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معرکه گیری بوفون در 40 سالگی

جان  لوئیجی بوفون، کاپیتان 40 ســاله سابق 
یوونتوس به باشگاه فرانســوی پاری سن ژرمن 
پیوســت. این دروازه بان باتجربه ایتالیایی بعد از 
17 فصل بازی برای یوونتوس، سرانجام در پایان 
فصل گذشــته از این باشگاه جدا شــد او درباره 
تصمیمش گفت: »احساس بسیار خوبی است که 
به پاری سن ژرمن پیوستم. برای نخستین بار در 
دوران حرفه ای ام، کشورم را ترک کرده و تنها یک 
پروژه جاه طلبانه می توانست من را متقاعد کند که 
چنین تصمیمی بگیرم.« ناصر الخلیفی، رئیس 
باشگاه پاری سن ژرمن هم گفت: »دوران حرفه ای 
فوق العاده و شــخصیت جاه طلب او، بوفون را به 

یکی از ستایش شده ترین بازیکنان تبدیل کرد.«

داد
روی

12 باشگاه حق 
ثبت قرارداد ندارند

عدم توجه باشــگاه های لیگ 
برتری به موضوع بدهی های 
خــود به بازیکنــان و مربیان 
ســابق باعث شــده سازمان 
لیــگ تصمیم بــه عدم ثبت 
قرارداد این باشــگاه ها بگیرد. 
فریبرز محمــودزاده، رئیس 
کمیتــه نقــل و انتقــاالت 
سازمان لیگ دراین باره عنوان 
کرد:   »باشــگاه ها برای ثبت 
قراردادهــای جدیــد باید از 
کمیته تعیین وضع و کمیته 
انضباطــی مجــوز بگیرند. 
براساس اعالم این دو کمیته 
4باشــگاه ذوب آهن، پیکان، 
صنعت نفت آبادان و ســایپا 
بدهی خاصی به اعضای سابق 
خود ندارند، اما باشگاه های دیگر 
باید با پیروی از مسائل حقوقی از 
دو کمیته ای که ذکر شد، نامه 
بیاورند.« بر این اساس به غیر از 
4 باشگاهی که نامشان توسط 
محمودزاده برده شد، 12 تیم 
لیگ برتــری دیگر حق ثبت 

قرارداد ندارند.

تجمع هواداران 
بابلی مقابل 

فدراسیون
هــواداران خونه به خونه بابل 
که باشگاهشــان سند جعل 
شناســنامه بازیکن نساجی 
مازندران در دیدار با راه آهن را 
پیدا و منتشر کرده،  در واکنش 
به سکوت فدراسیون فوتبال 
تجمع کردند. این هواداران با 
در دست داشتن پالکاردهای 
اعتراضــی در ایــن خصوص 
از فدراســیون خواستند حق 
واقعی تیم شــان را که همانا 
صعود بــه لیگ برتر اســت، 

بدهند.

ریزه  اسپور با 
۶۰۰ هزار یورو دنبال 

بیرانوند
سایت اخبار فوتبال ترکیه 
اعالم کرد باشگاه ریزه اسپور به 
دنبال خدمت گرفتن علیرضا 
بیرانونــد، دروازه بان تیم ملی 
فوتبال ایران است که درحال 
حاضر در عضویت تیم فوتبال 
پرسپولیس است. این سایت 
اعالم کرد که باشگاه ترکیه ای 
پیشنهاد رســمی خودش را 
نیز برای بیرانوند به باشــگاه 
پرسپولیس اعالم کرده است که 
این پیشنهاد در ابتدا 4۵0 هزار 
یورو بوده و در ادامه  به ۶00 هزار 

یورو در  سال می رسد.

تمدید قرارداد 
غفوری با 
استقالل

وریــا غفــوری مدافــع 
اســتقالل که با باشگاه به 
مشکالتی خورده بود، روز 
گذشته بعد از توافق نهایی 
قــراردادش را به مدت یک 
فصل دیگر تمدید کرد تا در 
لیگ هجدهم هم شــاگرد 

وینفرد شفر باشد. 

