دنیای ورزش
واکنش رشید مظاهری به بازی
حساساستقالل-الشرطه

مهر :رشید مظاهری به بازی حساس استقالل-
الشرطه واکنش نشــان داد .دروازهبان استقالل
که نمیتواند این تیم را در لیگ قهرمانان آســیا
همراهی کند ،با انتشــار یک پست برای استقالل
آرزوی موفقیت کرد.

سولسشایر :آماده شروع فصل جدید نبودیم

حضور دو اسنوکر باز ایرانی در مسابقات مسترز

رفتن سوارس به یوونتوس منتفی شد

فارس :سرمربی منچستریونایتد آماده نبودن شــاگردانش را دلیل باخت به کریستال
پاالس دانست .منچستریونایتد در نخستین دیدار فصل جدی لیگ برتر انگلیس به دیدار
کریستال پاالس رفت و با نتیجه سه بر یک شکست خورد .اوله گنار سولسشایر ،سرمربی
نروژی منچستریونایتد بعد از پایان این دیدار گفت :بازیکنانم باید جسور باشند .آمادگی
شروع فصل جدید لیگ برتر را نداشــتیم .حریف چهار بازی دوستانه قبل از شروع فصل
جدید داشت و هماهنگتر از ما عمل کرد .انتظار نمایش برتری از شاگردانم در بازیهای
پیشرو دارم و امیدوارم بتوانیم در بازیهای باقی مانده امتیازهای خوبی به دست بیاوریم.

مهر :دو ملیپوش اسنوکر ایران قرار است در مسابقات مسترز اروپا به مصاف حریفان خود
بروند .طبق اعالم فدراســیون بولینگ بیلیارد حسین وفایی و سهیل واحدی نمایندگان
حرفهای اسنوکر ایران قرار است در رقابتهای مسترز اروپا شرکت کنند .این رقابتها در
مرحله نخست به صورت تکحذفی و با حضور  ۱۲۸بازیکن از  ۳۱شهریورماه در میلتون
کینز انگلستان آغاز میشود .سهیل واحدی در روز نخست این رقابتها دوشنبه  ۳۱شهریور
به مصاف رایلی پارسنز انگلیسی میرود و حسین وفایی چهارشنبه دوم مهرماه در مقابل
براندون سرجنت از کشور انگلیس قرار میگیرد.

ایرنا :باشگاه یوونتوس دیگر قصد ندارد با مهاجم اروگوئهای قرارداد امضا کند .یوونتوس
از امضای قراداد با لوییس سوارس منصرف شده اســت .مهاجم اروگوئهای از این موضوع
اطالع دارد .فابیو پاراتیچی ،مدیر ورزشی باشگاه ایتالیایی با نزدیکان بازیکن بارسلونا تماس
گرفت تا اطالع دهد این تیم قرار است با ادین ژکو قرارداد امضا کند تا خط حمله خود را قوی
کند .باشگاه تورینی میخواست با جزئیات این موضوع را به سوارس خبر بدهد تا بازیکن
اروگوئهای در رابطه با آیندهاش تصمیم جدیدی بگیرد .تقریبــاً انتقال ژکو به یوونتوس
قطعی شده است و در صورت توافق رم با ناپولی برای خرید میلیک این اتفاق خواهد افتاد.

وقتی داور بازی اورتون
با علیفر لج کرد
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دنیای ورزش تورنتو :در جریان گزارش بازی
تیمهای اورتون و وســت برومویچ ،اتفاق جالبی
برای علیرضا علیفر رخ داد .علیفر گزارشگر بازی
تیمهای اورتون و وست برومویچ بود و در زمان به
ثمر رسیدن گل اول مسابقه اتفاق جالبی رخ داد.
وقتی گل اول تیم اورتون به ثمر رسید علیفر معتقد
بود این گل سالم اســت و نیاز به بررسی ندارد اما
داور مســابقه نظر دیگری داشت و تصمیم گرفت
صحنه گل را بازبینی کند .پس از پخش صحنه گل
نظر علیفر تغییر کرد و او معتقد بود صحنه آفساید
است و گل باید مردود شود .با این حال داپر مسابقه
باز هم نظر دیگری داشت و اعالم کرد گل تافیها
سالم است.

