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خبر تلخ برای پرسپولیسی ها؛ مصدومیت آل کثیر
از ناحیه رباط صلیبی

مهاجم پرسپولیس به علت 
پارگی ربــاط صلیبی 6 ماه از 
خواهد  دور  فوتبــال  میادین 
بود. به گزارش گروه ورزشــی 
مردم ساالری، عیسی آل کثیر 
که در بازی مقابل شهرخودرو 
مصدوم شــد و از زمین بازی 
بیرون رفت، با دردسر بزرگی 
مواجه شده و فصل بیست و یکم خیلی زود برایش به پایان رسید. دکتر علیرضا 
حقیقت در گفتگو با رســانه رســمی باشگاه پرســپولیس در خصوص وضعیت 
مصدومیت آل کثیر اظهار داشــت: با توجه به تصویربرداری انجام شــده و نظر 
کمیســیون پزشکی، متاسفانه آسیب دیدگی عیسی آل کثیر که در بازی با پدیده 
رخ داد، مربوط به پار گی رباط صلیبی می شــود. در ارتباط با این آســیب، تمام 
اقدامات پزشکی از لحظه اول انجام شد و تالش خواهیم کرد وی را در سریعترین 
زمــان ممکن آماده اقدامات بعدی کنیم.  با توجه به عمل جراحی که در ارتباط 
با پارگی رباط صلیبی انجام می شــود این بازیکن دوری شش ماهه از میادین را 
تجربه خواهد کرد.  غیبت مهاجم مورد عالقه ســرمربی پرسپولیس، کمبودهای 
گل محمدی در خط حمله را بیشتر خواهد کرد بویژه اینکه حامد پاکدل و امید 
عالیشاه هم مصدوم هستند. حاال باید منتظر ماند و دید که پرسپولیس در نقل و 

انتقاالت تابستانی کدام بازیکن را جانشین مهاجم مصدومش خواهد کرد.

واکنش های توئیتری به ماجرای توافق الهالل
با سوارز؛ خوب شد در آسیا نیستیم!

 مطرح شدن شایعه توافق 
باشــگاه الهــالل بــا لوئیس 
ســوارز، با واکنش گســترده 
فوتبالدوستان ایرانی در توئیتر 
به گزارش  مواجه شده است. 
گروه ورزشــی مردم ساالری، 
در حالــی که هنــوز معلوم 
آتلتیکو  مهاجم  توافق  نیست 
مادرید با قهرمان فصل گذشته لیگ قهرمانان آسیا تا چه اندازه صحت دارد، این 
موضوع باعث انتشار کامنتهای جالبی در توئیتر شده است. از دید برخی هواداران 
اســتقالل و پرســپولیس، حتی مطرح شــدن چنین خبری، تفاوت محسوس 
باشگاهداری در ایران و عربستان را نشان می دهد. اینکه باشگاه الهالل – که البته 
بر خالف اکثر باشگاههای ایرانی مشکل مالی ندارد – می تواند با جذب بازیکنان 
بزرگ، به اهدافش برسد و حاال قطعا هدف گذاری بزرگتری دارد که سراغ سوارز 
رفته اســت. نکته بعدی که در اکثر توئیتها به آن اشاره شده، ابراز خوشحالی! از 
حذف اســتقالل و پرسپولیس در این مقطع است. هر دو تیم فصل گذشته و در 
مرحله حذفی به الهالل باختند و با توجه به اینکه حضور احتمالی سوارز در تیم 
عربســتانی، قدرت هجومی این تیم را چند برابر خواهد کرد، هواداران سرخابی 
حداقل به یک دلیل از اینکه تیمهای محبوبشــان در این فصل در آســیا حضور 
ندارند، خوشحال هستند و خیالشان راحت است که نباید نگران احتمال بازی با 

تیم قدرتمند عربستانی در لیگ قهرمانان باشند.

