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یکی از منابع درآمد باشگاههای
اروپایی ،گرفتن حق تصویر بازیکنان
است .به این ترتیب که تمام بازیکنان
شاغل در فوتبال اروپا به استثنای
لیونل مسی ابرستاره فوتبال جهان،
تمامی بازیکنان اگر در تبلیغاتی
شرکت کنند ،یک درصد از آن قرارداد
را باید به باشگاهشان بدهند .در
این میان ،مسی در قرارداد خودش
قید کرده که بارسلونا از این بابت
سودی نبرد و آبی و اناریها هم با این
موضوع موافقت کردهاند

درآمدازطریقکمیتهانضباطی
یکی از منابع درآمد فدراســیون فوتبال ،جرایمی است
کــه کمیتــه انضباطی فدراســیون بــرای تیمهــای مختلف
فوتبالــی در نظــر میگیــرد که بــه طور ســالیانه رقم بســیار
کالنی میشــود .حدود 10ســال پیش یکی از رؤســای سابق
کمیتــه انضباطــی در محفلــی دوســتانه عنــوان کــرده بود
کــه فدراســیون از طریــق جرایم کمیتــه انضباطی ،ســالی
2میلیــارد تومان درآمد دارد! اما حاال مــی توان دید که این
درآمدها چقدر اســت؟ به عنــوان مثال ،در هفته نهم لیگ
برتــر فصل جــاری ،کمیتــه انضباطــی فدراســیون فوتبال
موفق شــد با جرایم تیمهای مختلــف  838میلیون ریال
درآمدزاییکند!
آییننامه جدید کمیته انضباطی هم که توســط کمیته
حقوقــی تدوین شــده ،باعــث افزایــش چشــمگیر جرایم
نقدی برای باشــگاه و بازیکنان و مربیان شــده که زمینهساز
درآمدزایــی قابــل توجهــی بــرای فدراســیون فوتبــال هم
شــده .جرایم و محرومیتهایی که از دورههای قبلی بسیار
ســنگینتر خواهــد بــود و بــه ٥٠تــا ١٠٠میلیــون تومان هم
میرســد .این مبالغ هنگفت از جمله سؤاالتی بود که علی
کریمی درباره آن سؤال داشت و اینکه این پولها کجا خرج
میشود!
پولصدورمجوزها
گرفتن پول حق عضویت از باشــگاهها بــرای حضور در

خــود را به بانکــی به نــام «بارکلیز» واگــذار کرده اســت .در
فوتبال ایران هم یک بار نام لیگ برتر به شرکت مخابراتی
ایرانســل واگــذار شــد و قــرار بــود پــول خوبــی هــم نصیب
فدراسیونفوتبالوباشگاههاشودامامجلسقبلیشورای
اســامی با این دلیل که نــام لیگ برتر فوتبــال ایران «جام
خلیج فارس» اســت و با اصلی شــدن نام اسپانسر ،آن نام
تحتالشعاعقرارمیگیرد،باآنمخالفتکرد.
مالیاتدرفوتبال
گرفتــن مالیــات قــرارداد بازیکنــان و مربیــان ،یکــی از
راههــای درآمدزایــی از فوتبال در دنیاســت مثل لیگهای
فرانســه ،اســپانیا یا انگلیس کــه از 30تا 50درصــد قرارداد
بازیکنــان یا مربیان را بــه عنوان مالیات کم کــرده و پول آن
صرف عمران و آبادانی آن کشورها در بخشهای مختلف
یشود.
