
 
                   

خارج از گود
می خواهید قهرمان چمپیونزلیگ شوید؟

11/6 تریلیون برای لمس آسمان
بخش ورزش- لیگ قهرمانان تبدیل به یک معیار برای سنجش بزرگی تیم های 
اروپایی شده است. حتی یک بار باال بردن این جام می تواند در تعیین بزرگی یک 
باشگاه بسیار اثرگذار باشد. این هدف بسیاری از باشگاه های بزرگ اروپاست و برای 
مثال سیتی و پی اس جی که هنوز موفق به فتح این جام نشده اند، بی تاب تر از 
همه تیم های دیگر هستند و در سال های اخیر مبالغ کالنی را برای ساختن یک 

تیم باکیفیت و در حد قهرمانی چمپیونزلیگ تدارک دیده اند.
همین باال رفتن اهمیت لیگ قهرمانان باعث شده که در برخی کشورها رقابت برای 

کسب عنوان قهرمانی جام های داخلی خسته کننده و یک طرفه باشد.
در 10 سال گذشته لیگ ایتالیا تنها دو تیم یوونتوس) 9بار( و میالن را به عنوان 
قهرمان سری آ دیده است. در آلمان بایرن و دورتموند، در اسپانیا سه تیم بارسا، 
رئال و اتلتیکو، در فرانسه 4 تیم و در لیگ انگلیس نیز 5 تیم توانسته اند قهرمان 

لیگ های داخلی شوند.
در برخی کشورها)مثل آلمان( کسب عنوان قهرمانی لیگ و حتی جام حذفی و 
سوپرکاپ برای برخی تیم ها یک وظیفه و امر مسلم قلمداد می شود که باعث 
شده رقابت ها بسیار خسته کننده شود. تقریبا پیش از شروع فصل مشخص است 

قهرمان چه تیمی خواهد بود.
در اسپانیا و انگلیس اما شرایط کمی متفاوت است و لیگ قهرمانان باعث نشده تا 
از کیفیت لیگ داخلی کاسته شود. آنجا حداقل لیگ قهرمانان خیلی مقدم تر از 

رقابت های داخلی نیست.
بیشتری  اهمیت  از  همواره  چمپیونزلیگ  قهرمانی  عنوان  کسب  اما  نهایت  در 
برخوردار است و به نظر می رسد تیمی که فاتح چمپیونزلیگ شده، بهترین تیم 

کشور خود نیز محسوب می شود؛ حتی اگر لیگ داخلی را فتح نکرده باشد.
لیگ قهرمانان رقابت هایی است که در آن اهمیت ستاره ها و فوق ستاره ها بیشتر 
به چشم می آید و البته جذب چنین بازیکنانی نیز هزینه گرانی دارد اما برای 

ساختن تیم هایی که قهرمان چمپیونزلیگ شده اند، چقدر هزینه شده است؟
فرمت جدید لیگ قهرمانان از سال 1993 اجرا می شود و مالک نیز بررسی تیم 
های قهرمانی از همین سال است. ارزش ترکیب 11 نفره اصلی تیم های قهرمان در 
این گزارش بررسی می شود و البته باید توجه داشت که اگر تیمی چند بار قهرمان 
شده باشد و در آن قهرمانی ها حضور یک یا چند بازیکن تکراری باشد، تنها ارزش 
شان در اولین عنوان قهرمانی محاسبه خواهد شد و در قهرمانی های بعدی ارزش 
آنها صفر قلمداد می شود.  جای تعجب نیست که سال به سال به ارزش تیم های 
قهرمان افزوده شده است و البته در این بین نمونه هایی چون بایرن مونیخ سال 
2001 یا پورتوی 2004 نیز دیده می شوند که از لحاظ ارزش بازیکنان شان در 
مرتبه پایین تری از قهرمان دوره قبل خود بوده اند. رئال مادرید فاتح لیگ قهرمانان 
سال 2002 در تیم خود لوئیس فیگوی 60 میلیون یورویی و زیدان 77.5 میلیون 
یورویی را داشت یا میالن سال 2003 نستای 31 میلیون یورویی، روی کاستای 

