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مطالعه رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( نشان می دهد که شیوع ویروس کرونا 
باعث خسارت سه میلیارد دالری به فوتبال این قاره شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روزنامه االتحاد امارات، براساس مطالعه رسمی 
صورت گرفته توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا شیوع ویروس کرونا و توقف رقابت های 
باشگاهی و ملی این قاره در سال جاری میالدی و حتی تا سال آینده خسارتی سه میلیارد 

دالری را به همراه داشته است.
AFC مدتی قبل به کمیته بحران و دبیر کل خود دستور داد تا دوباره بودجه تقریبی سال 
جاری و سال آینده میالدی را موردبررسی قرار دهند. به ویژه اینکه بحث هایی درباره 
کاهش هزینه های این نهاد با در پیش گرفتن روال خاصی کاری صورت گرفته است. از 
سویی انتظار می رود حامیان مالی AFC نتوانند تعهدهای خود را به طور کامل انجام دهند.

طبق پیگیری های انجام شده AFC با شرکت هایی که پخش رقابت های آسیایی ازجمله 
شرق این قاره را برای مدت هشت سال با پرداخت رقم 3.2 میلیارد دالر  خریده اند، 
تماس هایی برقرار کرده است. این قرارداد از سال 2021 معتبر است و AFC می خواهد 

بداند شرکت های یادشده چگونه می توانند این مبلغ را پرداخت کنند.
مطالعه رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنین نشان می دهد که شرکت های بازاریابی 
تا سال 2021 دچار رکود  قطع درآمدها  فوتبال و  دیدارهای  توقف  به خاطر  ورزشی 
اقتصادی می شوند. رقم اولیه این خسارت به ویژه برای 16 لیگ آسیایی سه میلیارد دالر 

است.
بزرگ ترین بازنده های شرق آسیا کشورهای چین، ژاپن، کره جنوبی به استثنای استرالیا 
خواهند بود. در غرب آسیا نیز با توجه به حمایت های دولتی از باشگاه ها و فدراسیون ها 

انتظار می رود کاهش درآمدها و خسارت مالی محسوس باشد.
بر اساس این گزارش، کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه خود برای افزایش جوایز نقدی 
رقابت های قاره ای ازجمله لیگ قهرمانان که قرار بود از سال 2021 به اجرا درآورد، 
متوقف کرده است. در همین زمان مذاکره AFC با فدراسیون های فوتبال عربی برای 
فروش حق پخش رقابت ها با توجه به شیوع ویروس کرونا نیز متوقف شده است و 

انتظار می رود از ماه سپتامبر )شهریور( دوباره شکل بگیرد.

از  نبی  محمد  مهد  می گوید  فوتبال  فدراسیون  سابق  رئیس 
خاطر  به  کلی  دبیر  از  اجباری  استعفای  و   ۹۳ سال  اتفاقات 
و  ورزش  وزارت  او  نیست.  دلخور  ورزش  وزارت  فشارهای 

پرداخت نشدن بودجه را باعث چنین تصمیمی می داند.
به گزارش ایسنا، طی روزهای گذشته فدراسیون فوتبال به طور 
رسمی نامزد میزبانی جام ملت های آسیا ۲۰۲۷ شد تا به همراه 
رویداد  این  برگزاری  برای  هند  و  قطر  عربستان،  کشورهای 
بزرگ رقابت کند. اقدام برای گرفتم مهم ترین رویداد فوتبالی 
مشکالت  درگیر  فدراسیون  این  که  است  شرایطی  در  آسیا 
مشکالت  با  انتخابات،  برگزاری  برای  و  است  عدیده ای 

اساس نامه روبه رو است.
علی کفاشیان، رئیس سابق فدراسیون فوتبال و نایب رئیس اول 
این در گفت وگو با ایسنا، درباره اتفاقات اخیر در فدراسیون و 

همین طور احتمال بازگشتش به فوتبال صحبت کرد.
این روزها خبرهای زیادی درباره بازگشت شما به فدراسیون 
که صحبتی  می گویید  به طور صریح  می شود.  شنیده  فوتبال 

انجام شده است یا خیر؟
بارها گفتم که با توجه به تجربه ای که در فوتبال دارم، عالقه مند 
نیستم.  انتخابات  برای  شدن  نامزدی  و  ریاست  و  بازگشت  به 
در  موجود  خاطر خأل  به  من  است.  من گذشته  از  مسائل  این 
از  تماس گرفتم و گفتم هر کمکی  هیئت رئیسه  با  اساس نامه 
دست برآید، انجام می دهم. البته اصراری برای بازگشت ندارم 

و صحبتی هم درباره این اتفاق نشده است.
*ا کدام یک از اعضای هیئت رئیسه صحبت کردید؟

با آقای بهاروند، طالقانی و ... تماس گرفتم و گفتم اگر الزم 
برای  قصدی  اما  کنند  استفاده  من  تجربه  از  می توانند  است 

شرکت در انتخابات و ریاست ندارم.