مرگ وحشتناک بازیکن ۲۷ ساله ترکیه ای در آنکارا
»احمد چالیــک« بازیکن 
سابق تیم ملی ترکیه و باشگاه 
گاالتاسرای در سن ۲۷ سالگی 
و در یــک ســانحه رانندگی 
ایرنا،  گزارش  به  درگذشــت. 
احمــد چالیــک، بازیکن ۲۷ 
ســاله تیم قونیه اسپور ترکیه 
در یک ســانحه رانندگی  به 
طرز وحشتناکی درگذشت. چالیک که سابقه بازی برای تیم های گنجلربیرلیقی و 
گاالتاسرای را در کارنامه خود دارد از سال ۲۰۲۰ به عضویت قونیه اسپور درآمده 
بود. او در تمامی رده های ســنی تیم ملی ترکیه بازی کرده بود و در سال ۲۰۱۳ 
این تیم را در جام جهانی زیر ۲۰ ساله ها همراهی کرد. چالیک همچنین هشت 
بار لباس تیم ملی بزرگساالن کشورش را هم بر تن کرد ولی نتوانست در لیست 

نهایی ترکیه برای یورو ۲۰۱6 جای بگیرد.

امارات بدون بهترین گلزن خود مقابل ایران
علــی مبخوت بــه اردوی 
امارات بــرای دو دیدار بعدی 
انتخابی جــام جهانی دعوت 
نشده است.   به نقل از اهداف، 
علی مبخــوت، بهترین گلزن 
تیم ملی فوتبال امارات که با 
۷۹ گل زده یکــی از برترین 
نیز محســوب  گلزنان جهان 
می شود، به دلیل مصدومیت در فهرست اولیه تیم ملی امارات برای دو دیدار برابر 
ســوریه و ایران حضور ندارد. او آخرین بار در جام ملت های عرب برای تیم ملی 
امارات در قطر به میدان رفت و به دلیل مصدومیت در 6 دیدار بعدی تیم فوتبال 
الجزیره در امارات غایب بوده است. این خبر بدی برای برت فن مارویک، سرمربی 
هلندی اســت که تیمش تالش می کند رتبه سوم گروه را حفظ کند و بتواند در 
پلی آف شرکت کند. حاال اماراتی ها باید بدون بهترین مهاجم خودشان دو دیدار 
بعدی را برگزار کنند. تیم ملی فوتبال ایران در دیدار رفت توانســت با یک گل 
امارات را شکســت دهد. مهدی طارمی برای ایران در زمین امارات گلزنی کرد و 

سردار آزمون نیز یک ضربه پنالتی را از دست داد.

بانوان ملی پوش ووشو تست آمادگی جسمانی دادند
ملی پوشان ووشوی بانوان 
ایران با حضور در آکادمی ملی 
المپیک در تست های آمادگی 
کردند.  شــرکت  جســمانی 
بــه نقــل از روابــط عمومی 
فدراسیون ووشــو، صبح روز 
)ســه شــنبه( اردونشــینان 
بانوان در  تیم های ملی ووشو 
دو بخش تالو و ســاندا در آزمون های آمادگی جســمانی آکادمی ملی المپیک 
حضور یافتند. بانوان ملی پوش کشــورمان که خود را برای حضوری پرقدرت در 
بازی های آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو آماده می کنند، پس از برگزاری نخستین رقابت 
انتخابی درون اردویی، ضمن حضور در محل آکادمی ملی المپیک، در تست های 
تعیین شده این آکادمی شرکت کردند. الهه منصوریان، سوگند سینکایی، حنانه 
رستمی، آرزو سلیمی، سهیال منصوریان، مهنا رحیمی، صدیقه دریایی و شهربانو 
منصوریان در بخش ســاندا و همچنین زهرا کیانی، منیره پناهی، حانیه رجبی، 
فاطمه حیدری، مهســا ســجادی و زهرا جلیلی در بخش تالو؛ نفرات تیم ملی 
ووشو بودند که در این آزمون حضور داشتند. تمرینات تیم ملی جهت حضور در 

بازی های آسیایی ۲۰۲۲ در حالی برگزاری است.

خوزستان خواستار میزبانی رقابت های جام تختی شد
سرپرســت اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان از احتمال میزبانی شهر 
اهواز در رقابت های بین المللی کشــتی فرنگی جام تختی خبــر داد. به گزارش 
خبرگزاری مهــر، حمید بنی تمیم با بیان اینکه گرفتــن میزبانی ها برای ورزش 
خوزســتان از چند بعد دارای اهمیت اســت، گفت: اول اینکه باعث شور و نشاط 
می شود و دوم اینکه باعث سر و سامان دادن به مجموعه های ورزشی استان خواهد 
شد. در نهایت این فرصت را هم ایجاد می کند که ورزشکاران استان از شرایط مهیا 
شــده بهره مند شوند تا رسیدن به پیراهن تیم ملی برای آنها آسان تر شود. ضمن 
این که اخذ میزبانی ها باعث ایجاد انگیزه در بین جوانان عالقه مند به رشــته های 
مختلف خواهد شــد. وی تاکید کرد: با فدراسیون کشتی وارد مذاکره شده ایم و 
احتمال دارد میزبانی مســابقات جام تختی را که یک رویداد بین المللی است، در 
اهواز برعهده بگیریم. پیش از این هم برای ۲ سال در خوزستان میزبان این رقابت ها 

