
گزارش پنجمین دوره لیگ فوتبال پرشین

1398شهریور8مرداد الی 30

زمین چمن دانشگاه شهید بهشتی



( ع)باشگاه فرهنگی ورزشی پرشین  جمعیت امام علی

تاسیس تیم  فوتبال پرشین
جمعیت امام علی

محلهدرعلیامامجمعیتبارنخستین1385سالدر
تتحمحرومهایخانوادهازفوتبالتیمیکتهرانفرحزاد
ابانتخآنبرای«پرشین»نامکهکردایجادخودپوشش

شهرداریلیگمسابقاتدر85سالازپرشینتیم.شد
یروزهامنظمصورتبهبعداتیماین.کردشرکتتهران

کهداشتتمرینفرحزادمحلهدرورزشیزمیندرزوج
تهدسلیگدرمطرحهایتیمازیکیعنوانبهشدباعث
.ودششناختهتهرانشرقشمالحوزهفوتبالهیئتیک

اممقومسابقاتایندرقهرمانیمقامتوانستتیماین

کیی.کندکسبرارمضانجامفوتسالمسابقاتدردومی
سببراماینکهبودبازیکنانتحصیلتیماینشرایطاز

.ازندبپردنیزتحصیلادامهبهمدتیازپسکودکانشد

ارپرشینفوتبالباشگاهزمانهمانازعلیامامجمعیت
بتثرسمیصورتبهتهرانشرقشمالفوتبالهیئتدر

هایفعالیتتاساختمعطوفبرآنراخودتالشوکرد
توسعهخودپوششتحتمختلفهایمحلهدرراورزشی
وهامحلهدرگذشته،سالهایدرراستاایندروبخشد

راودخکارپرشیننامبافوتبالیهایتیمدیگر،شهرهای
.کردندشروع



اهداف تاسیس تیم های فوتبال در محله های حاشیه و 
باشگاه فرهنگـی ورزشی پرشیـن

محالتدرحضورسالهاازپس(ع)علیاماممردمی-دانشجوییامدادجمعیت
ازهالهمحاینتغییربرایراایویژهبرنامهتاگرفتتصمیمخیزمعضلوحاشیه

آندرهککودکانیوساکنینبرایامنمحلهیکبهمعضلپروخطرپرمحلهیک
هدفباجامعیبرنامهعلیامامجمعیتبنابراین.کنداجراکنند،میزندگی

بترتی...وبهداشتیورزشی،فرهنگی،آموزشی،ابعاددرهامحلهاینساماندهی
بااتآمد،خواهددراجرابهمنطقهایندرگوناگونیاقداماتصورتبهکهاستداده
رامناطقاینوضعیتآنان،هایخانوادهوکودکانفرهنگوسوادسطحبردنباال

درخصوصبهوجوانانمیانورزشاهمیتبهتوجهبامیانایندر.دهدبهبود
یرگریبانگ...وبزه،فقر،اعتیاد،جملهازمختلفیمعضالتکهحاشیهمحالت
دکانکومیانانگیزهایجادهدفباورزشیهایتیماست،محلهنوجوانانوکودکان

میایحرفهفوتبالدرهاآنبهکهتوجهیطریقازکودکانبههویتدادنو
لتشکیهامحلهاینگونهدرمخربالگوهایجایبهسالمالگوهایایجادوشود،
.استشده



اهداف تاسیس تیم های فوتبال در محله های حاشیه و 
باشگاه فرهنگـی ورزشی پرشیـن

ودکانکازحمایتویژهایحرفهورزشیفرهنگیباشگاهتنهاونخستینپرشین
وکارکودکاناغلبراپرشینفوتبالباشگاهبازیکنان.باشدمیخیابانوکار

حمایتتحتمحرومهایخانوادهکودکاندیگریاتحصیلازمحرومخیابان،
تهرشازهاییتیمپرشینباشگاهدرحاضرحالدر.دهندمیتشکیلجمعیت

کاراته،ا،شنژیمناستیک،والیبال،میدانی،ودوفوتبال،:شاملورزشیمختلفهای
سنییردهسهدرپسرانودخترانبرایغیره،وکشتیوشطرنجیوگا،کریکت،
یمتفنیکادراعضایکلیههمچنین.دارندفعالیتجوانانونوجواناننونهاالن،

طلبداودانشگاهیالتحصیالنفارغیادانشجویانراباشگاهورزشیمختلفهای
.دهندمیتشکیل(ع)علیامامجمعیتعضو

ازیکیشیورزامکاناتبهعادالنهوفراگیردسترسیکهاینبهتوجهبااینبرعالوه
ریناتتمبرگزاریبادارندتالشپرشینهایتیمرود،میشماربهکودکانحقوق
یاریمهماینبهدستیابیدررامحلهاینکودکاندیگر،هایورزشوفوتبال
.رساند



