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گزارش «ایران» از درآمدها و هزینههای فدراسیون فوتبال و باشگاههای ایرانی و مقایسه آن با جهان

اقتصاد در آفساید!
حامد جیرودی
خبرنگار
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ســال1396درحالــیروزهایپایانــیخودراســپریمیکندکه
سال1397یکیازسالهایمهمفوتبالیایرانبهشمارمیرود.
ســالیکهدرآن،تیمملیفوتبالکشورمانبایددرجامجهانی
2018روســیهبهمیدانبرودوپنجمیندورهحضورخوددراین
رقابتهاراتجربهکند.مســابقاتیکهدرآنتیــمملیدرگروهB
بــاتیمهایمطرحاســپانیا،پرتغالومراکشهمگروهشــدهوبا
اینکهتیمملیدرگروهبسیارسختیقرارگرفتهکههرکدامازآنها
ازجایگاهبسیارخوبیدرفوتبالاروپاوآفریقابرخوردارهستند
وبازیکنانسرشناســیراهــمدرترکیبخوددارنــد،امابازهم
بارقههایامیــدیوجودداردکهشــاگردانکارلــوسکیروش
بتوانندبهمرحلهیکشانزدهمنهاییجامجهانیصعودکنند.
نکتهمهمیکــهدرخصوصجــامجهانیوصعــودبهمرحله
دوماینرقابتهاوجوددارد،ســودمالیسرشــاریاستکهاز
حضوردراینمســابقاتنصیبفدراسیونفوتبال،بازیکنان
ومربیــانتیــمملــی،داورانوباشــگاههاییکهبازیکــندرتیم
ملیدارند(یاحتیداشــتهاند)میشود.برایهمیناستکهاز
فوتبالنهتنهایکورزشپرطرفداربلکهبهعنوانیکاقتصاد
کالندرجهــانکنونییادمیشــود.بــههرحــال،اینموضوع
غیــرقابلانکاراســتکهورزشدربســیاریازکشــورهایدنیا،
عالوهبرجنبههاییچونســرگرمی،سالمتیوهیجان،بخش
مهمــیازدرآمدزایــیرانیــزبرعهــدهداردامــاایــرانازمعدود
کشورهاییاستکهورزشوفوتبالدرآنبیشترمصرفکننده
بودهودرآمدزاییدرآنبسیاراندکاست.امامادراینگزارش،
سعیکردیمتابهاقتصادفوتبالایرانکهبسیاربیمارنیزبهنظر
میرسد،بپردازیموآنراازجنبههایمختلفموردنقدوبررسی
قراردادهوآنرابااقتصادکشورهایصاحبفوتبالنیزمقایسه
کنیم.موضوعیکهمیتواندباعثشودعالقهمندانبهفوتبال
وهوادارانتیمهایمختلفبهکنهماجرابیشترپیببرندوبهتربا
وضعیتاقتصادیفوتبالایرانآشناشوند.