 

پوالد امین| درآمد نجومی صداوسیما از تبلیغات جام جهانی؛ فوتبال 
به داد تلویزیون رسید؛ تعرفه ۳/۵ میلیاردی برای آگهی ۳0ثانیه ای؛ هزینه 
متوسط هر ثانیه تبلیغ در تلویزیون 1۹ میلیون تومان؛ حق فوتبال در جیب 
تلویزیون؛ کمترین هزینه هر ثانیه تبلیغ در بین دو نیمه بازی ها ۳8 میلیون 
و... قطعا در رسانه های منتشرشده چند وقت اخیر، به خصوص بعد از آغاز 
رقابت های جام جهانی فوتبال زیاد به جمالتی از این قبیل که در باال آمد، 
برخورد کرده اید که البته طبیعی است. جام جهانی نگاه جهانیان را معطوف 
جذابیت های فوتبال می کند و بنابراین تلویزیونی که 70 میلیون ایرانی را به 
ضیافت فوتبال برده، حق دارد از این سفره سهمی بجوید. در دوره گذشته 
حدود ۶0 میلیارد تومان برای تبلیغات بازی نیجریه، 7۵ تا 80 میلیارد برای 
بازی آرژانتین و همین مبلغ هم برای بازی بوســنی اخذ شد که معنای 

درآمد 200میلیاردتومانی تلویزیون را داشت.
مرغ تخم طال

فوتبال، مرغ تخم طالی تلویزیون است. معدن طالی ناب؛ که تولیدش 
نقصان نمی گیرد. در همین آخرین دربی برگزارشده تعرفه۶۹ میلیونی 
آگهی های قبل از بــازی و 1۳۹ میلیونی بین دو نیمــه به معنای درآمد 
بیش از 1۶ میلیارد تومانی این بازی بود. چیزی در حد و اندازه هزینه های 
یک ساله یک باشگاه حرفه ای. متوسط درآمد ساالنه 2۵0 تا 400 میلیارد 
تومانی صداوسیما از تبلیغات لیگ برتر نیز یعنی که با درآمدهای تبلیغاتی 
لیگ می توان وضع مالی باشگاه های بی سامان این سامان را سروسامان داد. 
اما هر زمان صحبت از درآمدهای فوتبال وسط می آید، هر زمان بحث حق 
پخش فوتبال مطرح می شود، تلویزیون سرش را زیر برف می کند تا شاید 
از تیغ نگاه های خواهنده فوتبالی ها دور شــود. اما تعرفه های تبلیغات ُدم 

خروس را نشان می دهند...
جام میلیاردی

اعداد و ارقام غیرقابل باوری از هزینه های تبلیغات در روزهای جام جهانی 
منتشر شده اســت. مثال می گویند هزینه تبلیغ قبل از بازی  1۹میلیون 
و بیــن دو نیمه ۳8 میلیون تومان اســت. این رقم البته با ســاعت پیک 
آگهی ها تفاوت دارد. از اعداد و ارقام عجیب یکی هم این  اســت که چند 
برند پولدار حاضر شده اند برای تبلیغات پیش از مسابقات ایران، رقمی بالغ 
بر ۳۳۹ میلیون تومان پرداخت کنند. حاال حساب کنید که در طول ۶4 
بازی جام، حتی 1۵دقیقه تبلیغ برای قبل، بعد و بین دو نیمه چه درآمدی 

خواهد داشت...

ارقام عجیب وغریب همچنان ادامه دارند. مثال صحبت از یک آگهی ۳0 
ثانیه ای است که هزینه ای ۳/۵ میلیاردی داشته، البته این  را نیز باید گفت 
که قیمت تبلیغات برای بانک ها ۹/۵ برابر و برای اپراتورهای تلفن همراه 

۹/ ۹ برابر است...
 این تعرفه هاي باال هرچه جام جهانی جلوتر می رود، باالتر هم می شود. 
مثال در تعرفه ارســالی واحد بازرگانی به یکی از شرکت های سازنده تیزر 
می بینیم که عنوان شده از مرحله یک هشتم نهایی تعرفه ها هر مقداری 
که هست، ۶ برابر می شود، یعنی برای یک تیزر 1۵ ثانیه ای 400 میلیون 

و۹۵0 هزار تومان محاسبه می شود.
دور زدن قانون

البته این ارقام به خیلی چیزهای دیگر بستگی دارد. مثال آیتم هایی چون 
زمان باکس آگهی، نوبت پخش آگهی، این کــه چندمین آگهی در رول 
پخش باشد و... هر کدام از اینها قیمت های جدیدی را وارد روند محاسبه 
می کنند. این قانون به اصطالح جای در رو هم دارد و یکی از دست اندرکاران 
واحد بازرگانی که دوست ندارد نامش ذکر شود، از قانونی می گوید که اگر 
شرکتی 10 تا ۳۹نفر بیمه شده داشته باشد، به او ۵00 ثانیه تبلیغ رایگان 
تعلق می گیرد. اما مشــکل آن جاســت که این تبلیغات در باکس های 
پربیننده تعلق نمی گیرد و بیشتر می توان چنان تبلیغاتی را سر صبح و در 

ساعات بی مخاطب مشاهده کرد... 
تکرار داستان

در روزهای جام جهانی با اعداد و ارقام بزرگی سروکار داریم، اما آیا بعد از 
جام، باز هم تلویزیون از بی پولی خواهد نالید؟ باز پول فوتبال را نخواهد داد؟ 
باز به ادعای تلویزیونی ها با عوامل برنامه سازش دیربه دیر تسویه حساب 

خواهد کرد؟

 تلویزیون میلیاردر شد!