اهداف تاسیس تیم های فوتبال در محله های حاشیه و 
باشگاه فرهنگـی ورزشی پرشیـن

خودناتتمریدرراستاایندرکنندمیسعیورزشیهایتیممربیانبنابراین
درگذاریتاثیرکودکان،میاندرورزشبهمندیعالقهایجادهمچونمواردی

اعتیادهکبازیکنانبرخیبهبودیروندبهکمککودکان،اجتماعیروابطبهبود
کناردرراگروهیکاروآموزشورزشیاخالقآموزشاند،نمودهترکراخود

.دهندقرارخودنظرمدورزشیهایمهارتدیگروفوتبالهایمهارتآموزش



پنجمین دوره لیگ فوتبال پرشین
مقدماتی

1398تیم از کودکان کار و حاشیه سراسر کشور در سه رده سنی در تابستان 40پنجمین دوره لیگ فوتبال پرشین با حضور 
یم ها در دو مرحله مقدماتی و نهایی برگزار شد که در دوره مقدماتی با توجه به کثرت تیم ها و عدم امکان حضور تمامی ت

م ها با همانند دیگر مسابقات رایج در سطح کشوری و یا بین المللی برگزار گردید و تیدر مرحله نهایی، بازی های مقدماتی
ن منطقه توجه به موقعیت در مناطق نزدیک خود قرار گرفتند و بعد از بازی های رفت و برگشت تیم های صعود کننده از آ

.دشهر های تهران، کرمان، مشهد، تبریز و سرباز بلوچستان میزبان این دورمقدماتی مسابقات بودن. مشخص گردید



پنجمین دوره لیگ فوتبال پرشین
تیم های حاضر در دور مقدماتی

(حداکثر) بازیکنان تعدادهای حاضرتیممجوع تعدادمهمانمیزبان

تهران

دروازه ،(نونهاالن)، پاکدشت (نوجوانان و جوانان)شهرری 
نونهاالن و نوجوانان و )، لب خط (نوجوانان و جوانان)غار

نونهاالن، )، ملک آباد (نوجوانان)، فرحزاد(جوانان
، (نوجوانان)، حسن آباد (نوجوانان،جوانان

(نونهاالن)، مولوی (نوجوانان)شهریار

15352

کرمان
، (جوانان)، سرباز(نونهاالن و نوجوانان و جوانان)کرمان 

(نونهاالن و جوانان)، اهواز (جوانان)،یزد (نوجوانان)قم
8176

488(نونهاالن و نوجوانان)آمل ،(نونهاالن و نوجوانان)مشهد مشهد

تبریز
، سقز (نونهاالن و نوجوانان و جوانان)تبریز

جوانرود (نوجوانان و جوانان)کردستان
(نونهاالن و نوجوانان)، کرمانشاه (نونهاالن،نوجوانان)

9198

سرباز
و نونهاالن)، قصرقند (نونهاالن و نوجوانان)سرباز

(نوجوانان
488



پنجمین دوره لیگ فوتبال پرشین
نهایی

برگزار ( بازیکن در هر سه رده492تیم و24مجموعا ) تیم در هر رده سنی 8در این مرحله که در سه رده سنی و با حضور 
.دندتیم از تهران در زمین چمن دانشگاه شهید بهشتی با یکدیگر رقابت کر10تیم از خارج از شهر تهران و 14گردید که 

تیم های حاضر در دور نهایی

تیم ها رده

آمل، لب خط، مولوی، تبریز، ملک آباد، سرباز، اهواز،
جوانرود

نونهاالن

غار، سرباز،آمل،لب خط، سقز، قم، فرحزاد، دروازه
کرمانشاه

نوجوانان

شهرری، یزد، اهواز، شهریار، سقز، سرباز، ملک آباد،
دروازه غار

جوانان



نتایــج بازی هــا
دوردروتیم40شرکتبامقدماتیدوردرامسالمسابقات

ردهدرتیم8نونهاالن،ردهدرتیم8حضوربانهایی
.گردیدبرگزارجوانانردهدرتیم8ونوجوانان

ودوممقامسربازتیموقهرمانآملتیمنونهاالنردهدر
بدستراسوممقاممشترکاخطلبوآبادملکهایتیم

.آوردند

مقامفرحزادتیموقهرمانکرمانشاهتیمنوجوانانردهدر
بدستراسوممقاممشترکاسربازوآملهایتیمودوم

.آوردند

یمتودوممقامسقزتیموقهرمانسربازتیمجوانانردهدر
.آوردندبدستراسوممقاممشترکاغاردروازهویزدهای

