
 فوتبال

 مجانی
نیست!

از شروع فصل جدید لیگ برتر، باشگاه 
استقالل درگیری تازه ای را با سازمان 
صداوسیما پشت سر گذاشته و این 

کشمکش ها حاال به اوج خودشان رسیده اند 
هواداران فوتبال دیگر از تکــرار مداوم عبارت 
»حق پخش تلویزیونی« در مراوده های روزمره 
فوتبالی کالفه شده اند اما ظاهرا قرار است این 
مسئله همچنان یک معضل بزرگ و حل نشدنی 
برای فوتبال ایران باشد. به نظر می رسد اراده ای 
از طرف ســازمان صداوســیما برای پرداخت 
رقم واقعی حق پخش به باشــگاه های فوتبال 
وجود ندارد و حاال چند باشــگاه باالخره علیه 
این اتفاق موضع گرفته انــد و خواهان دریافت 
رقمی قابل توجه برای پخش زنده مسابقه ها و 
همچنین استفاده از تصاویر مربوط به هر بازی 
در برنامه های تلویزیونی هستند. چندین سال 
قبل، بحث حق پخش به شکل جدی در فوتبال 
ایران مطرح شد و کار حتی به جلسه هایی میان 
مدیران ارشد ورزش ایران و تلویزیونی ها رسید 
اما رقمی که آن روزها برای پرداخت به تیم های 
فوتبال درنظر گرفته شد با استانداردهای حق 
پخش رقابت های فوتبــال همخوانی چندانی 
نداشت و جدا از این شــایعه شد همان رقم نیز 
بعد از مدتی دیگر پرداخت نشد. این کشمکش 
در ســال های بعد نیز به مرور زمان ادامه پیدا 
کرد اما هر بار با وعده هایــی در مورد آینده، به 
شکل گیری یک نتیجه منطقی برای این بحث 
پایان دادند. رابطــه تلویزیون و باشــگاه های 
فوتبال، چندین بار تیره و تار شــده و حتی تا 
مرز فروپاشــی کامل پیش رفتــه اما همچنان 
صداوسیما حاضر نیست زیر بار این مسئله برود 
و باشگاه ها نیز طبیعتا حقوق شان را به فراموشی 
نمی ســپارند. آبان ماه 93سازمان لیگ از ورود 
دوربین های تلویزیون به مسابقه های لیگ و جام 
حذفی ممانعت به عمل آورد و چند بازی ازجمله 
نبرد پرسپولیس و راه آهن پخش زنده نداشتند. 
به نظر می رسید همان روزها پرونده حق پخش 
با اختصاص یک رقم منطقی به باشگاه ها بسته 
می شود اما در نهایت حتی با وجود پخش نشدن 
چند مسابقه، تلویزیون از مواضعش کوتاه نیامد 
و این ســازمان لیگ بود که دوباره مجوز ورود 
دوربین های تلویزیونی به ورزشــگاه ها را صادر 
کرد. حاال در شروع لیگ برتر بیست و دوم، این 
ماجرا کمی حادتر شده و مخاطبان فوتبال ایران 
نیز نسبت به گذشته آگاهی بیشتری در مورد 
مسائل حرفه ای به دست آورده اند. حاال دیگر سر 
باز زدن از پرداخت این رقم به تیم های فوتبال، 
هزینه های خاص خودش را برای رســانه ملی 