یوسف کرمی در گفت وگو با »شهروند« از انتشار یک عکس خبرساز در فضای مجازی می گوید

نامردی بود اگر فرغون دست نمی گرفتم
   شاید برندهای ورزش با دیدن این عکس پاپیش بگذارند

رویای قهرمانی آسیا یا باالترین مبلغ قرارداد؟

ایران، بهترین گزینه پیش روی کی روش

شــهروند| قبل از این که جام جهانی شــروع شود،  
موضوع پیشنهاد تمدید قرارداد ۶ماهه فدراسیون فوتبال 
به کی روش در رسانه ها مطرح شد که این مربی پیشنهاد 
فدراسیون را توهین آمیز تلقی و عنوان کرد این اتفاق نشان 
می دهد مدیریت فوتبال ایران درکی از کاری که در 8سال 
گذشته در ایران انجام داده، ندارد. البته بعد از اظهارات تند 
کی روش هم فدراسیونی ها نتوانستند هیچ پاسخ شفافی به 
مردم درباره ابهامات تمدید قرارداد کی روش ارایه بدهند. از 
این قضیه مدتی گذشت تا این که بعد از پیروزی تیم ملی 
در بازی مقابل مراکش،  مهدی تاج صحبت هایی در این 
زمینه انجام داد که در ترکیه به توافقات اولیه با کی روش 
رسیده و مذاکرات مثبتی شروع شده است. بعداز باخت 
یک بر صفر تیم ملی مقابل مراکــش اما او به صراحت به 
مردم و رسانه ها خبر داد که کی روش تا جام ملت های آسیا 
سرمربی تیم ملی ایران خواهد بود و در برنامه تلویزیونی 
هم آن را تکرار و تاکید کرد که  قرارداد هم امضا شده است.

با وجود اعالم رئیس فدراســیون،  رسانه ها به صورت 
رســمی عنوان کردند که هیچ قــراردادی بین طرفین 
امضا نشــده اســت و مذاکرات ادامه دارد. اخیرا هم که 
کارلوس کی روش برای ســپری کردن دوران تعطیالت 
و استراحت ایران را به مقصد پرتغال ترک کرد، نگرانی ها 
بابت سرنوشت نیمکت تیم ملی در آستانه جام ملت های 
آسیا به اوج خود رسید. چرا که خبرگزاری های خارجی 
اعالم کردند کی روش در حال بررسی پیشنهادات دیگر 
خود است.  در شرایط کنونی به نظر می رسد که کارلوس 
کــی روش در ایران ماندنی خواهد شــد. چرا که در هیچ 
کشــوری مانند ایران نمی تواند تمام خواسته های خود 
را به کرسی بنشــاند و پول خوبی بگیرد و هر زمانی که 
خواست به مرخصی برود. ضمن این که فوتبال ایران به 
خاطر استعدادهایی که دارد بهترین کشور برای کار کردن 
و نتیجه گرفتن در قاره آسیا است. البته نتیجه تیم ملی در 
جام ملت های آسیا تاثیر زیادی در سرنوشت او دارد. چرا 
که او 8سال است در ایران حضور دارد و دو جام جهانی و 
یک جام ملت های آسیا را پست سر گذاشته و قهرمانی در 
قاره کهن در شرایط کنونی با وجود سخت بودنش کمترین 
خواسته و انتظار از مرد پرتغالی است.  کارلوس کی روش در 
آخرین مصاحبه خود قبل از ترک ایران به صراحت اعالم 
کرده که مشکلی برای ماندن در تیم ملی ندارد و او حتی 
برنامه های آماده سازی تا جام ملت های آسیا را ارایه داده 
و در مصاحبه اش هم تاکید کرده برای خودش خواسته ای 
ندارد اما تمام برنامه های آماده سازی مدنظر او برای تیم 
ملی باید اجرایی شوند. او گفته به خاطر رویای قهرمانی 
آسیا می خواهد در ایران بماند و برای محقق شدن آن باید 

کار بسیار سختی انجام بدهد. 