مشخصردههرهایگلآقایواخالقهایتیمهمچنین
.شد



نتایــج بازی هــا



( 1398)گزارش مالی پنجمین دوره لیگ پرشین 
دور مقدماتی

(ریال)مبلغ هاسر فصل هزینه میزبان

35000000 زمین بازی

تهران

4500000 درون شهریایاب و ذهاب

9130000 چاپ و تکثیر

6100000 سایر

54730000 مجموع

7000000 زمین بازی

کرمان

195143328 تغذیه

90900000 اسکان

25600000 ایاب و ذهاب درون شهری

223251000 ایاب و ذهاب بین شهری

1127230 درمان

21163000 سایر

564184558 مجموع



( 1398)گزارش مالی پنجمین دوره لیگ پرشین 
دور مقدماتی

(ریال)مبلغ هاسر فصل هزینه میزبان

51013000 تغذیه

مشهد

9000000 اسکان

9900000 شهریایاب و ذهاب درون

100000000 ایاب و ذهاب بین شهری

15815000 سایر

185728000 مجموع

4250000 توپ

سرباز

6000000 دستمزد داور

41300000 تغذیه

12500000 ایاب و ذهاب بین شهری

2300000 سایر

66350000 مجموع



( 1398)گزارش مالی پنجمین دوره لیگ پرشین 
دور مقدماتی

(ریال)مبلغ هاسر فصل هزینه میزبان

5500000 زمین بازی

تبریز

10000000 دستمزد داور

217111000 تغذیه

60000000 اسکان

9800000 و ذهاب درون شهریایاب

129500000 ایاب و ذهاب بین شهری

932160 درمان

12890000 سایر

445733160 مجموع

1316725718 جمع دور مقدماتی



( 1398)گزارش مالی پنجمین دوره لیگ پرشین 
دور نهایی

(ریال)مبلغ هاسر فصل هزینه ردیف

457256500 و ذهاب بین شهریایاب 1

546100000 ایاب و ذهاب درون شهری 2

1338359622 آشپزخانه طراوت 3

2075461845 کمیته ورزش 4

54230950 خوابگاه 5

138530000 اردو های لیگ 6

56385362 درمان 7

386173900 و تبلیغاتزمین و تدارکات زمین 8

636659000 جوایز لیگ 9

5689157179 جمع دور نهایی



( 1398)گزارش مالی پنجمین دوره لیگ پرشین 
تجهیزات تیم ها

(ریال)مبلغ تعداد تیم هاسر فصل هزینه ردیف

45610000 2 آمل 1

تیم های 
از تهرانخارج

99710000 3 تبریز 2

9944000 2 جوانرود 3

74820000 3 سرباز 4

56265000 2 قصرقند 5

10940000 1 قم 6

33750000 2 (سقز)کردستان 7

64295000 3 کرمان 8

32730000 2 کرمانشاه 9

16020000 2 مشهد 10

24695000 1 یزد 11

48800000 2 اهواز 12

517579000 25 مجموع



( 1398)گزارش مالی پنجمین دوره لیگ پرشین 
تجهیزات تیم ها

(ریال)مبلغ تعداد تیم هاسر فصل هزینه ردیف

55920000 1 پاکدشت 1

تیم های 
تهران

104050000 3 شهرری و حسن آباد 2

16530000 1 شهریار 3

19900000 1 فرحزاد 4

63820000 3 لب خط 5

46480000 3 ملک آباد 6

10000000 1 مولوی 7

خیرین خانه علم 2 غاردروازه 8

5689157179 15 مجموع

834279000 های تجهیزاتجمع هزینه



( 1398)گزارش مالی پنجمین دوره لیگ پرشین 
جمع کل هزینه ها

(ریال)مبلغ هاسر فصل هزینه ردیف

834279000 هزینه تجهیزات تیم ها 1

1316725718 هزینه دور مقدماتی 2

5689157179 هزینه دور نهایی 3

7840161897 مجموع

هزینه تجهیزات تیم ها
11%

هزینه دور مقدماتی
17%

هزینه دور نهایی
72%



مسائل و مشکالت پیش رو و دستـاوردهـا

.استاجتماعیآسیب هایازپیشگیریجهتراهیهمچنینوانسانیمطلوبکمالورشدبرایامنتکیه گاهیورزش
دلیلبفوتبالورزشبینایندر.داردبسزایینقشورزشنوجوانانوکودکانمیاندرفردیواجتماعیمددکاریدر

رگزاریببه(ع)علیامامجمعیتتاشدسببنوجوانانوکودکانبیندرآنجایگاهوکارگروهیانرژی،تخلیههیجان،
وجواناننووکودکانپرورشجهتدرتانمایداقدامورزشساختاردرعینیوعملیالگوییکعنوانبهپرشینلیگ

.برداردمهمگامیاجتماعیآسیب هایکاهشوانسانیسرمایه هایاینازحفاظت

وهاارگانهکاستتاسف آوروبرانگیزسوال.نمودبرگزاررامسابقاتاینبسیارمشکالتباحتیجمعیتسال هاایندر
ومالیمحدودیت هایبهتوجهبا.ندارندپسندیدهعملاینبهتوجهیوحمایتگونههیچدولتیورزشینهادهای
چهوملتجانبازچهاجتماعیمسئولیت هایبودنکمرنگهمچنینوبرگزاریهزینه هایمردمی،نهاداینامکاناتی

.گرددروبروموانعوچالش هابالیگاینبرگزاریتاشدسببهمهوهمه(مسئوالنونهادها)دولت