مهدی  بازگشت  فوتبال  فدراسیون  در  مهم  اتفاقات  از  یکی 
محمد نبی به این فدراسیون بود. درواقع او در سال ۹۳ و در 
دوره ریاست شما استعفا داد تا گزینه وزارت ورزش جانشین 
دلخور  نکردن  حمایت  خاطر  به  شما  از  نبی  آقای  شود.  او 

نیست؟
بر  قرار  وقتی  رفیق هستیم.  هم  با  و  نیست  دلخور  من  از  نبی 
با من صحبت  به فدراسیون شد، تماس گرفت و  او  بازگشت 
کند.  فوتبال کمک  فدراسیون  به  گفتم  او  به  هم  من  و  کرد 
هیچ دلخوری ای بابت اتفاقات سال ۹۳ وجود ندارد. او آدم با 

گذشتی است.
ماجرای استعفای نبی با فشارهای وزارت ورزش را به خاطر 

دارید؟
ما  کرد.  اذیت  خیلی  و  آورد  فشار  سال  یک  ورزش  وزارت 
یک سال با این شرایط تعامل کردیم اما دیگر من را به وزارت 
ورزش راه نمی دادند. یک سال در »بلک لیست« وزارت ورزش 
بودیم و بودجه نمی دادند. به قدری فشار آوردند که ناچار شدیم 
نبی را کنار بگذارم. به خود نبی هم گفتم که چاره ای ندارم و 

او هم این موضوع را پذیرفت.
بازگشت نبی به فدراسیون را مؤثر می دانید؟

او امور اجرایی فدراسیون را می داند و مسلط است. باید زودتر 
تکلیف فدراسیون فوتبال مشخص می شد تا انتخابات را برگزار 

کنیم.
جانشین  تا  می شود  خارجی  مربیان  با  تماس هایی  روزها  این 
دراگان اسکوچیچ شوند. ظاهرًا افرادی در خارج از فدراسیون 
دنبال این جابه جایی ها هستند. اطالع دارید چه کسانی دنبال 

این موضوع هستند؟
فدراسیون  اتفاقات  در جریان  است که  سالی  به خدا، یک  نه 

را  فدراسیون  در  جابه جایی  قصد  نمی دانم چه کسانی  و  نیستم 
دارند.

میزبانی  برای  را  خود  درخواست  فوتبال  فدراسیون  اخیرًا 
این  است.  کرده  ارسال   AFC به   ۲۰۲۷ آسیا  ملت های  جام 
اتفاق یادآور تالش فدراسیون فوتبال و شما برای میزبانی جام 

ملت های ۲۰۱۹ است.
ما برای میزبان درخواست کردیم و همه اطالعات را در قالب 
یک کتابچه برای AFC فرستادیم. رقبای ما هم در ادامه کنار 
رفتند و فقط ما و امارات مانده بودیم. امارات به علت تسهیالت 
و پیشنهادهایی که ارائه کرده بود، توانست نظر AFC را جلب 

کند. انصافًا هم امارات شایسته این میزبانی بود.
هند  و  عربستان  قطر،  مانند  کشورهایی  درخواست  باوجود 
شانسی هم برای ایران می ماند؟ فکر می کنید درخواست ایران 

منطقی است؟
نظر AFC را جلب می کند.  بگویم که کدام کشور  نمی توانم 
در سال ۹۳ شانس با ایران بود و توانستیم تا دو کشور پایانی 
میزبانی  برای  باید همیشه  ما  نظرم  به  را حفظ کنیم.  شانسمان 
داوطلب شویم. یک موقعی امارات رقیب ما می شود و شکست 
رقیب  بنگالدش  مانند  کشوری  داشت  امکان  اما  می خوریم 
سال  آن  در  بیاوریم.  دست  به  را  میزبانی  بتوانیم  و  باشد  ما 
کنفدراسیون فوتبال آسیا دید امارات بهتر است و خدایی هم 

