
درهای باز
جیب های بسته!

امیرمحمدیعقوبپورتیتر یک
روزنامهنگار

بازشــدندرهایورزشــگاهآزادیبهروی
تماشاگرانرابایدبهفالنیکگرفتاماسؤال
بزرگاینجاستکهچهمنطقیپشتتعیین
قیمتبلیتهایاینورزشــگاهوجوددارد؟
بازیاستقاللوملوانبعدازمدتهاباحضور
تماشاگربرگزارمیشودامادرستموازیبا
جاذبهفوتبال،دافعهبزرگیبهاســمقیمت
بلیتهابرایتماشــاگرانواقعیمسابقهها
ایجادشدهاست.معلومنیستبراساسکدام
طرحکارشناســی،قیمتبلیتهایجایگاه
یکمیلیونتومان،روبهرویجایگاه200هزار
تومانوبلیتهایپشــتدروازه100هزار
توماندرنظرگرفتهشــدهاست.کسانیکه
اینقیمتهارابرایتماشایدیدارهایلیگ
برتردرنظرگرفتهاند،طبیعتاهیچشناختی
ازمخاطبانفوتبالایرانندارند.قشــریکه
معموالبرایتماشــایبازیهابهورزشــگاه
میروند،ازقدرتالزمبرایپرداختچنین
رقمهایســنگینیبرخوردارنیستند.برای
مثالتصــورکنیدپدریکــهمیخواهدبه
همراه2فرزندشبازیتیممحبوبراازطبقه
اولورزشگاهببیند،بهاضافههزینهرفتوآمد
بایددرحدود700هزارتومانخرجکند.آیا
اقشارضعیفجامعهایرانمیتوانندهرهفته
چنینهزینهایانجامبدهند؟حتیاگرهدف
باشــگاهدرآمدزاییوجبــرانهزینههایاز
دسترفتهبهخاطرغیبتطوالنیتماشاگر
باشــد،بازاینرویهمنطقیبهنظرنمیرسد.
درچنینشرایطیبهجای30درصدظرفیت
ورزشگاه،میشداز60درصدظرفیتاستفاده
کردوقیمتبلیتهــارابهنصفکاهشداد
تاتماشــاگرانبازجرکمتــروفکرآزادتری

مشغولتماشایرقابتهایفوتبالشوند.
ورزشگاهآزادی،چهتفاوتیباگذشتهکرده
کهقیمتفوتبالدیــدندرآن،اینچنین
ســربهفلککشــیدهاســت؟آیااستادیوم
بازسازیشدهاست؟آیاکیفیتصندلیهاي
آنتغییرکردهاســت؟آیاتماشــایفوتبال
درایناســتادیوم،تجربهراحتتریشــده
است؟آیابوفهورزشگاه،سروشکلجدیدی
پیداکردهاست؟آیاسرویسهایبهداشتی
آزادی،استانداردشــدهاند؟پاسخهمهاین
سؤالها،یک»نه«بزرگاست.آزادینهتنها
بهترنشــدهبلکهحتیروزبهروزفرسودهتر
میشــود.یکهوادارچرابایدبرایفوتبال
دیدندراستادیومیباسکوهاینیمهویران
وســقفهاییکهدرروزهــایبارانیچکه
میکند،درصدقابلتوجهــیازدرآمدیک
ماههاشراپرداختکند؟دراینورزشــگاه
چهخدماتیبرایهوادارعرضهمیشودکه
ارزشپرداختچنینرقمیراداشتهباشد؟
وقتیاینچنیــنازجیبهــوادارمیزنند،
طبیعیاســتکهاوبهمحضروبهروشدن
باشکســتتیمــش،دراوجعصبانیتقرار
بگیردوبــهزمینوزمانبدوبیــراهبگوید.
طعنهآمیزاینکــههمزمانباتعییننرخهای
نجومیبرایآزادی،اعالمشدهطبقهدوماین
ورزشگاهازردهخارجاستوبهدلیلریسک
خطرباال،امکانحضورتماشاگرانراندارد.
اینیعنیشــمابلیتالکچریمیفروشید،
برایورزشــگاهیکهخودتــانمیگویید

نیمهمخروبهاست!
کاشافــرادیکــهدراینزمینــهتصمیم
میگرفتند،حداقــلکمیازتماشــاگران
فوتبالایرانشــناختداشــتند.کاشآنها
میدانســتندکهچهافرادیبرایتماشــای
دیدارهایلیگبرتربهآزادیمیروند.کاش
آنهامیفهمیدنددیدنفوتبالباقیمتهای
نجومیچقدرعذابآورودستنیافتنیاست
وقتی»غمنان«درمیانباشــد.افسوسکه
آنهاهرگزمتوجهاینحقیقتنخواهندشد.
افســوسکهفوتبالایرانهرروزازصاحبان
واقعیاش،خالیترمیشود.گاهیبادرهای
بستهورزشگاهوگاهیباجیبهایخستهای
کهتحملفشارســنگینبلیتهاینجومی

راندارند.

 امروز شمال
فردا جنوب

در هفته هفدهم لیگ برتر، استقالل و 
سپاهان با شمالی ها روبه رو می شوند و 

پرسپولیس جمعه با جنوبی ها بازی می کند

 لیگبرترفوتبالایرانبههفتههفدهمرسید.
دومینهفتهازدوربرگشتامروزوفردابرگزار
میشودودر2بازیامروزاستقاللوسپاهان
بهمصافحریفانخودمیروند.ســپاهاندر
قائمشــهرمصافسختیبانســاجیخواهد
داشت.نســاجیدراینفصلچندبردجالب
مقابلتیمهایبزرگداشتهاست.تیممطهری

اگرچــهدرورزشــگاه
آزادیبااختالفوپرگل

باخته،امادرجدالبادیگرتیمهایبزرگمانند
فوالد،گلگهروتراکتورپیروزبودهاست.

پیش بازی

     پنجشــنبه     6 بهمن  1401        4 رجب  1444         سال سی ویکم               شـــماره  8700

شهرآورد ناخواسته
دربی مادرید در جام حذفی را کسی پیش بینی نمی کرد اما حاال رئال 
و اتلتیکو به هم رسیده اند. کارلتو که تیمش را به تازگی از بحران خارج 

کرده دوست ندارد بازنده این دربی باشد

فینال لیگ در جام حذفی
فرداشب 2تیم اول لیگ برتر جزیره؛ آرسنال و منچسترسیتی در رقابتی 
دیگر به مصاف هم می روند. پپ امیدوار است مقابل شاگرد سابقش اعاده 

حیثیت کند و بار دیگر خودی نشان دهد

1919

پخش زنده

برنامه بازی

ليگ برتر ايران - هفته 17

استقالل

ملوان
15:00

نساجي

سپاهان
15:00

ليگ برتر ايران - هفته 17

فوالد

پرسپوليس
17:15

گلگهر

مسرفسنجان
15:00

نفتم.س

هوادار
16:00

ذوبآهن

تراکتور
14:00

پيکان

مسکرمان
14:00

آلومينيوم

صنعتنفت
14:00

جمعه 7 بهمن  1401

جام حذفی انگليس

منچسترسيتی

آرسنال
23:30

جمعه 7 بهمن  1401

رئالمادرید

اتلتيکومادرید
23:30

والنسيا

اتلتيکبيلبائو
22:30

جام حذفی اسپانيا

قيمت سرسام آور بليت هاي آزادي، موجي از شگفتي به همراه 
آورده؛ بليت هاي 100هزار، 200هزار و يک ميليون توماني براي 
ورزشگاهي که طبقه دومش هم از رده خارج اعالم شده است!
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