41.3 میلیون یورویی و اینزاگی 36 میلیون یورویی را.
بی شک در سال های پیش رو بحران پاندمی کرونا باعث خواهد شد تا این روند 
افزایشی کمی مختل شود ولی حتی ارزش لیورپول به عنوان قهرمان سال 2019 
و بدون ستاره هایی گران قیمت، 370 میلیون یورو تخمین زده شد. فصل قبل 
بایرن با داشتن روبرت لواندوفسکی و لئون گورتزکایی که جذب شان هیچ هزینه 
ای نداشت یا کیمیش 8.5 میلیون یورویی توانست قهرمان شود با این حال ارزش 

ترکیب ثابت حریف مقابلش یعنی پی اس جی به طرز وحشتناکی باال بود.
رئال مادرید 2014؛ گران ترین تیم تاریخ

فلورنتینو پرز سال 2009 دومین دوره مدیریتش در رئال را شروع کرد و در قدم 
اول ستاره های گران قیمتی چون ژابی آلونسو)34.5 میلیون یورو(، کریم بنزما)35 
میلیون یورو(، کاکا)67 میلیون یورو( و کریستیانو رونالدو با 94 میلیون یورو جذب 
شدند. الدسیما یا همان کسب دهمین عنوان قهرمانی اروپا برای رئالی ها تبدیل به 
یک وسواس ذهنی بزرگ شده بود. از سال 2002 رئال دیگر نتوانسته بود قهرمان 

چمپیونزلیگ شود.
در سال های بعد رافا واران، دنی کارواخال، فابیو کوئنترائو، آنخل دی ماریا، گرت 
بیل و لوکا مودریچ نیز به این جمع اضافه شدند. در واقع در ترکیب 11 نفره رئال 
مادریدی که سال 2014 الدسیما را فتح کرد، تنها ایکر کاسیاس هزینه صفر 

داشت. رئال برای این قهرمانی 401 میلیون یورو هزینه کرد.
رئال در سال 2016 قهرمانی شماره 11 را کسب کرد. در ترکیب ثابت فینال برابر 
اتلتیکو در سن سیرو، کیلور ناواس، په په، مارسلو، کاسیمیرو و تونی کروس اضافه 
شده بودند. سال 2017 در فینال کاردیف برابر یوونتوس، فقط ایسکو تازه وارد بود 
و در سال 2018 همان ترکیب ثابت سال 2017 در فینال برابر لیورپول حضور 
داشت. در مجموع رئال برای 4 قهرمانی بین سال های 2014 تا 2018، 508 

میلیون یورو هزینه کرد. به عبارتی برای هر قهرمانی  127.125 میلیون یورو.
در این بین رئال مادرید چندین بازیکن خود را نیز با ارقامی باال به فروش رساند. 
برای دی ماریا 33 میلیون یورو هزینه شده بود ولی با 75 میلیون یورو راهی یونایتد 
شد. موراتا با 30 میلیون یورو از یوونتوس بازگردانده شده بود ولی با  66 میلیون 

یورو در سال 2017 به چلسی پیوست. 
فوق ستاره چون رونالدو که 94 میلیون یورو برای جذبش هزینه شده بود حاال 
رکوردار گلزنی در تاریخ رئال است و کریم بنزما هم یک گل با رسیدن به رکورد 

71 گل رائول در لیگ قهرمانان فاصله دارد.
در مجموع رئال مادرید 2014 با 401 میلیون یورو)11.6 تریلیون تومان( گران 
ترین تیم قهرمان تاریخ لیگ قهرمانان است. پس از این تیم لیورپول 2019)370 
میلیون  یورو(، بارسای 2015)213 میلیون یورو(، میالن 2003)197.5 میلیون 

یورو( و منچستریونایتد 2008)184 میلیون یورو( قرار دارند.
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انتخابیکهبهتیمملیفوتبالضربهمیزند
بخش ورزش- انتخاب سرپرست جدید تیم ملی فوتبال ایران با هیچ 
متر و معیاری درست نیست و به همین دلیل صدای اعضای هیات رئیسه 

فدراسیون و اهالی و هواداران فوتبال را هم درآورده است.
به گزارش ایسنا، تیم ملی فوتبال ایران در روزهایی که نیازمند برنامه ریزی 
و آماده سازی هر چه بهتر برای حضور در انتخابی جام جهانی 2022 قطر 
است، درگیر حاشیه ای خود ساخته شده است. شهاب الدین عزیزی خادم 
در انتخابی بحث برانگیز، مجتبی خورشیدی را به عنوان سرپرست این 
تیم انتخاب کرده است؛ فردی که 24 ساعت قبل از این تصمیم عجیب، 

اخراج  ماشین سازی  مربیگری  نیمکت  از 
شده بود.