میزبانی بهتری داشت.
میزبانی  پایه درخواست  برای رقابت های رده های  ایران  چرا 

نمی دهد که شانس بیشتری داشته باشد؟
به  باید برای رده های پایه هم درخواست میزبانی بدهد.  ایران 
نظرم هرگونه میزبانی فوتبال ما را می سازد و باعث ساخت وساز 

استادیوم های جدید می شود.
در دوره ریاست شما فقط یک بار میزبان رده سنی نوجوانان 

در آسیا شدیم.
اما  شدیم  نوجوانان  نهایی  مرحله  میزبان  یک بار  است  درست 
مهم  خیلی  برگزار کردیم.  را  منطقه ای  رقابت های  بار  چندین 

است که در رده های پایه میزبانی کنیم.
یکی از مهم ترین موضوعات درباره شما مربوط به محرومیت 
۵ ساله از فوتبال از سوی کمیته اخالق است که با اعتراض 
شما راهی کمیته استیناف شد. نوبت رسیدگی به پرونده شما 

نرسیده است؟
چه  که  ندارم  اطالع  است.  نشده  برگزار  دادرسی  جلسه  هنوز 

زمانی قصد دارند به این پرونده ورود کنند.
به  بازگشتتان  به  ارتباطی  اخالق  رأی کمیته  به  شما  اعتراض 

فوتبال دارد یا قصد اعاده حیثیت دارید؟
این  است.  نشده  رسیدگی  هنوز  و  زدم  اعتراض  پارسال  من 

موضوع مربوط به االن نیست که بخواهم به فوتبال برگردم.

فدراسیون کشتی با توجه به تعویق المپیک و 
زمان ایجادشده تا این رویداد بزرگ، تدوین 
چرخه رقابت های انتخابی را در دستور کار 
قرار داده که می توان آن را دغدغه و چالش 

مهمی خواند.
به گزارش خبرنگار مهر، بحث تدوین چرخه 
رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد 
و فرنگی مدتی است در محافل کشتی مطرح 
شده که گویا فدراسیون در نظر دارد هر چه 
زودتر آن را نهایی و اجرایی کند. فرایندی 
رئیس  دبیر  علیرضا  که  تأثیرگذار  و  مهم 
فدراسیون کشتی هم به تازگی بر آن تأکید 
کرد و گفت: »از سال گذشته برنامه من این 
بود که کشتی گیران به شکلی عادالنه راهی 
رقابت های جهانی و المپیک شوند. بر همین 
به  فنی  افراد  و  متخصصین  با کمک  اساس 
یک  که  انتخابی  چرخه  هستیم  این  دنبال 
ملی پوشان  شدن  مشخص  برای  کامل  پکیج 
تدوین  است،  جهانی  و  المپیک  به  اعزامی 
کشتی گیر  چرخه  این  در  شود.  اجرایی  و 

دیگر  و  ملی پوش  کشتی گیر  مدال آور، 
و  است  مشخص  جایگاهشان  کشتی گیران 
هرکدام درجایی از این چرخه وارد می شوند، 
اما کسی بدون مسابقه و رقابت برون مرزی 

به المپیک اعزام نخواهد شد.«
این چرخه  تا  ماند  منتظر  باید  ترتیب  بدین 
وعده داده شده از سوی فدراسیون کشتی هر 
اهالی  تا  شود  نهایی  و  تدوین  سریع تر  چه 
کشتی در جریان روند دقیق راهیابی آزاد و 
قرار  ملی  تیم های  ترکیب  به  کاران  فرنگی 

گیرند.
سرمربی  رضایی  علیرضا  راستا،  این  در 
بر  تأکید  با  آزاد  کشتی  ملی  تیم  پیشین 
چرخه ای  چنین  تدوین  و  ملی  تیم  انتخابی 
گفت:  مهر  خبرنگار  به  فدراسیون  سوی  از 
طبق  انتخابی  رقابت های  برگزاری  بی تردید 
قانونی،  و  مشخص  فرایند  و  چرخه  یک 
اجتناب ناپذیر و مهم خوانده می شود که گویا 
کشتی  فدراسیون  کار  دستور  در  به تازگی 
قرارگرفته است. اما نباید فراموش کرد که 

دغدغه  و  چالش  یک  به منزله  موضوع  این 
بزرگی برای متولیان کشتی خواهد بود.