بودیم. در هر صورت در حال تالش برای گرفتن میزبانی جام تختی هستیم.

اخبار کوتاه

آیا مهلت ســه ماهه کمیته صدور مجــوز حرفه ای به 
سرخابی ها و باشگاه گل گهر قانونی بود؟

به گزارش گروه ورزشــی مردم ســاالری، در حالی که 
کمیته بــدوی صدور مجوز حرفــه ای رای خود را بر عدم 
صالحیت استقالل، پرســپولیس و گل گهر قرار داده بود، 
داریوش مصطفوی رییس کمیته اســتیناف صدور مجوز 
حرفه ای اعالم کرد ایــن کمیته با توجه به اختیاراتی که 
داشته از ای اف سی برای سرخابی ها مهلت ۳ ماهه جهت 

حل مشکالتشان گرفته است.
کار به جایی رســید که مصطفوی از حل مشکالت این 
دو باشــگاه برای حضور در لیگ قهرمانان آســیا خبر داد 
و گفت:«ای.اف.ســی اختیاراتی به کمیته استیناف داده و 
امضــای من را قبول دارند. آنهــا نمی توانند امضای من را 
قبول نداشته باشند. اگر به من اختیار دادند که باید امضای 

من را هم قبول داشته باشند.«
هر چند این ادعای داریوش مصطفوی توسط کامرانی فر 
دبیرکل فدراســیون فوتبال هم تایید شــده بود اما گویا 
نامه ای مبنی بر موافقت کنفدراســیون فوتبال آسیا با این 
مهلت سه ماهه به فدراسیون فوتبال و باشگاه ها فرستاده 

نشده بود.
داریوش مصطفوی چندی پیش در پاســخ به ســوال 
خبرنگار فوتبالی درباره اینکه آیا احتمال حذف اســتقالل 
و پرســپولیس به خاطر تائید نشــدن مدارکشــان توسط 
کمیته بدوی وجود دارد، گفته بود:« کمیته استیناف پس 
از بررسی محتویات پرونده سرخابی ها و رای کمیته بدوی 

با عنایت به حساسیت موضوع و توجه به اهمیت هواداران 
و وظیفه ما توجه به آنها، مقرر شد به استناد ماده 8 آیین 
نامه صدور مجوز حرفه ای ســال ۲۰۲۱ تقاضای مهلت ۳ 

ماهه برای پرسپولیس و استقالل انجام دادیم.«
ســعید عباسی رییس کمیته بدوی در همان روز پاسخ 
کامال متفاوتی به ســوال خبرنــگار فوتبالی داده بود:« ای 
اف ســی با درخواست کمیته اســتیناف نه موافقت کرد و 
نه مخالفت و درخواســت کمیته اســتیناف را بدون پاسخ 

گذاشــت چون اگر ای اف ســی موافقت می کرد مهلت ۳ 
ماهه با زمان قرعه کشــی مســابقات لیگ قهرمانان آسیا 

تداخل پیدا می کرد«
حاال کاظم اولیایی -  که با برنامه فوتبال برتر گفت و گو 
می کرد - با تایید گزارش پایگاه خبری فوتبالی در تاریخ 5 
دی مــاه ۱4۰۰ از غیر  قانونی بودن مهلت ۳ ماهه ای.اف.
سی صحبت و اعالم می کند این قانون برای آیین نامه دوره 

قبل بوده است.