انتقادات  با  از جهات مختلف  این تصمیم 
و سواالت بسیاری از سوی بزرگان فوتبال 
رئیس  است.  شده  همراه  ورزش  اهالی  و 
چنین  شخصا  که  فوتبال  فدراسیون 
این  پاسخ  حتما  گرفته،  را  تصمیمی 

سواالت و ابهامات را می داند:
به  خورشیدی  انتخاب  تا  اتفاقات  مرور    -
این  از  حاکی  ملی،  تیم  سرپرست  عنوان 
است که تا 24 ساعت قبل از این تصمیم 
هیچ برنامه ای برای چنین تصمیمی وجود 
نداشته چرا که او با مسئوالن ماشین سازی 
و  بود  کرده  توافق  تیم  این  هدایت  برای 
انتهای  از  را  تیم  این  طبیعتا قصد داشته 
هیچ  و  دهد  نجات  بندی  رده  جدول 
نبوده  ملی  تیم  در  حضور  برای  صحبتی 

است.
- به نظر می رسد این تصمیم بدون اطالع 
هیات رئیسه فدراسیون فوتبال اتخاذ شده 
است. در واقع اعضای هیات رئیسه از این 
آن ها  از  برخی  و  نداشته اند  خبر  انتخاب 
تایید  مستلزم  تصمیمی  چنین  معتقدند 
که  است  فوتبال  فدراسیون  فنی  کمیته 
برخی  حتی  است.  نشده  تشکیل  تاکنون 
از اعضای هیات رئیسه، خورشیدی را نمی 

شناسند.
- سرپرست تیم ملی به عنوان مدیر همراه این تیم در اردوها و مسابقات 
مختلف حاضر می شود و در طول سالیان گذشته کسانی برای این سمت 
برخوردار  تیم  قبولی در داخل  قابل  تاثیر  و  نفوذ  از  انتخاب شده اند که 
باشند. در تیم های باشگاهی هم این سمت به پیشکسوتان تیم ها واگذار 
می شود تا آن ها به پشتوانه سابقه باالی خود، جو و مسائل داخلی تیم را 
کنترل کنند اما درباره مجبتی خورشیدی که سابقه بازی ملی ندارد و 
در جامعه فوتبال هم کسی او را نمی شناسد، حرف و حدیث بسیار است.

- بدون شک ارتباط شخصی مجتبی خورشیدی با شهاب الدین عزیزی 
خادم باعث چنین انتخابی شده است وگرنه خورشیدی به عنوان کسی 
که تا چندی قبل در بهترین حالت دستیار مهدی پاشازاده بوده، هیچ 

پیشینه ای در مدیریت ندارد.
نیازمند  بیان کرده که مدیریت تیم ملی  - خورشیدی در مصاحبه ای 
فردی جوان و تحصیل کرده است و انجام امور این تیم طبق پروتکل های 
فیفا مشخص شده است. برای چنین کاری، بدون شک افراد بزرگ تر و 
شناخته شده تری در فوتبال ایران وجود دارد که می توانند به علت سابقه 

خود، حواشی و هر گونه مساله داخلی در تیم ملی را مدیریت کنند.
- یکی از مهم ترین مسائل در اظهارات رئیس فدراسیون فوتبال، تعامل و 
همکاری با نخبگان فوتبال برای رسیدن به بهترین نتیجه است. این مساله 
در تصمیم اخیر وی برای انتخاب مجتبی خورشیدی به عنوان سرپرست 
تیم ملی دیده نمی شود و مشخص نیست او با چه متر و معیاری چنین 
تصمیم را در آستانه حضور تیم ملی در انتخابی جام جهانی گرفته است.

