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باشگاه پرسپولیس اعالم كرده كه بیست میلیارد تومن از بدهی باشگاه رو در دو سال گذشته پرداخت
كرده!
دستشون درد نكنه.
ولی كاش اینم اعالم میكردن كه در دو سال گذشته چقدر بدهی جدید به وجود اومده؟
البته االن معلوم نمیشه .یكی دو سال بعد كه مدیرای جدید میان تو همون اولین مصاحبه میگن:
متاسفانه ما با بدهی چندین میلیاردی باشگاه رو تحویل گرفتیم و داریم تالش میكنیم كه بدهی ها رو
بدیم!
فقط یه سوال برامون پیش اومده و اونم اینه كه اگه به مصاحبه های چندین سال گذشته تا به حال مراجعه
كنیم ،هیچ مدیری نگفته كه ما بدهی باال آوردیم و همه میگن بدهی ها رو داریم صاف میكنیم.
ولی همیشه باشگاه ها مون چندین میلیارد بدهكارن!
چی شده این وسط ،خودمونم موندیم!

چك بازیكنان نفت تهران پاس نشده!
ظاهرا هفت نفر از بازیكنای این تیم رفتن بانك و چكشون برگشت خورده!
ما موندیم .وقتی یه چك ما برگشت میخوره ،بانك یقه مون رو میگیره و به همه بانكهای دیگه
اعالم میكنه كه فالنی چك برگشتی داره و باهاش كار نكنین!
ولی مالكین بی پول تا هر تعدادی كه میخوان میتونن چك بی محل بكشن و اصال هم نگرانی
بابت برگشت خوردنش ندارن!
ما تنها كاری كه میتونیم برای كمك به بازیكنای این تیم بكنیم اینه كه تا وقتی چكهاشون پاس
نشه ،اسم این تیم رو تغییر ندیم و همچنان به اسم نفت تهران بشناسیمش .هر وقت پول اومد تو
حساب اونوقت یه فكری میكنیم!

آقای محمدحسن انصاریفر گفته« :زمانی كه ما بودیم ،روی دست پرسپولیس بدهی نگذاشتیم!»
یعنی منظورش اینه كه دخل و خرجش با هم جور در میومده.
ایشون كامال درست گفته .بدهی رو دست پرسپولیس نگذاشته ،رو كمرش گذاشته كه االن چند
ساله كه این تیم نتونسته بابت بدهی هاش كمر راست كنه!

تیم تیراندازی با كمان كشورمون برای شركت در مرحله اول جام جهانی به كشور مراكش اعزام نشد.
روابط عمومی این فدراسیون دلیل عدم اعزام این تیم رو آماده نبودن ورزشكارها اعالم كرده.
ولی جالب اینجا است كه این مسابقات در چهار مرحله برگزار میشه و قهرمان از مجموع امتیازهای چهار مرحله انتخاب میشه.
با توجه به این موضوع ما مونده بودیم كه انگیزه فدراسیون از شركت در ادامه این مسابقات چی میتونه باشه!
ولی وقتی فهمیدیم كه مسابقات نهایی قراره تو كدوم كشور برگزار بشه ،خودمون تا ته خط رفتیم!
اگر تیم تیراندازی با كمان در دو مرحله بعدی هم شركت نكرد نگران نشید .حتما در مرحله آخر شركت میكنه!
آخه این فدراسیون قبال هم نشون داده كه وقتی مسابقاتی در كشور مذكور برگزار میشه ،حتما شركت میكنه .حتی اگه
فستیوال باشه!
همراهاشونم از همین االن مشخص كردن .شك نكنید!

مدیر عامل باشگاه تراكتورسازی گفته  «:بدون یك ریال بودجه مصوب  ،با
طلبكارای باشگاه تسویه حساب كردیم.
توجه کردید؟
بدون یک ریال بودجه!
دستتون درد نكنه.
فقط یه سوال از ایشون داریم.
االن باید برای شادی روح طلبکارها دعا کنیم یا برای شفای عاجل و مرخص
شدنشون از بیمارستان؟
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