اولیایی درباره این موضوع بیان کرد:« در جلســه ای که 
مدیران ســطح اول حضور داشــتند و داریوش مصطفوی 
هم به عنوان رئیس کمیته اســتیناف در آن حاضر بود به 
آئین نامه ای استناد می کنند که برای دوره قبل بوده است. 
به من به عنوان ســخنگو اعالم کردند که این فرصت سه 
ماهــه را اعالم کن و من هم اعالم کــردم. فردای آن روز 
بررســی کردیم و متوجه شــدیم این آیین نامه که مورد 
بررسی قرار گرفته برای دوره قبل است. یعنی اصاًل فرصت 

سه ماهه در آیین نامه جدید نیست.«
حرفهای اولیایی سوژه انتقاد خبرگزاری تسنیم هم شده 
و این خبرگزاری نوشته است:  اولیایی در حالی اعالم کرده 
فردای روز جلسه یعنی ۱۰ آبان  متوجه این اتفاق شده که 
در تاریخ ۳ دی ماه در برنامه ورزشــگاه بر قانونی بودن این 
فرصت سه ماهه تأکید کرده بود. عضو کمیته صدور مجوز 
حرفه ای فدراســیون فوتبال در تاریخ ۳ دی ماه در برنامه 
ورزشــگاه شبکه پنج سیما گفته بود: »کمیته استیناف به 
استناد بند 8 آئین نامه صدور مجوز این اختیار را دارد که 
به دلیل کسری یا عدم ارائه مدرک باشگاه ها را جریمه کند 
که این کار را انجام داد و بعد از آن مهلت داده می شود«.

تناقض گویی اولیایی این ســؤال را به وجود می آورد که 
چگونه مصطفوی و ســایر اعضای کمیته استیناف صدور 
مجوز حرفه ای که در بین آنها حقوقدان هم وجود دارد، از 
قانون بی اطالع بودند؟ چگونه وقتی اولیایی در آبان به این 
نتیجه رسیده که مهلت داده شده درست نبوده در دی ماه 

باز هم به دفاع از این موضوع پرداخته است؟

رئیس مجلس شورای اسالمی با درخواست وزیر ورزش 
برای رســیدگی ویژه به اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران 
موافقت کرد. به گزارش خبرنگار مهر، فدراســیون فوتبال 
ایران که خود را برای حضــور »جیانی اینفانتینو« رئیس 
فیفا در یکــی از بازی های تیم ملی ایــران مقابل عراق و 
امارات آماده می کند، همچنان با مشــکل تائید اساسنامه 
خود روبرو اســت. فیفا که طی نامه های رسمی در ماه های 
اخیر خواســتار تصویب اساسنامه فدراســیون فوتبال به 
عنوان نهادی مســتقل و غیردولتی شده، همچنان منتظر 

پاسخ فدراسیون در این زمینه است.
فدراســیون فوتبال که این روزها با حذف اســتقالل و 
پرسپولیس از لیگ قهرمانان ۲۰۲۲ آسیا مواجه شده است، 
در جلسات متعدد مدیرانش با حمید سجادی وزیر ورزش و 
جوانان، از اهمیت تصویب اساسنامه فدراسیون فوتبال خبر 
داده و از وی خواستند تا قبل از اتمام ضرب االجل فیفا، این 

موضوع را از طریق مجلس شورای اسالمی پیگیری کند.

ســجادی که انتظار نداشــت در دولت حسن روحانی 
موضوع تصویب اساســنامه به مجلس کشیده شود، پس از 
رایزنی از اعضای هیات دولت، به ســراغ محمدباقر رئیس 
مجلس شــورای اسالمی رفت تا او را از وضعیت اضطراری 

برای فوتبال ایران آگاه کند.
قالیباف  با آگاهی از حضور جیانی اینفانتینو در اواسط 
بهمن ماه در تهران، دســتور ویژه داد تا پرونده مربوط به 
اساسنامه فدراسیون فوتبال در دستور کار کمیسیون های 

مربوطه مجلس قرار گیرد.
از این رو حســن کامرانی فر دبیر کل فدراسیون و بخش 
حقوقی این نهاد به همراه حمید سجادی دیروز به مجلس 
رفتند تا در جلســه کمیســیون فرهنگی شرکت کرده و 
نمایندگان مجلس را در جریان مربوط به جزئیات اساسنامه 
قرار دهند. مجلس شــورای اسالمی قصد دارد ظرف مدت 
دو هفته بررسی روند تصویب اساسنامه فدراسیون فوتبال 
را به اتمام برساند تا با حضور اینفانتینو در تهران و احتمال 

برگزاری جشــن صعود تیم ملی به جام جهانی قطر، خیال 
طرفداران فوتبال در کشور را از این حیث راحت کند.