انتظار  فوتبال  اهالی  همینطور  و  کاپیتان  سرمربی،  که  وضعیتی  در   -
اتحاد ملی برای موفقیت ایران در انتخابی جام جهانی را دارند، تصمیمات 
سلیقه ای و به دور از انتظار اهالی فوتبال، در جهت عکس عمل می کند به 
طوری که بعد از انتخاب خورشیدی، فوتبالیست هایی مانند علی کریمی از 

این تصمیم رئیس فدراسیون فوتبال انتقاد کرده اند.

انتخاب های فدراسیون باید در چارچوب اساسنامه باشد
مدیرعامل اسبق باشگاه استقالل گفت: قبل از انتخاب ها همه چیز باید در 
هیأت رئیسه مطرح و روی آن بحث و جدل شود، در نهایت اعضا به یک 
جمع بندی می رسند و اگر انتخابی صورت بگیرد، صدای ناهمگون از هیأت 

رئیسه خارج نخواهد شد
کاظم اولیایی در گفت وگو با فارس، در خصوص انتخاب هایی که توسط 
فدراسیون فوتبال صورت گرفته و باعث انتقادات اهالی فوتبال شده است، 

اظهار داشت: شاید هر کدام از ما که وارد حوزه اجرا می شویم،به ساختار 
گریزی دچار خواهیم شد. فدراسیون فوتبال یک اساسنامه دارد که حاصل 
تجربه 200 کشور در دنیا و 100 سال سابقه در فوتبال است. اگر ما در 
راستای آن اساسنامه حرکت کنیم، قطعا موفقیت بیشتری کسب خواهد 

شد. 
وی با اشاره به انتخاب خورشیدی برای سرپرستی تیم فوتبال گفت: تیم 
ملی فوتبال ایران شرایط استثنایی دارد و باید در چهار بازی آینده به 
پیروزی برسد. ارزیابی اولیه ما این است که بردن رقبا کار سختی نیست 
به شرط اینکه برنامه منظم و قابل دفاعی داشته باشیم. اگر کمیته فنی 
فدراسیون فوتبال تشکیل شود و طبق اساسنامه فدراسیون پیش برود، 
مطمئناً کار راحت تر خواهد شد. به طور مثال در این کمیته نفراتی مثل 
و  حبیبی  حسن  شاهرخی،  همایون  طالبی،  جالل  مهاجرانی،  حشمت 
خیلی های دیگر می توانند حضور داشته باشند و تجربه این نفرات روی هم 

نزدیک به 300 سال فوتبال می شود. 
اولیایی خاطرنشان کرد: اگر هر کدام از این عزیزان یک نکته کوچک به 
تیم ملی اضافه کنند، هم کارها در چارچوب اساسنامه پیش رفته و هم 
به انتخاب ها انتقاد نمی شود. خورشیدی هم می تواند به عنوان یک عامل 
اجرایی، کمیته فنی، سرپرست تیم ملی شود، در آن صورت هم سرمربی 
خروجی  خورشیدی  می دانستند  وقتی  بزرگ  بازیکنان  هم  و  ملی  تیم 

کمیته فنی است، نسبت به تصمیم فدراسیون تمکین می کردند.
وی تصریح کرد: قبل از این انتخاب ها همه چیز باید در هیأت رئیسه مطرح 
و روی آن بحث و جدل شود. در نهایت اعضا به یک جمع بندی می رسند 
و اگر هم انتخابی صورت بگیرد، صدای ناهمگون از هیأت رئیسه خارج 
نخواهد شد، اما اینگونه فردی مثل مجتبی خورشیدی توسط دوستان 
نصیحت و توسط دشمنان مورد تهاجم قرار می گیرد. همه صحبت من 
این است که کارها باید تحت اساسنامه فدراسیون پیش برود، ضمن آنکه 
رئیس فدراسیون نیز باید مشاوران خوبی داشته باشد. افراد با تجربه و 

استخوان خرد کرده باید به رئیس فدراسیون مشورت بدهند و این واقعیت 
غیرقابل انکار است که فوتبال ما به مدیران با تجربه نیاز دارد. به عنوان 
یک شهروند از مسئوالن فدراسیون فوتبال می خواهم که منافع عمومی را 
در نظر بگیرند چون فوتبال به منافع عمومی مردم گره خورده و حتما باید 

