ﺑﺎز ﯾﮑﻦﺳﺎز ی راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ!
ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﻮﺗﺒﺎل اروﭘﺎ ﺗﺮک ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮد و درآﻣﺪ ﻧﺼﯿﺐ ﺗﯿﻢﻫﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮدهاﻧﺪ.

 90اﻟﺒﺮز -ﺳﺎلﻫﺎ از روزﮔﺎر ی ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻃﺮ ق ﻓﺮوش ﻣﻬﺪی ﭘﺎﺷﺎزاده ﺑﻪ ﺑﺎﯾﺮﻟﻮرﮐﻮز ن ﭘﻮل ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ را ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺑﺰﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﺬرد وﻟﯽ از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ
رﮐﻮردﻫﺎی ﻓﺮوش در ﺑﺎزار ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪه و اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎور ی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ،ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان ﻫﻨﻮز در ﮔﯿﺮ و دار اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﺮوش ﯾﮏ ﻓﻮق ﺳﺘﺎره و
اﺳﺘﻌﺪاد ﻧﺎب ،ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر درآﻣﺪزاﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان در ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮده و ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺮ ﺳﺎل ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ راﻫﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻗﻄﺮ و اﻣﺎرات )در ﮔﺬﺷﺘﻪ دور و
در ﻓﺼﻞ ﺟﺎر ی( ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﭼﯿﺰ ی در ﺣﺪود ﺻﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ از اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻗﻮی و ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻬﺮه ﻻزم را
ﺑﺒﺮﻧﺪ.
در واﻗﻊ از ﺣﺪود ﯾﮏ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ،اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻬﺪی ﻗﺎﯾﺪی ﺑﻪ اﻻﻫﻠﯽ اﻣﺎرات ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ ﺗﯿﻢﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮوش ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﺮای
آنﻫﺎ زﺣﻤﺖ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﮐﻠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ در آﺧﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎمﺗﺮ ﺗﯿﻤﺸﺎن را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﮕﺮ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮی ﭘﺎر ی ﺳﻦ ژرﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻗﺮارداد ﮐﯿﻠﯿﺎن امﺑﺎﭘﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻞ ﺟﺎر ی ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮏ ﯾﻮرو اﯾﻦ ﺗﯿﻢ را ﺗﺮک ﻧﮑﻨﺪ؟ در اﯾﺮان
اﻣﺎ ﻫﯿﭻ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﺟﻮان و ﻣﺴﺘﻌﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻞ ﺑﺪون درآﻣﺪزاﯾﯽ و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﯾﮏ رﯾﺎل ،راﻫﯽ ﺗﯿﻤﯽ در آن ﺳﻮی آبﻫﺎ ﺷﻮد.
* ﯾﮏ ﻟﺸﮑﺮ ﻟﮋ ﯾﻮﻧﺮ و ﺻﻔﺮ ر ﯾﺎل درآﻣﺪزاﯾﯽ!
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻ از اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻋﺮﺑﯽ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺮﺧﯽ ﺗﯿﻢﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ درآﻣﺪی ﺑﺮای ﺗﯿﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﺮای رﺷﺪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺧﻮد زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،ﻗﺮاردادﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ در ﻗﺮارداد ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ در ﺻﻮرت درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ،ﺗﯿﻢ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد از ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖ ﻟﮋﯾﻮﻧﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺷﻤﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﺣﺪود  ۳۰ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻣﺒﻠﻐﯽ در ﺣﺪود  ۵۰۰ﻫﺰار ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﻪ
ﺗﯿﻢﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺷﺪ؟ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن اﺳﺘﻘﻼﻟﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻓﺮوش ﻣﻬﺪی ﻗﺎﯾﺪی ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺑﺎزﯾﮑﻦ دارﻧﺪ وﻟﯽ آﯾﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﺗﺪاوم ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮوشﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد؟
ﻗﺮاردادﻫﺎی دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﮑﻦ  ۳۵ﺳﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﮑﻦ  ۲۵ﺳﺎﻟﻪ در دو ﺗﯿﻢ اﺳﺘﻘﻼل و ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﺷﻪ در ﺧﻼل ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﺑﺎزﯾﮑﻦ و درآﻣﺪزاﯾﯽ
ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎﺳﺖ و آنﻫﺎ را از اداﻣﻪ دار ﺷﺪن ﻓﺮوش ﺳﺘﺎرهﻫﺎ و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺣﻤﺪ ﻧﻮراﻟﻠﻬﯽ ،ﻋﻠﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ زادﮔﺎن ،ﮐﺎوه رﺿﺎﯾﯽ ،ﻋﻠﯽ ﻗﻠ ِﯽزاده ،ﺻﺎدق ﻣﺤﺮﻣﯽ ،ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺰتاﻟﻠﻬﯽ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﭘﻮرﻋﻠﯽﮔﻨﺠﯽ ،ﻣﯿﻼد ﻣﺤﻤﺪی ،ﭘﯿﺎم ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ،
اﺣﺴﺎن ﺣﺎج ﺻﻔﯽ ،ﮐﺮﯾﻢ اﻧﺼﺎر یﻓﺮد ،روزﺑﻪ ﭼﺸﻤﯽ ،ﻣﻬﺪی ﺗﺮاﺑﯽ ،راﻣﯿﻦ رﺿﺎ ﺎن ،ﺷﺠﺎع ﺧﻠﯿﻞ زاده ،ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﭙﻮر ،رﺿﺎ اﺳﺪی ،ﺷﻬﺮﯾﺎر ﻣﻐﺎﻧﻠﻮ ،اﻣﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ،اﻣﯿﺪ ﻧﻮراﻓﮑﻦ،
ﯾﻮﻧﺲ دﻟﻔﯽ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ و رﯾﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻓﻮﺗﺒﺎل ﮐﻢ درآﻣﺪ و ﺑﺪﻫﮑﺎر اﯾﺮان
درآﻣﺪزاﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮ ﻧﺒﻮدن ﺑﺎﺷﮕﺎه و ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻢ داﻧﺶ آنﻫﺎﺳﺖ.