م 
در اروپا ،اللیگا اســپانیا با  ۵۲درصد ،بیشترین مالیات را
از بازیکنــان میگیرد و به ترتیــب بوندسلیگای آلمان ۴۷
درصــد ،لیگ برتر انگلیــس ۴۵درصد ،ســری  Aایتالیا۴۵
درصد ،لوشــامپیونه فرانســه ۴۵درصد و کشورهای روسیه
و اوکرایــن با  ۱۷و  ۱۳درصد ،کمترین مالیــات را از بازیکنان
فوتبــال میگیرنــد .هرچنــد کــه در بســیاری از پروندههای
مشــهور در ســطح بینالمللی کــه برخی ورزشــکاران مثل
لیونــل مســی ،محکوم به فــرار مالیاتی و مــواردی نظیر آن
میشــوند .البته رونالدو و مســی تنها بازیکنانی هســتند که
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 10هــزار تومــان را برای ورود به اســتادیومهای ایران در نظر
بگیریم ،معادل حدود 2دالر اســت که قیمت بسیار پایینی
نسبت به قیمت بلیت سایر استادیومها در جهان است اما
باید این را هم در نظر داشــت که در سایر استادیومها چقدر
امکانات رفاهی در اختیار تماشاگر است و در استادیومهای
ماچقدر!
درباره بلیت فروشــی ورزشگاهها باید به این نکته اشاره
کرد که پول پرســنل نیروی انتظامی حاضر در ورزشگاهها و
اورژانس از طریق بلیتفروشــی پرداخت میشود .ضمن
اینکه اجاره ورزشــگاهها مثل اســتادیوم آزادی که استقالل
و پرســپولیس بابــت هر بــازی در آن بایــد اجــاره بهایش را
بپردازند،ازمحلبلیتفروشیپرداختمیشود.
در مجمــوع  80درصــد از درآمدهای بلیت فروشــی به
تیم میزبان میرسد 10 ،درصد آن را فدراسیون برمیدارد،
 5درصد به ســازمان لیگ میرســد و 5درصد هم به هیأت
فوتبالاستانمیزبانتعلقمیگیرد.
بودجهفدراسیون
یکــی از راههــای درآمدزایــی ،بودجــهای اســت کــه بــه
فدراســیونها و تیمهــای باشــگاهی مختلــف ورزشــی از
ســوی وزارت ورزش و نهادهــای مختلف تعلــق میگیرد.
رشــتههای فوتبــال و کشــتی در میان تمام ورزش دوســتان
ایرانــی بــه نســبت ســایر رشــتههای ورزشــی از اهمیــت و
طرفداران بیشــتری برخوردار اســت و پیرو آن در چند سال
گذشته والیبال هم با درخششی که داشته ،توانسته جایگاه
خوبیبرایخودپیداکند.طبعاًبرایفوتبالوکشتیبودجه
بیشتری را هم از سوی وزارت ورزش دریافت میکنند.
رســول خادم ،رئیس فدراسیون کشــتی در مصاحبهای
کــه در ســال  96داشــت ،درخصــوص بودجــه فدراســیون
خود گفته بود« :بودجه فدراســیون کشــتی در ســال ،١٣٩٦
 ١٧٥میلیــارد تومان اســت .ســهم دولــت در بودجه نقدی
فدراســیون حدوداً ١٢درصد است ».به این ترتیب میتوان
گفت بودجهای که امســال از ســوی وزارت ورزش به کشتی
اختصاص پیدا کرده بود 21،میلیارد است.
در مجمــع فدراســیون فوتبــال کــه درســال  96برگــزار
شــد ،بودجــه ســال  1396فوتبــال ایــران رقمــی در حــدود
 60میلیــارد تومــان اعــام شــد .البتــه فدراســیون فوتبــال
درآمدهــای دیگــری هم دارد کــه بودجه این فدراســیون را
بسیار بیشــترمی کند .مهدی تاج ،رئیس فدراسیون فوتبال
در مصاحبــهای که آبان مــاه  95انجام داده بــود ،گفته بود:
«کشــور کره امســال  167میلیــون دالر اعتبار به فدراســیون
فوتبــال خــود اختصــاص داده و بودجه فدراســیون فوتبال
ایران هم حدود 15میلیون دالر است».
