته اند، روي صندلي باشگاه ها يا فدراسيون نشسته اند. در چنين سيستم 
مديريتي كه مدير مربوطه تخصص و اراده اي براي درآمدزايي ندارد و حتي 
نحوه مديريتش بر اساس منافع شخصي و گروهي استوار است، مديران با 
دست روي دست گذاشتن به حاضري خوري و استفاده از بودجه هاي دولتي 

و حاكميتي عادت كرده اند. 
هر بار كه حساب باشگاه يا فدراسيون خالي مي شود با دراز كردن دست جلوي 
دولت و حاكميت و سوءاستفاده از محبوبيتي كه فوتبال در بين مردم دارد، سعي 
در پر كردن چاله هاي هزينه هاي دستگاه مربوطه شان دارند، آن هم در شرايطي 
كه تا پيش از نشستن و رسيدن به صندلی مديريتي مربوطه در فوتبال با ارائه 
برنامه هايي كه ضمانت اجرايي شان مشخص نيست، وعده هاي درآمدهاي 

نجومي و چندميليون يورويي در سال در صورت حضورشان مي دهند. 
فدراسيون فوتبال در زمان شهاب الدين عزيزي خادم مثال واضحي براي حضور 
مديراني از اين دست در فوتبال است. مديري كه در شش ماهي كه از حضورش 
در فوتبال مي گذرد به جاي عملي كردن وعده هاي اقتصادي اش، همواره چشم 
به بودجه هاي دولتي و بيت المال براي تأمين هزينه هاي فوتبال داشته است. پس 
از آنكه خرداد سال گذشته سازمان برنامه و بودجه در تبعيضي آشكار 55ميليارد 
تومان بودجه خارج از ليست بودجه ساالنه به فدراسيون فوتبال پرداخت كرد، 
حاال سه ماه پس آن كمك هنگفت، رئيس فدراسيون فوتبال پيش از بازي با 
عراق بار ديگر در مصاحبه هايش دولت را مخاطب قرار داده و خواستار كمك هاي 
دولتي شده است.   البته اين بار عزيزي خادم پا را فراتر گذاشته و با يك نگاه از 
باال به پايين به دولتي ها با لحني تهديدآميز در صحبت هايي كه دوشنبه شب 
در تريبون يك طرفه برنامه فوتبال برتر تلويزيون داشت، هشدار داده كه اگر به 

فوتبال كمك نشود، بعدها حسرت خواهيم خورد. 
صحبت هاي رئيس فدراس��يون فوتبال را بخوانيد تا ببيني��د كه چطور او 
بدون اش��اره به كمك 55 ميلياردي دولت در خرداد امس��ال، همچنان از 
محدوديت هاي مالي ناله مي كند، بدون اينكه توضيح دهد آن بودجه نجومي 
كه نيمي از بودجه كل وزارت ورزش براي فدراسيون ها در طول سال است، كجا 
هزينه شده است: »فدراسيون فوتبال محدوديت هاي مالي دارد، درخواست 
مي كنم در جايي كه وجهه و جلوه اتحاد ملي شده است همه كمك كنند، به 
خصوص كه در شرايط سختي هستيم و وارد بازي هاي سخت تري مي شويم و 
بايد همه كمك كنند به فوتبال كشور. جام جهاني در خليج فارس و خاورميانه 

است و بعداً غبطه نخوريم كه چرا  از ظرفيت ها استفاده نكرديم.«
در اينكه در كنار برنامه هاي فوتبال براي درآمدزايي، دولت هم تا جايي كه 
امكان دارد بايد به فوتبال ملي كمك كند، ترديدي نيست و با توجه به شور و 
نشاطي كه موفقيت هاي تيم هاي ملي فوتبال در سطح جامعه ايجاد مي كند، 
دولت نيز بايد در اين رابطه براي تداوم اين موفقيت ها با حمايت هايي كه انجام 
مي دهد پيشقدم شود.  اما چشم داشتن به كمك هاي دولتي نبايد سبب شود 
كه فدراسيون فوتبال چشم بر فعاليت هاي اقتصادي براي تأمين هزينه ها 
ببندد، معضلي كه به نظر مي رسد در فدراسيون عزيزي خادم وجود دارد و 
او بدون توجه به وعده هايي كه پيش از انتخابش به عنوان رئيس فدراسيون 
فوتبال داده بود براي تأمين هزينه ها، تنها به بيت المال و كمك هاي دولتي 
چشم دوخته و با توجه به شرايط سخت اقتصادي كشور انتظار دارد كه ماهانه 
ميلياردها تومان از  بيت المال به حساب فوتبال واريز شود تا به زعم او سال 

آينده غبطه نخوريم كه چرا در جام جهاني قطر حضور نداريم!
بديهي است كه مسئوالن دولت سيزدهم بايد مقابل زياده طلبي هاي فدراسيون 
فوتبال بايستند و بابت ريال به ريالي كه از بودجه دولتي به فدراسيون فوتبال 
پرداخت مي شود، از مسئوالن حساب كشي كنند و نهادهاي نظارتي چرخش 
مالي و هزينه هايي را كه در اين فدراسيون مي شود مورد رصد دقيق قرار دهند 

و در صورت انحراف از هزينه كرد بودجه با متخلفان برخورد كنند.