هیجان انگیز

شهروند| بعد از انتشار مطالبی درباره صدور مجوز خوانندگی جواد یساری خواننده ترانه های مردمی 
سال های پیش از انقالب، عباس قادری، دیگر خواننده کوچه بازاری محبوب آن سال ها نیز ابراز امیدواری 
کرد که به عرصه رســمی فعالیت هنری بازگشته و بتواند مجوز بگیرد! خواننده قطعات محبوبی چون 
تکه سنگ، لب کارون و زیارت به سایت اشتراک ویدیوی تماشا گفت: ما هم جزو مردمی هستیم که انقالب 
کردند و در تمام این سال ها نیز، در مملکت خودمان مانده ایم. توقع ما که به عشق وطن و مردم ماندیم این 

است که در مملکت خودمان و برای مردم مان بخوانیم.

خرده خبر
امیــری:   وحیــد 
پیشنهادهایی از اروپا دارم، 
اما دوســت ندارم راجع به 
آن ها صحبت کنم. خودم 
عاشق آرسنال هستم، اما 
پرسپولیس را بیشتر دوست دارم. بهترین سال های 
فوتبالی ام را در تیم پرسپولیس گذرانده ام و باعث 
افتخارم است که دو سال پیاپی با این تیم بزرگ 
قهرمان لیگ برتر شدم. امیدوارم هر اتفاقی که به 

نفع من و پرسپولیس است رخ دهد.

در  افشین هاشمی: 
عروســک گردانی یک 
عرفانی وجــود دارد و 
مــن اینــک پــس از 
12 ســال دوری از این 
حــوزه برای تجربــه ای متفــاوت »خاله 

قورباغه« را کارگردانی کردم.

مصطفوی:  داریوش 
فردوسی پور نظرسنجی 
درخصوص عملکرد تیم 
ملی می گذارد و بعد نظر 
خودش را خیلی راحت به 
بیننده القا می کند که تیم ملی عملکرد خوب و 
رضایت بخشی داشته اســت. در واقع او جواب 
نظرســنجی مورد نظرش را در دهــان مردم 
می گذارد. ممکن اســت برای چند روزی این 
نظرسنجی مثبت شود اما آمار به ما می گوید که 

مردم ما خیلی هم منصفانه نظر ندادند. .

همایون ارشــادی:  
عبــاس  دربــاره 
دروغ  کیارســتمی 
می گوینــد و من هم از 
آن خبر دارم، اما به روی 
خــودم نمــی آورم. هیــچ وقــت دربــاره 
کیارســتمی مصاحبه نکرده ام. رابطه ای که 
بین مــن و عباس کیارســتمی بــود بین 
خودمان می ماند. اگر امروز درباره او صحبت 
کنم، می گویند قصد دارد خودستایی کند. 
یاد عباس کیارســتمی گرامی. حرفی از او 

نمی زنم تا همیشه در قلب من باقی بماند.

جواد نکونام:   با توجه 
بــه عملکرد ژاپــن، کره 
جنوبی، استرالیا و حتی 
عربستان این زنگ خطر 
برای ما به صــدا درآمده 
اســت که کار ســختی در جام ملت های آسیا 
خواهیم داشت. هرکسی سرمربی تیم ملی باشد 
مورد حمایت من اســت. هر موقع دوســتان 
سرمربی تیم ملی شدند نظرات خودشان را در 

تیم ملی اجرا کنند. 

ره
چه

دیروز عکسی از شما در یکی از روستاهای استان سیستان وبلوچستان 
منتشر شد که با لباس کار درحال یاری رساندن به اهالی آن جا بودید؟

بله، بعد از انتشار این عکس، خیلی ها با من تماس گرفتند و ماجرا را جویا شدند. 
چندسالی است که من همراه با گروهی از دوستانم کارهای این چنینی انجام 
می دهیم و سعی می کنیم دستی در کارهای خیریه داشته باشیم. از آزادکردن 
زندانی ها تا رساندن غذا و لباس به نیازمندان؛ جزو کارهایی است که ما انجام 
می دهیم. نزدیک عید، ماه رمضان و سایر روزهای  سال تالشمان این است تا 

جایی که از دستمان برمی آید، به نیازمندان کمک کنیم. 
درباره این عکس توضیح دهید. چه شد که به سیستان وبلوچستان رفتید و 

این چنین با در دست گرفتن فرغون مشغول به کار شدید؟
مناطق خــوش آب وهوا که رفتن ندارد. قرار نبود به تفریح برویم و به 
همین خاطر توسط برخی از دوستان پیشنهاد شد به سیستان وبلوچستان 
سفر کنیم. روستای دلگان منطقه ای از خاک ایران است و مردمان پاک 
و نجیبی هم دارد که متاسفانه قدرشان را نمی دانیم. برخی از این مناطق 
این روزها نه آب دارند، نه برق. صبح به دلگان رفتیم و بعد از کمک رسانی 
با این عزیزان عکس انداختیم. برخی دوستان گفتند به منطقه دیگری 
برویم اما من گفتم نامردی است که با گرفتن یک عکس این عزیزان را 
رها کنیم و برویم، به همین خاطر لباس کار پوشیدم و با آنها تا آخر وقت 

مشغول به کار شدم. 