بودجهباشگاهها
باشــگاههایی مثل استقالل و پرســپولیس هم تا همین
اواخــر بــه صــورت رســمی پــول خــود را از وزارت ورزش و
جوانــان یــا همــان ســازمان تربیــت بدنــی ســابق دریافت
میکردنــد امــا وزارت ورزش در چند ســال اخیــر اعالم کرد
کــه دیگر پولی را به ســرخابیها نمیدهد .بــا این حال ،این
زمزمــه همچنــان وجــود دارد کــه ایــن دو باشــگاه از طریق
دولتتأمینمیشوند.هرچندکهپرسپولیسواستقاللدر
چند سال اخیر از طریق اسپانسرها و سامانههای هواداری و
تبلیغاترویپیراهنبهدرآمدهایخوبیدستیافتهاند.
همچنیــن باشــگاههای نظامــی مانند تراکتورســازی با
بودجــه نهادهایــی ماننــد ســپاه اداره میشــوند و تیمهای
صنعتی هم اگرچه در ظاهر خصوصی شــدهاند اما توسط
نهادها و ســازمانها یا شــرکتهای مختلف کســب درآمد
میکننــد .در این میان ،باید گفت گســترش فــوالد تبریز که
مالکیــت آن را فــردی بــه نام زنــوزی برعهــده دارد و دارای
ورزشگاه اختصاصی اســت ،تنها باشگاه لیگ برتری است
که به صورت خصوصی اداره میشود.
درآمدهایجانبیباشگاهها
باشــگاهها معمــوالً درآمدهــای جانبــی دیگــری هــم
دارند .مانند رســتوران زنجیرهای ،موزه افتخــارات ،بازدید
از ورزشــگاه اختصاصــی مثــل بارســلونا کــه هــواداران در
سراسر دنیا به استادیوم خالی نیوکمپ میروند و ورزشگاه
را میبیننــد .در ایــران ،مدیرانــی ماننــد محمــد رویانیــان
مدیرعامــل ســابق پرســپولیس هــم ســعی کــرد بــا ارائــه
خدماتی مانند دانشــگاه پرسپولیس ،تلویزیون خصوصی
پرســپولیس ،رادیــو اینترنتــی باشــگاه ،آب میــوه و نوشــابه
پرســپولیس و نیز رســتوران زنجیــرهای درآمدزایــی کند که
البته چندانمنظم نبودو به سرانجام درستیهم نرسید.

مســابقات ردههای مختلف ،پول صدور مجوز جابهجایی
بین اســتانی برای بازیکنان و گرفتن  3درصد از قرارداد هر
بازیکن ،از جمله منابع درآمد دیگری اســت که فدراسیون
دارد.
اسپانسرهایتیمملی
تیمهای ملــی فوتبال هم معمــوالً اسپانســر دارند .در
گذشــته شــرکتهایی ماننــد ســایپا و ایرانول حامــی مالی
تیــم ملی بودنــد و در حال حاضر هم ســامانه 9090حامی
مالی تیم ملی است که هواداران حق عضویت خود در این
ســامانه بهرهمند میشــوند و از خدماتی مانند قرعهکشی
بــرای رفتن به جــام جهانی یا دیــدار با بازیکنــان تیم ملی
بهرهمندمیشوند.
کمکهایمردمی
در ایــن بین کمکهــای مردمی هم گاهــی به تیم ملی
صــورت میگیرد .مانند زمانی که حســین هدایتــی هوادار
متمولپرسپولیس،ماشینشرابهکارلوسکیروشهدیه
داد یــا زمان مدیریت محمد دادکان در فدراســیون فوتبال
کــه او اعــام میکــرد از اهالی بازار و کســبهها بــرای دخل و
خرجهایفدراسیونیاتیمملیکمکمیگیرد.
واگذاریناملیگ
یکــی از راههــای خــوب درآمدزایــی فدراســیونها در
کشــورهای مختلــف ،واگــذاری نــام یا عنــوان لیگ اســت.
مانند لیگ برتر انگلیس که سالهاســت نــام لیگ فوتبال