 تیــم ملی فوتبــال ایران هفتــم و دوازدهم بهمن ماه 
بــه ترتیب مقابل عراق و امارات در ورزشــگاه آزادی بازی 

می کند. رئیس فیفا به بهانه تماشای یکی از این دیدارها به 
تهران سفر می کند تا موضوع مربوط به تصویب اساسنامه 
و همچنین ورود بانوان به ورزشگاه های فوتبال را از نزدیک 

بررسی کند.

دو بازیکن خارجی تیم فوتبال اســتقالل که از بازیکنان 
ثابت این تیم هستند، با عملکرد خوب شان روی 8 گل این 

تیم تاثیر مستقیم داشتند.
به گزارش خبرنگار مهر، کوین یامگا و رودی ژســتد دو 
بازیکن خارجی تیم استقالل که از ابتدای این فصل به جمع 
آبی پوشان اضافه شدند، همواره جزو نفرات ثابت این تیم در 
نیم فصل اول بودند و عملکرد خوب آنها باعث شد تا در نیم 

فصل نخست بین بهترین های تیم شان باشند.
کوین یامگا از هفته دوم به جمع آبی پوشان اضافه شد و 
با زدن دو گل در همان اولین حضورش در این تیم چشم ها 
را خیره کرد و نوید حضور یک خارجی خوب در اســتقالل 

را داد.
یامگا به جز هفته ششــم که با حکم سازمان لیگ و به 
دلیل نقص مدارک باشگاه استقالل از حضور مقابل گل گهر 
منع شد، در تمام دیدارهای این تیم از ابتدا در ترکیب قرار 
داشــته و تنها در یک دقیقه پایانی ۳ بازی از زمین خارج 
شــده تا با میزان ۱۰۷۷ دقیقه حضــور در میدان، پس از 

یزدانی، مهدی پور و ســلمانی چهارمین بازیکن پر کار این 
تیم در ۱4 هفته بوده است.

یامگا با 6 گل زده بهترین گلزن استقالل و دومین گلزن 
برتر مسابقات است، یکبار برای آبی پوشان پنالتی گرفته و 
یکبار هم پاس گل ارسال کرده تا در تمام آیتم های تهاجمی 

این تیم سهیم بوده باشد.
رودی ژســتد مهاجم بنینی االصل آبی پوشــان قدری 
دیرتر نســبت به یامگا به جمع آبی پوشــان اضافه شد و از 

هفته چهارم و دیدار مقابل فجر به میدان رفت.
این مهاجم هم مثل یامگا بعد از اضافه شدن به استقالل 
به جز هفته ششم مقابل گل گهر که با حکم سازمان لیگ 
از حضور در بازی منع شد، در تمام دیدارها به عنوان بازیکن 
ثابــت به میدان رفته و اغلب هم تا پایان یا دقایق پایانی در 

میدان حضور داشته است.
ژســتد هم با 8۳۱ دقیقه حضور در میدان هشــتمین 
بازیکن پر کار این تیم است و در این دقایق یک بار گل زده، 

یک پنالتی گرفته و ۲ بار هم پاس گل ارسال کرده است.

ماجرای مهلت غیرقانونی کمیته استیناف به استقالل و پرسپولیس

به بهانه سفر اینفانتینو به ایران

جلسه فوری برای فوتبال در مجلس شورای اسالمی

ادامه فصل چگونه خواهد گذشت؟

آمار خوب خارجی های استقالل، تاثیرگذاری مستقیم روی ۸ گل از ۱۸ گل

وزیر ورزش در حاشیه جلسه هیات دولت از وزیر بهداشت 
درخواست کرد مجوزی برای حضور تماشاگران برای حضور 
در ورزشگاه و تماشای صعود احتمالی ایران به جام جهانی، 

صادر شود. 
به گزارش ایسنا، حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان در 
حاشیه جلسه هیات دولت که روز یک شنبه)۱۹ دی( برگزار 
شد، در دیدار سرپایی با عین اللهی، وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، خواستار حضور تماشاگران در ورزشگاه ها 
به خصوص در دیدار تیم ملی فوتبال ایران مقابل عراق شد. 
تیم ملی در صورت پیروزی در این دیدار، صعود خود به جام 

جهانی ۲۰۲۲ قطر را قطعی می کنند.
در این دیدار ســجادی خطاب به عین اللهی درباره زمان 
بازگشــت تماشــاگران به ورزشگاه ها ســوال می پرسد که 
عین اللهی می گوید: شما بگویید برای چه تاریخی می خواهید 

و آیا پروتکل ها را رعایت می کنند؟
سجادی در واکنش به این موضوع گفت: یک مصوبه برای 
حضور تماشــاگران تا ۳۰ درصد گنجایش ورزشگاه بدهید. 