گرفتنحقپخشتلویزیونی
موضــوع گرفتــن حــق پخش بازیهــای لیــگ فوتبال
ایــران ،اولیــن بــار در ســال  1373کلیــد خــورد .زمانی که
تیمهــا خواهــان گرفتــن حــق پخش شــدند و چنــد بازی
پخــش نشــد .در آن زمــان تیمســار کریــم مالحــی کــه در
آن مقطــع جــزو مدیــران فوتبال ایــران و باشــگاه پاس به
شــمار میرفت ،پیگیر موضوع شد و باشــگاهها توانستند
پولــی را از تلویزیــون بگیرنــد .ایــن پرونــده تــا اوایــل دهه
 80مســکوت مانــد تــا اینکــه دوبــاره ســاز و کار آن فراهــم
شــد و مجلس شــورای اســامی هم بــا تصویــب ،آن را به
مجمع تشــخیص مصلحت نظام فرســتاد اما سیدکاظم
اولیایــی ،مدیرعامــل پیشــین اســتقالل بعــداً مدعــی
شــد کــه دو مدیرعامــل اســتقالل و پرســپولیس پولــی از
تلویزیــون گرفتنــد و اعالم کردنــد که ما دیگــر حق پخش
نمیخواهیــم کــه این اتفاق باعث شــد تــا ایــن پرونده از
مســیر خــود منحــرف شــود .در اواخــر دهــه  80و در زمان
ریاســت عزیزمحمدی بر ســازمان لیگ ،طی صحبتها
و مذاکراتــی که با ســید عــزتاهلل ضرغامی رئیس اســبق
سازمان صدا و سیما انجام شد ،باز هم پرونده حق پخش
باز شــد و با شیب مالیمی ،حق پخش بازیهای لیگ برتر
داده شــد .بــه این ترتیب که از  13/5میلیارد شــروع شــد و
به  20میلیارد تومان هم رسید .در آخرین روزهای حضور
ضرغامی در سازمان صدا و سیما دوباره قرارداد جدیدی
بسته شــد اما با ریاست محمد ســرافراز بر صدا و سیما ،او
بــا این دلیــل که این کار غیر قانونی اســت و دولت نباید به
دولــت پول بدهد ،پرداخت حــق پخش فوتبال را متوقف
کــرد و این موضــوع تا به امروز هم محقق نشــده و با اینکه
فدراسیون و باشــگاهها بارها به ندادن حق پخش از سوی
تلویزیون اعتــراض کردهاند ،پرداخت حق پخش محقق
نشــده است .هر چند که زمزمههایی مبنی بر راضی شدن
تلویزیون به گوش میرســد و باید دید اهالی جام جم چه
زمانــی بــه پرداخــت حــق قانونی فوتبــال ایــران رضایت
میدهند!

تبلیغاتمحیطی
یکــی دیگــر از راههایــی کــه تیمهــای فوتبــال از راه آن
بــه درآمدزایــی میپردازنــد ،از طریق تبلیغــات محیطی
استادیومهاســت .ایــن کار از اواســط دهــه  80بــه صــورت
نامنظمــی از طریق شــرکت شــبکه ســبز شــکل گرفــت اما
در ادامه و با مدیریت فردی به نام «شــیرازی» ســر وشــکل
بهتــری به آن داده شــد .ســپس در 25اســفندماه ســال92
فدراســیون تبلیغــات محیطی فوتبــال ایران را بــه مزایده
گذاشت که طی آن شــرکت کانون ایران نوین برنده شد و با
قراردادی به ارزش  160/7میلیارد تومان به مدت دو ســال
تبلیغات محیطــی را در اختیار گرفــت .در آن زمان مهدی
تاج که رئیس ســازمان لیگ حرفهای بــود ،در اظهارنظری
معــروف گفــت« :ایــن فقط پــول دکمه کــت اســت!» و در
مصاحبــهای دیگر نیز عنــوان کرد کــه «اگر این قــرارداد در
ســال بعد 400میلیارد تومان شد ،تعجب نکنید ».اما پس
از اینکه علی کفاشــیان رئیس ســابق فدراســیون فوتبال در
اعتــراض به پرداخت نشــدن بازیهــای لیگ برتــر ،اجازه
پخــش دو هفتــه از مســابقات لیگ برتــر در مهرمــاه  93را
نــداد ،کانون ایران نوین شــکایت کــرد و  23میلیارد تومان
خســارت دریافــت کرد کــه در ادامه بــه  69میلیــارد تومان
رســید! موضوعی که جنجال زیادی به پا کرد و علی کریمی
بارها درکانالتلگرامیخودوهمچنین دربرنامه 90که23
بهمن پخش شد ،درباره آن به عملکرد فدراسیون فوتبال
شدیداًانتقادکرد.
پولفیفا
فدراســیونهای فوتبــال کشــورهای مختلــف ،معموالً
پولی را هر ســاله از فیفــا دریافت میکنند کــه مبلغ آن یک
میلیون دالر است .ضمن اینکه فیفا به تیمهایی که به جام
جهانــی صعود میکننــد ،مبلغ  10/5میلیــون دالر پاداش
میدهد .مشکلی که فدراسیون فوتبال در این سالها دچار
آن بــوده ،این اســت کــه به خاطــر تحریمهــای بانکهای
ایرانی،دروصولاینپولدچارمشکلشدهاستوازطریق
واســطهها این پول را دریافت میکرده است؛ واسطههایی