در تصمیم گیری هایشان از پیشکسوتان کاربلد نظرسنجی داشته باشند. 
مدیرعامل اسبق باشگاه استقالل در پاسخ به این سؤال که آیا مجتبی 
خورشیدی تجربه کار یکساله و نیمه با وی در باشگاه استقالل را دارد 
نیم در  انتخابش در مصاحبه ای عنوان کرده یک سال و  از  بعد  او  چون 
اجاره  گفت:  است،  کرده  کار  باشگاه  این 
بدهید من در این خصوص به شما جواب 
استقالل  باشگاه  در  زمانی که من  ندهم. 
و  کرد  می   ما کمک  به  بودم خورشیدی 
او  است  نوشت.یادم  برنامه  ما  برای  حتی 
به عنوان معاون اجرایی یا در یک سمت 
چند  هر  بود،  فعالیت  به  مشغول  دیگر 
وی را برای مباحث فنی آورده بودیم، اما 
اینکه دقیق بگویم او چه مدت در باشگاه 
استقالل حضور داشته را باید از همکارانم 

سؤال کنم.

وزیری داریم که یک دکان را اداره 
نکرده است

فدراسیون  رئیسه  هیئت  پیشین  عضو 
فوتبال به صورت مستقیم در مورد انتخاب 
خورشیدی به عنوان سرپرست فدراسیون 
حرف نزد ولی در مورد انتخاب پست های 
حساس توصیه مهمی به رئیس فدراسیون 

داشت.
سال  هشت  طی  که  اسالمیان  محمود 
هیئت  تاثیرگذار  اعضای  از  یکی  گذشته 
رئیسه فدراسیون فوتبال بوده، در واکنش 
به این سوال که آیا این انتخاب را درست 
می داند یا خیر، اینطور واکنش نشان داد 
این بحث ها ورود نمی  به  و گفت:» من 
کنم و هیچ قضاوتی راجع به این انتخاب ها ندارم. اما یادم می آید در 
یک کالس بودیم که یک مدیر ارشد ژاپنی بر یک جمله تاکید ویژه ای 
داشت. این مدیر اعتقاد داشت تمام وظایف مدیریت از قبیل برنامه ریزی، 
سازماندهی، هماهنگی و ... 10 درصد از کار است و 90 درصد این است 

که یک مدیر بهترین انتخاب های ممکن را داشته باشد.«
عضو پیشین هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال سپس ادامه داد:» البته در 
کل کشور اینطور است که وزیر انتخاب می شود ولی شاید یک دکان اداره 
نکرده باشد. من در مورد انتخابی که انجام شده، قضاوتی نمی کنم چون 
شناختی ندارم، ولی یک توصیه خدمت آقای عزیزی خادم دارم. من ایشان 
را قبول دارم و امیدوارم موفق باشند. ایشان اگر در هر پستی بهترین ها را 

انتخاب کند، موفق می شود.«
بخش بعدی صحبت های محمود اسالمیان با اشاره به سمت قبلی وزیر 
ورزش در سازمان میراث فرهنگی بود و اضافه کرد:» آقای سلطانی انسان 
شریفی است ولی یک روز در سازمان میراث فرهنگی و ایرانگردی است 
و یک روز در وزارت ورزش. یعنی ما در این 40 سال نتوانسته ایم یک 

متخصص تربیت کنیم؟!«
اسالمیان در ادامه درباره دوران حضورش در راس باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان صحبت کرد و افزود:» من خودم قبال فوالد مبارکه بودم؛ 70، 80 
مدیر ارشد داشتم ولی یکی از آنها را از بیرون نیاوردم. کنکور گذاشتیم 
و افراد را از میان تعداد زیادی داوطلب انتخاب کردیم. 70 ، 80 درصد 
نیروهای مدیریتی از همان موقع هستند. ما کمبود نداریم و این رفتار  و 
انتخاب هایی که انجام می شود، درنهایت باعث ضرر کردن خود مدیران 

می شود.«
در کل کشور اینطور است که وزیر انتخاب می شود ولی یک دکان اداره 
نکرده است. قضاوتی نمی کنم چون شناختی ندارم. توصیه خدمت عزیزی 
خادم دارم. من ایشان را قبول دارم و امیدوارم موفق باشد. در هر پستی 