دیروز هم بازی ها )هفته چهاردهم لیگ برتر( بدون تماشاگر 
بــود. ما قول می دهیم. من به نمایندگی )از جامعه ورزش( 

قول می دهم.
عین اللهی هم در واکنش به قول شــفاهی وزیر ورزش، 

بازگشایی ورزشگاه را به رعایت پروتکل ها موکول کرد.
وزیر ورزش هم از عین اللهی برای تماشــای دیدار ایران 
و عراق دعوت کــرد و توضیحاتی درباره صعود تیم ملی در 

صورت شکست دادن عراق در آزادی ارائه کرد.
درخواســت وزیر ورزش و جوانان از وزیر بهداشت برای 
حضور تماشاگران در ورزشگاه ها در شرایطی است که ایران 
در دو بازی خانگی قبلی خود از داشتن تماشاگر محروم بوده 
و اکنون اهالی فوتبال امیدوارند در شــب صعود تیم ملی به 

جام جهانی قطر، در ورزشگاه حضور داشته باشند.
تیم ملی ایــران در روزهای هفتــم و دوازدهم بهمن با 
تیم های ملی عراق و امارات در ورزشگاه آزادی بازی می کند 
که در صورت کسب یک پیروزی، صعود شاگردان اسکوچیچ 

قطعی خواهد بود.

صعود تیم ملی به جام جهانی با حضور تماشاگران

درخواست سجادی از وزیر بهداشت برای حضور تماشاگران در بازی با عراق

یکی از مسئوالن ســازمان صدا و سیما مدعی شده که 
درآمدهای تبلیغاتی ناشــی از پخش مســابقات ورزشی در 
سال ۹۹ را به صورت کامل به حساب خزانه داری کل کشور 
واریز کرده اســت. وی همچنین اعالم کرد در سال ۱4۰۰ 
نیز بخشــی از درآمدهایی که بابت این موضوع پیش بینی 
و وصول شــده، به حســاب خزانه پرداخت شده است.  به 
گزارش ایســنا،  برای اولین بار، بر اساس قانون بودجه سال 
۱۳۹۹ مشخص شد که به استناد بند )پ( ماده )۹۲( قانون 
برنامه ششــم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا 
و سیمای جمهوری اسالمی ایران مکلف هستند درآمدهای 
تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی 
شماره ۱4۰۱84 نزد خزانه داری کل  کشور واریز کنند. وجوه 
واریــزی از محل ردیــف  4۹-5۳۰۰۰۰ مندرج در جدول 
شماره )۹( این قانون به نسبت ۳۰ درصد در اختیار وزارت 
ورزش و جوانــان )برای کمک به فدراســیون های مربوطه( 
و ۷۰ درصد در اختیار ســازمان صدا و ســیمای جمهوری 
اسالمی ایران قرار می گیرد. در این قانون، همچنین درآمد 
حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی موضوع 
بند )پ( ماده ۹۲ قانون برنامه ششــم توسعه در ردیف ملی 
5۰ میلیارد تومان در نظر گرفته که بر این اســاس ســهم 
سازمان صداوسیما ۳5 و ســهم وزارت ورزش ۱5 میلیارد 
تومان تعیین شــد. همچنین بر اســاس قانون بودجه سال 