خواهد داشت.
     از شــروع فصل جدید لیگ برتر فوتبال 
ایران، باشگاه اســتقالل درگیری تازه ای را با 
سازمان صداوسیما پشت ســر گذاشته و این 
کشمکش ها حاال به اوج خودشان رسیده اند. 
بعد از عدم توافق با تلویزیون درخصوص حق 
پخش، آبی هــا جمالتی انتقادآمیــز را علیه 
سیاست های این نهاد روی تابلوهای تبلیغاتی 
قرار دادند و دوربین هــای تلویزیونی در یک 
تصمیم فوری، زاویه پخش مســابقه را عوض 
کردند تا این جمالت دیده نشوند. در جریان 
دومین میزبانی این فصل استقالل هم، همه 
تبلیغــات محیطی آبی ها در قــاب تلویزیون 
قرار نمی گرفت و بین دو نیمه حتی ســعید 
فتاحی رســما اعالم کرد که درصورت اصالح 
نشدن این قاب، تیمش در نیمه دوم به زمین 
مســابقه نخواهد رفت. جالب اینکه باشــگاه 
استقالل حتی معترض به پخش زنده بازی ها 
نبوده و این درخواست را از صداوسیما داشته 
که برنامه های روتین فوتبالی در تلویزیون به 
ازای پخش تصاویر بازی های این تیم، رقمی 
را به باشــگاه پرداخت کنند. استقالل فصل 
گذشته نیز یک نزاع کلیدی را با سازمان لیگ 
بر سر تبلیغات محیطی پشــت سر گذاشت 
و درحالی که خیلی ها شــانس زیــادی برای 
این باشــگاه قائل نبودند، توانست به نتیجه 
دلخواهش دست پیدا کند. بیانیه تازه باشگاه 
اســتقالل نشــان می دهد آنهــا در مقابله با 
صداوســیما نیز کامال جدی هستند اما کمی 
عجیب است که حمایت باشگاه های دیگر را در 
کنارشان احساس نمی کنند. پرسپولیسی ها 
فعال درگیر درآمد بورس هستند و باشگاه های 
صنعتی نیز با بودجه ای بی پایان، نیاز مبرمی 
به حق پخش احســاس نمی کننــد اما بدون 
حق پخش، فوتبال ایران دیر یا زود به ســراغ 

ورشکستگی و یا آماتور شدن خواهد رفت.
     درآمدزایــی اصولی و مثبت شــدن تراز 
مالی، یکی از جدی ترین شــروط AFC برای 
صادرکردن مجوز حرفه ای دو باشگاه استقالل 
و پرسپولیس است. باور کنیم یا نه، بدون حق 
پخش تلویزیونی امکان رسیدن به درآمدزایی 
مطلوب در فوتبال ایران وجــود ندارد. همین 
حاال اگر حق پخش را از بزرگ ترین باشگاه های 
فوتبال دنیا بگیریم، با چند مجموعه ورشکسته 
روبه رو خواهیم شد. در فوتبالی که تیم هایش 
از فروش پیراهن و همچنین بلیت مســابقه ها 

درآمــد چندانی کســب 
نمی کنند و هزینه ها در آن 

به مراتب بیشتر از درآمدها هستند، حق پخش 
یک ضرورت کلیدی به شمار می رود. 
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نه چندان  پرسپولیس!

 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده

سه شنبه 8 شهریور 1401
لیگ برتر ایران - هفته 4
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چهارشنبه 9 شهریور 1401
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مسابقات قهرمانی جهان - والیبال

دوشنبه 7 شهریور 1401

چهارشنبه 9 شهریور 1401

پاری سن ژرمن
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وایادولید
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اللیگا اسپانیا

سوژه روز

 ادامه  در
 صفحه18

جواد نکونام از مسئوالن مي خواهد حواسشان به جاي 
انتخابات به تيم ملي باشد چون سال ها بعد، سال۲۰۲۲ 
را با نتايج تيم ملي در جام جهاني به ياد مي آوريم نه با 
تعداد رأي کانديداهاي رياست فدراسيون 

وضعیت
فـوتبـــال ما 
ناامیدکننده 
است

مدال المپیک پاریس را می خواهم
امیررضا معصومی به دنبال مدالی است که 
پدرش فردین معصومی  آن را در ثانیه های 

آخر از دست داد
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خاموش، بیرون از اینستا
باالخره نخستین پیروزی فصل 
قرمزها به دست آمد، اما هنوز 

خیلی ها راضی نیستند

  یکشــنبه     6 شــهریور  1401     30 محرم  1444       سال سی ام          شـــماره  8577

اولین نمایش یورگن لوکادیا در 
پرسپولیس چندان خوشایند نبود؛ 
هرچند هنوز برای قضاوت زود است