اگر بهترین ها را انتخاب کند؛ موفق می شود.
آگهی تغییرات شرکت تهویه گرمایش گیل شمال شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 20984  و شناسه ملی 

 14007411756
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/09/28 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد:
1- محل شرکت از آدرس قبلی بنشانی: استان گیالن ، شهرستان رشت 
، بخش مرکزی ، شهر رشت، محله الکانی )پیرسرا( ، کوچه )حشمتیه( ، 
کوچه نور بخش ، پالک 108 ، طبقه سوم، کدپستی 4143779463 به 
آدرس جدید بنشانی: استان گیالن ، شهرستان رشت ، بخش مرکزی ، 
شهر رشت، محله الکانی )پیرسرا( ، کوچه )حشمتیه( ، کوچه نور بخش ، 

پالک 108 ، طبقه دوم، کد پستی 4143779461 تغییر یافت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت )1120231(
 -----------------------------------------------

آگهی اصالحی شرکت بازرگانی فرا بازار کاسپین کرانه 
ملی  شناسه  و   2759 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
ملی  شماره  به  جوکندان  شبرنگ  فرخ  آقای  نام   14009347589
2631478215 به عنوان عضو هیئت مدیره در آگهی تغییرات به شماره 
مکانیزه 139930418559000399 مورخ 99/9/26 از قلم افتاده بود که 

بدین نحو اصالح و جهت اطالع عموم اگهی می گردد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تالش )1120233(
---------------------------------------------------- 
آگهی تغییرات شرکت عمران اندیش گیلوار شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 6432 و شناسه ملی 10720198199 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1399/12/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- موسسه غیرتجاری حسابرسی پیشگامان تراز امین به شماره ثبت 
1564 و شناسه ملی 14008311814 به عنوان بازرس اصلی و آقای 
مهدی پورتقی به شماره ملی 2691121021 به عنوان بازرس علی 

البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
2- ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1390-1389-

1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397و1398 مورد 
تصویب قرار گرفت.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت )1120331(

بخش ورزش- تقسیم بندی 70 به 30 آن هم به سود سازمان صداوسیما 
از کجا آمده؟ مگر ممکن است سهم تولیدکننده محصول از درآمدهای 
جانبی، کمتر از رسانه باشد؟ فوتبال را بازیکنان و مربیان می سازند و اینها 
هزار جور خرج دارند. تنها هزینه پرواز تیم ها و اقامت شان در هتل سر 

به فلک می زند؛ بعد چطور ممکن است تنها 30 
درصد از درآمد تبلیغاتی به ورزش برسد و سهم 
بیشتر به رسانه ای تعلق بگیرد که راحت و آسوده 

مسابقات را روی آنتن می برد؟
بر اساس یکی از مصوبات مجلس شورای اسالمی 
از قرار معلوم در سال 1400 ورزش کشور مبلغی 
سازمان  از  تلویزیونی«  پخش  عنوان »حق  تحت 
حتی  اخیرا  کرد.  خواهد  دریافت  صداوسیما 
جزئیات مربوط به این رقم هم اعالم شده؛ به این 
ترتیب که قرار است از درآمد 150 میلیارد تومانی 
بازرگانی  آگهی های  پخش  محل  از  صداوسیما 
به  هنگام پوشش رویدادهای ورزشی، 30 درصد 
وزارت ورزش و جوانان برسد و 70 درصد را هم 
خود صداوسیما بردارد. این یعنی کل حق ورزش از 
پخش مسابقاتش روی آنتن، در طول سال  جاری 
باید از  45 میلیارد تومان خواهد بود که آن هم 
سوی وزارت ورزش بین همه فدراسیون ها تقسیم 
ابهام  چند  مورد  این  در  که  است  طبیعی  شود! 

اساسی وجود داشته باشد.