۱4۰۰، درآمد حاصل از تبلیغات ناشــی از پخش مسابقات 
ورزشی ۱5۰ میلیارد تومان برآورد شد که باید به نسبت ۳۰ 
به ۷۰ بین وزارت ورزش و جوانان و ســازمان صدا و سیما 
تقســیم شود، بنابراین سهم وزارت ورزش و جوانان از سهم 
تبلیغات ناشــی از پخش مسابقات ورزشی که ۱5۰ میلیارد 
تومان برآورد شده بر اساس قانون بودجه سال ۱4۰۰ معادل 
۳۰ درصد است که برابر 45 میلیارد تومان می شود و مطابق 
قانون بودجه، در ســال جاری صدا و سیما باید این مبلغ را 
به ورزش ایران پرداخت کند. پیش تر بر اســاس اعالم ژاله 
فرامرزیان، معاون ســابق توســعه مدیریت و منابع وزارت 
ورزش و جوانان، علی رغم اینکه ســازمان صداو ســیما در 
سال ۹۹ مکلف به واریز درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش 
مســابقات ورزشــی نزد خزانه داری کل  کشور بود اما ریالی 
از مبلغ تعیین شــده را واریز نکرد و با توجه به اتمام سال، 
پرونده این پرداخت به وزارت ورزش و جوانان بســته شد. 
همچنین بر اســاس اعالم وی به ایسنا، سازمان صداوسیما 
از ابتدای سال ۱4۰۰ تا مهرماه، مبادرت به واریز درآمدهای 
تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی به ردیف درآمدی 

شماره ۱4۰۱84 نزد خزانه داری کل  کشور نکرده بود.  حال 
اما مصطفی محمدی، رییس مرکز طــرح، برنامه و بودجه 
سازمان صدا و ســیما در رابطه با آخرین وضعیت پرداخت 
درآمدهای تبلیغاتی ناشــی از پخش مســابقات ورزشی به 
ردیف درآمدی شماره ۱4۰۱84 نزد خزانه داری کل  کشور 
اعالم کرده است: در بودجه سال ۹۹ و ۱4۰۰ بخشی به نام 
حق پخش داشتیم؛ در بودجه سال گذشته عددی که توسط 
دولت و مجلس شــورای اسالمی تکلیف شده بود به صورت 
کامل توســط سازمان صدا و سیما پرداخت شده و در سال 
۱4۰۰ نیز بخشی از درآمدهایی که بابت این موضوع پیش 
بینی و وصول شده، به حســاب خزانه پرداخت شده است.  
وی ادامه داد: طبق اطالع در ســال ۹۹، بخشی از این منبع 
درامدی باید توســط وزارت ورزش و جوانان تامین می شد 
که در دولت قبل هیچ عددی تامین نشد و در دولت جدید 
و ســال ۱4۰۰ نیز هنوز اطالع دقیقی از این مورد نداریم. 
رییس مرکز طرح، برنامه و بودجه سازمان صدا و سیما افزود: 
سازمان صدا و سیما به تمام تکالیف قانونی خود در سال ۹۹ 
و ۱4۰۰ عمل کرده است. اظهارات رییس مرکز طرح، برنامه 

و بودجه سازمان صدا و سیما در حالی مطرح شده است که  
معاون وقت توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان 
در سال جاری به ایسنا اعالم کرده بود«عدم پرداخت درآمد 
حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی به وزارت 

ورزش و جوانان، به نهادهای نظارتی گزارش شده است.
همچنین دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه 
ســال ۹۹ کل اعالم کرد که ســازمان صداوسیما مبلغی از 
درآمدهای تبلیغاتی ناشــی از پخش مسابقات ورزشی را به 
حســاب خزانه داری کل کشور واریز نکرده است و گزارش 
این دیوان مهر تاییدی بر اعالم وزارت ورزش و جوانان مبنی 
بر عدم پرداخت مطالبات ورزش ایران از ســوی ســازمان 
صداوســیما و از محل درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش 
مســابقات ورزشی بود و نشان داد که از ۱5 میلیارد تومانی 
که این ســازمان باید به ورزش کشــور جهت تخصیص به 
رشته های مختلف )متناسب با ســهم( پرداخت می کرده، 
ریالی پرداخت نشده اســت!  حال با اظهارات رییس مرکز 
طرح، برنامه و بودجه سازمان صدا و سیما به نظر می رسد 
که این سازمان درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات 
ورزشــی در سال ۹۹ را به حساب خزانه داری کل کشور بر 
اساس سهم تعیین شده به صورت کامل واریز کرده است و 
در رابطه با سال ۱4۰۰ نیز، بخشی از این درآمدها پرداخت 

شده است.

ادعای سازمان صداوسیما: 

حق پخش ورزش را پرداخت کردیم!