 
برای  اجماع  به  رسیدن  کرد:  تصریح  وی 
نهایی شدن چرخه انتخابی، مستلزم همفکری 
سوی  از  مشخص  مسیری  در  حرکت  و 
مسئوالن  و  ملی  تیم های  فنی  کادر  اعضای 
یک  موضوع  این  چراکه  است،  فدراسیون 
نگاه جدی و هدف مشترکی را طلب می کند. 
اجرای  انتظار  که  سال هاست  کشتی  جامعه 
دلیل  همین  به  و  دارد  را  فرایندی  چنین 
اولویت  یک  به عنوان  می بایست  فدراسیون 

در برنامه های خود به این مسئله توجه کند.
شاید  داد:  ادامه  آتن  المپیک  نایب قهرمان 
برخی از مربیان بر این باور باشند که می توان 
با اعزام گزینه های تیم ملی به تورنمنت های 
جامع  و  دقیق  به طور  را  آن ها  بین المللی، 
را  آن ها  موفقیت  صورت  در  و  زد  محک 
در ترکیب تیم ملی قرارداد. اما واقعیت این 
است که همین کشتی گیران در داخل ایران 

رو  پیش  را  سرسختی  رقبای  و  مدعیان  هم 
رقابت های  نام  به  میدانی  در  باید  که  دارند 
دست وپنجه  هم  آن ها  با  ملی  تیم  انتخابی 
نتایج  به  ویژه  نگاه  اینکه  ضمن  کنند.  نرم 
و  است  مهم  بسیار  هم  انتخابی  رقابت های 
باید  داخلی  میدان  این  در  مدعیان  عملکرد 

به خوبی آنالیز و در نظر گرفته شود.
داعیه  اگر  ما  داد:  ادامه  پایان  در  رضایی 
کشتی  در  آینده نگری  و  مدون  برنامه های 
برگزاری  فکر  به  باید  بی شک  داریم،  را 
قانونمند رقابت های انتخابی هم باشیم تا هیچ 
ابهام و شبه های در خصوص آرنج ترکیب 
صحنه  مطمئنًا  نیاید.  وجود  به  ملی  تیم های 
کشتی ایران بارها شاهد آن بوده که برخی 
از کشتی گیران مستعد و مستحق تیم ملی با 
نظرات شخصی و اتفاقات مختلف از رسیدن 
به هدفشان محروم شدند. درنتیجه عدالت و 
رقابت های  چرخه  باید  می کند  حک  منطق 
اجرایی  و  تدوین  دقیق  به طور   انتخابی 

شود.

خسارت سه میلیارد دالری کرونا به فوتبال آسیا
توقف افزایش جوایز نقدی لیگ قهرمانان

کفاشیان: 
یک سال در »بلک لیست« وزارتخانه بودم

 مجبور شدم نبی را کنار بگذارم

چالش بزرگ پیش روی فدراسیون کشتی
چرخه انتخابی چگونه شکل می گیرد؟

یک کوهنورد و راهنمای کوهستان معتقد 
تغییر  کوهنوردی  سبک  باید  که  است 
کند تا خطر ابتال به این ویروس کم شود.

راهنمای  و  کوهنورد  فرح بخش  مسعود 
درباره  ایسنا  با  گفتگو  در  کوهستان 
طبیعت گردی  و  کوهنوردی  وضعیت 
کرونا  ویروس  گفت:  کرونا  دوران  در 
به یک باره آمد و جهان را تحت تأثیر خود 
قرارداد. کرونا وجود دارد و این مهم ترین 
حقیقتی است که باید آن را قبول کنیم. 
این  بحران  است  مشخص  که  موردی 
می شود  زیاد  و گاهی  بیماری گاهی کم 
اما تا زمان کشف و توزیع جهانی واکسن 
معنی  بدان  این  و  شد  نخواهد  ریشه کن 
است که ما مجبور به سازگاری با شرایط 
در  خود  سفرهای  سبک  تغییر  و  موجود 

کوهنوردی و طبیعت گردی هستیم.
بعد از بحران کرونا چه تغییراتی در سبک 
کوهنوردی انجام دهیم تا خطر ابتال به این 