ابهام اول
روشن نیست عدد 150 میلیارد تومان در مورد ارزش تمامی آگهی های 
تبلیغاتی حین رویدادهای ورزشی در سال 1400 از کجا آمده است. اوال 
که تعداد و اهمیت مسابقات پیش  رو به  طور دقیق مشخص نیست. مثال 
فینال  به  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  ایران  نمایندگان  از  یکی  کنید  فرض 
برسد؛ بنابراین طبیعی است که تعداد بازی های این تیم افزایش می یابد 
امسال  عالوه  به  گران قیمتی جذب خواهد شد.  فوق العاده  آگهی های  و 

المپیک توکیو را در پیش داریم که این هم داستان خودش را دارد و 
نمایندگان ایران در هر رشته ورزشی می توانند تا مراحل باالتر پیش بروند. 
برنامه فشرده تیم  ملی فوتبال هم به زودی آغاز خواهد شد. آیا واقعا رقم 
مورد نظر با لحاظ کردن همه این مسائل استخراج شده است؟ نکته دوم 

هم این که با هر متر و معیاری واضح است درآمد سازمان صداوسیما از 
یک  سال پخش آگهی در کنار همه مسابقات ورزشی و برنامه های جانبی 
)فوتبال برتر، ویدئوچک، ورزش و مردم و ... ( بیش از این حرف هاست. 
تنها با مراجعه به سایت بازرگانی صداوسیما و رصد کلی نرخ نامه آگهی های 
تجاری حین پخش مسابقات لیگ برتر فوتبال به وضوح می توان فهمید 

ارزش تبلیغات بازرگانی چند برابر بیشتر از 150 میلیارد تومان است.
ابهام دوم

پرسش دیگر اینجاست که تقسیم بندی 70 به 30 آن هم به سود سازمان 

صداوسیما از کجا آمده؟ مگر ممکن است سهم تولیدکننده محصول از 
مربیان  و  بازیکنان  را  فوتبال  باشد؟  رسانه  از  کمتر  جانبی،  درآمدهای 
می سازند و اینها هزار جور خرج دارند. تنها هزینه پرواز تیم ها و اقامت شان 
در هتل سر به فلک می زند؛ بعد چطور ممکن است تنها 30 درصد از 
به  بیشتر  سهم  و  برسد  ورزش  به  تبلیغاتی  درآمد 
رسانه ای تعلق بگیرد که راحت و آسوده مسابقات را 
روی آنتن می برد؟ تازه همین رقم 45 میلیارد تومانی 
در نظر گرفته شده برای ورزش باید از سوی وزارتخانه 
بین همه فدراسیون ها تقسیم شود. ببینید چقدرش 
به فوتبال خواهد رسید که بعدا چقدرش به تیم هایی 
می گویند  بگیرد.  تعلق  استقالل  و  پرسپولیس  مثل 
قرارداد محمد دانشگر با استقالل 13 میلیارد تومان 
بوده؛ بنابراین با سهم کل ورزش از تبلیغات تلویزیونی 
حتی سه بازیکن در سطح دانشگر هم نمی شود جذب 

کرد!
ابهام سوم

این پرونده معماهای بسیار بیشتری دارد اما حاال که 
قرار به خالصه نویسی است به  عنوان سومین و آخرین 
ابهام جدی باید به معافیت صداوسیما از هزینه های 
الزم برای تولید برنامه های جانشین اشاره کرد. فرض 
یا  پرسپولیس  از  بازی  یک  پخش  هفته  هر  کنید 
استقالل روی آنتن شبکه سه، 10 میلیون نفر بیننده 
باید  چقدر  صداوسیما  صورت  این  در  باشد؛  داشته 
هزینه کند تا یک برنامه در همان باکس بسازد و همین 10 میلیون نفر 
را پای تلویزیون بکشاند؟ مطمئن باشید هزینه تولید چنین برنامه ای سر 
به فلک می کشد و مثل سریال های ویژه الف، باید میلیاردها تومان پول و 
مدت ها زمان صرف این کار کرد. پس چرا نگاه مسئوالن به فوتبال شبیه 
کاالیی رایگان و فراوان است که انگار هیچ پولی صرف تولیدش نشده؟ چرا 
عالوه بر آگهی های بازرگانی، بخشی از هزینه تولید هر مسابقه فوتبال را 
به باشگاه ها نمی پردازید؟ این بازیکنان که محض رضای خدا دور هم جمع 

نشده اند و به توپ لگد نمی زنند.«

شوخی ۴۵ میلیارد تومانی با فوتبال 