این عکس با نظر خودتان رسانه ای شد؟
من دنبال دیده شدن نبوده و نیستم. البته مشکلی با انتشار این عکس 
نداشتم، چون شاید برخی از چهره های مطرح و برندهای ورزش و هنر با 
دیدن چنین صحنه ای برای کمک کردن به این مردم دست به کار شوند. 
اصال بحث نیاز مالی نیست و مردم این بخش های محروم و دورافتاده نیاز 
به تزریق روحیه و دیده شــدن دارند. امیدوارم رسانه ای شدن این اتفاق 

تأثیر خوبی داشته باشد و چهره های مشهور را به سوی مردم سوق دهد.
پس چطور تا االن اقداماتی که انجام داده بودید، رسانه ای نشده است؟

من در این کار تنها نیستم و دوستان خوبی دارم که با تشکیل دادن یک گروه 
برای کمک به مردم برنامه ریزی می کنند. حاال این که کار ما دیده شود یا خیر، برایم 
خیلی اهمیتی ندارد، چون نیتمان شادکردن دل مردم است. با بچه های جهاد 
هر زمان که وقت داشته باشیم، به خدمت مردم یکی از مناطق ایران می رسیم. 
سعی می کنیم به مناطقی برویم که مشکالت زیادی دارند و هرکاری از دستمان 
برمی آید، انجام می دهیم. دوســتان به من لطف دارند و مبالغی را به حساب 
من واریز می کنند تا در جهت کارهای خیر و کمک به نیازمندان هزینه شود.

در آخر اگر حرفی مانده، بفرمایید؟
امیدوارم مســئوالن توجه ویژه ای به مناطق مرزی داشته باشند. خیلی از 
مرزهای کشور توسط این عزیزان حفظ شده و امنیت خود را مدیون آنها هستیم. 

درست نیست که ما با آسودگی زندگی کنیم و آنها محتاج آب و برق باشند.

بر
خ

ون
ریب

ت

یکشــنبه  17 تیر 1397 |  ســال ششم |  شــماره 1444

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/45

اتمامصفحهآرایی
17/45

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

در هر یـک از اتاق هـای منزل 
یـا محـل کار مکانهـای امـن 
را تعییـن کنیـد. ایـن مـکان 
میـز  یـک  زیـر  می توانـد 
محکم، یـا کنار دیـوار داخلی 

بـه دور از پنجـره باشـد.

دنیل کریگ در سازمان سیا 

شــهروند| در حالــی کــه فیلمبــرداری 
بیست وپنجمین فیلم جیمز باند چند ماه دیگر 
آغاز می شود، سیا اعالم کرد دنیل کریگ از مقر 
این سازمان دیدار کرده است. در بخشی از بیانیه  
سیا درباره این دیدار که در سمینار سینما علیه 
واقعیت انجام شده، آمده: آقای کریگ در جریان 
نحوه انجام عملیات جاسوسی در عالم واقعیت قرار 
گرفتند که با تصویری که دنیای سرگرمی ارایه 
می کند بســیار متفاوت است. سازمان اطالعات 
مرکزی آمریــکا انگیزه اش از برگــزاری چنین 
دیداری را »کمک به ارایــه تصویری متعادل و 
منطبق بر واقعیت« توصیف کرده است. گفتنی 
اســت جیمز باند جدید را دنی بویل کارگردانی 

خواهد کرد. 

شهروند| یوسف کرمی، دارنده مدال برنز المپیک 2004 آتن که یکی از چهره های ماندگار تکواندو به حساب می آید، دیروز به 
خاطر انتشار یک عکس حسابی مورد تمجید قرار گرفت. ماجرا از این قرار بود که این قهرمان سابق تکواندو با همراهی چندتن 
از دوستانش به کمک مردم سیستان وبلوچستان در بحران کم آبی رفته بودند و یوسف کرمی هم تصمیم گرفت یک روز تمام را به 

بنایی و در دست گرفتن فرغون کنار آنها بگذراند. در ادامه گفت وگوی »شهروند« با یوسف کرمی را می خوانید:  

  درآمدهای نجومی صداوسیما از تبلیغات جام جهانی

عباس قادری 
هم می خواهد 
بخواند!