ویروس کمتر شود؟
مرحله  در  گفت:  پرسش  این  درباره  او 
اول باید قبول کنیم که طرح فاصله گذاری 
این  شدن  ریشه کن  زمان  تا  اجتماعی 
ازاین جهت  کند  پیدا  ادامه  باید  ویروس 
باید تا اطالع بعدی از عکس های گروهی 
رعایت  بدون  گروهی  تجمعات  و 
ذات  کنیم.  خودداری  اجتماعی  فاصله 
است  گروهی  ورزش  یک  کوهنوردی 
انفرادی  شکل  به  کوهستان  به  رفتن  و 
و یا حتی دونفره خود خطرات مشخصی 
کرد.  توصیه  نمی توان  چندان  که  دارد 
باید توجه کرد که جمعیت  را  نکته  این 
آماری زیادی از افراد اهل کوهنوردی و 
طبیعت گردی هستند و دلیل حوادث زیاد 
است  مورد  همین  ایران  کوه های  درون 
یا  انفرادی  کوهنوردی  به  توصیه  پس 
دونفره نیز خود می تواند سبب بیشتر شدن 

آمار حوادث درون کوهستان شود.
یک  به عنوان  اجتماعی  مسئولیت پذیری 

کوهنورد
نکته  کرد:  بیان  کوهستان  راهنمای  این 
ما  اجتماعی  مسئولیت پذیری  بعدی 
گرد  طبیعت  و  کوهنورد  یک  به عنوان 
اگر  مثال  برای  شود.  قبل  از  بیش  باید 
عالئم آنفوالنزا یا سرماخوردگی داریم در 
بهداشت فردی  نکنیم و  برنامه ها شرکت 
و محیطی را بیش از قبل رعایت کنیم و 

مواد  از  برنامه شخصًا  تمام طول یک  در 
کنیم.  استفاده  خودمان  ضدعفونی کننده 
در تعاریف سنتی از کوهنوردی این گونه 
گفته شده است در کوهنوردی یک سیب 
اما  می شود  تقسیم  گروه  اعضای  بین 
این  شدن  ریشه کن  تا  و  بعدی  اطالع  تا 
بیماری دیگر چنین چیزی ممکن نیست. 
سایر  و  پخت وپز  لوازم  آشپزی،  ظروف 
از  را  خود  غذایی  مواد  و  شخصی  لوازم 

سایرین جدا کنیم.
فرح بخش در خصوص مواردی که بعد از 
رعایت  کوهنورد  یک  باید  کرونا  شیوع 
کند گفت:  از دیگر نکاتی که انجام آن 
می تواند بسیار حیاتی باشد در کمپ ها به 
شکل انفرادی از چادر استفاده کنیم و تا 
کوچک  اماکن  در  حضور  از  امکان  حد 
جان پناه ها  و  پناهگاه ها  مانند  سربسته  و 
خودداری کنیم. اگر یک جامعه روستایی 
یا محلی نسبت به ورود گردشگر به یک 
نکنیم.  نقطه خاص حساسیت دارد اصرار 
در طول این بحران باید زباله های خود را 
بیش از قبل مدیریت کنیم و هرگز نه تنها 
در کوهستان که آن ها را در روستاها نیز 

جا نگذاریم.
درمانی  مراکز  و  بیمارستان ها  افزود:  او 
یکی از مناطق پرخطر هستند و باید توجه 
بیمارستان ها  به  رفتن  که  باشیم  داشته 
بیشتر  را  کرونا  ویروس  به  ابتال  شانس 
باید  مدت  این  طول  در  بنابراین  می کند 
با ریسک  فعالیت های پرخطر و  انجام  از 
باال که امکان آسیب دیدگی و مراجعه ما 
به بیمارستان را بیشتر می کند، خودداری 

کنیم.
سعی  کوهنوردان  اینکه  بابیان  فرح بخش 
کنند از رفتن به مناطقی که جزو مقاصد 
دارای  طبیعتًا  و  بوده  گردشگری  اصلی 
ازدحام و شلوغی هستند خودداری کنند، 
بخواهیم  اگر  حتی  اماکن  این  در  افزود: 
رعایت  باشیم،  داشته  کافی  اراده  و 
و  ازدحام  دلیل  به  بهداشتی  پروتکل های 

شلوغی دشوار است.
او در آخر افزود: رعایت تمامی موارد باال 
و  شخصی  مسئولیت پذیری  داشتن  با  جز 
اجتماعی در برابر خود، دیگران و جامعه 
ما  بود. کرونا هست پس  نخواهد  ممکن 
باید تغییر کنیم و باید از خودمان شروع 

کنیم.

 نکاتی که یک کوهنورد برای جلوگیری 
از شیوع کرونا باید رعایت کند