دوشنبه  31شهریور 1399
سال سیام | شمـاره 6339
 21سپتامبر  3 | 2020صفر 1442

شرایط بدنی و مصدومیت زانویی
مربی دروازهبانهای شــهرخودرو میگوید
رحمتی به خاطر شــرایط بدنی و مصدومیت
زانویی که دارد ،آماده بازی کردن برای تیمش
نیست .اشکان نامداری ،مربی دروازهبانهای
شهرخودرو در خصوص این که چرا رحمتی
درون دروازه این تیم در لیگ قهرمانان آسیا
نمیایستد ،بیان کرد :در چهار سال گذشته،
ســه ســال مهدی رحمتی را تمرین دادم و
شناخت کاملی نسبت به بدن او دارم .او خیلی
تالش و تمرین کرد که به شرایط ایدهآل برسد
اما زانوی او مشکل داشت و توان بازی کردن
در پاهایش را نداشت.
او ادامه داد :ســعی کردیم که دنبال چیزی
برویم که در سالهای آینده برای تیممان به
درد بخور اســت .محمدجواد کیا و صفاییان
میتوانند آینده شــهرخودرو را رقم بزنند و

همشهری آنالین :فدراسیون فوتبال ایران این
روزها در شرایطی به دنبال کســب میزبانی جام
ملتهای  ۲۰۲۷است که در سال  ۲۰۱۹درخواست
میزبانی مسابقات فوتبال ساحلی را داد ،در همان
گردش کار به فدراسیون اعالم شــد که به دلیل
تحریمها نمیتواند میزبان باشد و اقدامی در این
راستا کند .باید دید فدراســیون درباره این خبر و
صحت آن چه توضیحی میدهد.

ایلنا :مهاجم اسبق استقالل میگوید کار مجیدی
قبل از فینال حذفی اشــتباه بود .حســن روشن
پیشکسوت باشــگاه اســتقالل به انتقاد از فرهاد
مجیدی و رفتــار او پیش از فینــال جام حذفی
پرداخت .او در این باره گفت« :آقای فرهاد مجیدی!
شــما که قرارداد داشتی ،حق نداشــتی استعفا
بدهی ».او همچنین با انتقاد از عملکرد سعادتمند
هم گفت« :سعادتمند دوست ماست اما اینکه قبل
از دربی برای آوردن استراماچونی به ایتالیا رفت،
حرکت اشتباهی انجام داد».

استیون بیت آشور به باشگاه
کولورادو پیوست

مهر :مدافع ســابق تیم ملی ایران به تیم باشگاه
کولورادو ملحق شد .باشگاه کولورادو رپیدز از جذب
استیون بیت آشور خبر داد .این بازیکن به عنوان
بازیکن آزاد شناخته میشــد و با قراردادی راهی
تیم آمریکایی شد .او دو فصل در لسآنجلس بازی
کرد و آمار  45بازی را به ثبت رسانید .پیش از این
در فضای مجازی خبرهایی در خصوص پیشنهاد
باشگاه تراکتور به این بازیکن منتشر شده بود.

فروتن :دوست دارم برای
استقالل کشتی بگیرم

ایسنا :آزادکار ســنگین وزن ایران با بیان اینکه
در جریان تفاهمنامه انتقال کشتیگیران دریاچه
ارومیه به اســتقالل نبوده ،گفت :اگر میدانستیم
با هیئت کشتی قائمشهر قرارداد امضا نمیکردیم.
عباس فروتــن درباره حواشــی به وجــود آمده
درخصوص ثبت قراردادش با دو تیم هیئت کشتی
قائمشهر و اســتقالل تهران در لیگ کشتی آزاد،
اظهار کرد :من و حاج آقا نیا ابتــدا با تیم دریاچه
ارومیه برای حضور در لیگ کشتی آزاد قراردادمان
را امضا کردیم اما با منحل شدن تیم دریاچه ارومیه
و انصــراف آنها از حضور در لیــگ ،با تیم هیئت
کشتی قائمشهر قرارداد بستیم.
آزادکار ســنگین وزن ایران ،افــزود :ما زمانی که
با تیم قائمشهر قرارداد بســتیم در جریان تفاهم
مسئوالن دریاچه ارومیه و استقالل تهران نبودیم
و نمیدانستیم که کلیه کشتیگیران و اعضای کادر
فنی و امتیاز تیم دریاچه ارومیه به باشگاه استقالل
واگذار شده است .دارنده دو طالی جوانان جهان
خاطرنشان کرد :زمانی که با هیئت کشتی قائمشهر
قرارداد امضا کردیم ،نصیرزاده رئیس سازمان لیگ
حضور نداشت و کارمند سازمان لیگ نیز در جریان
انتقال امتیاز دریاچه ارومیه به استقالل و غیرقانونی
بودن قرارداد ما با هیئت کشتی قائمشهر نبود ،به
همین دلیل اقدام به ثبت قرارداد کرد .وی درباره
حواشی ایجاد شــده پس از این کار ،گفت :پس از
آن رئیس سازمان لیگ با ما تماس گرفت و ضمن
شرح ماجرا ،عنوان کرد قرارداد ما با هیئت کشتی
قائمشهر غیرقانونی اســت و از آنجا که او نیز آن را
امضا نکرده فاقد ارزش قانونی اســت .ما سپس به
سازمان لیگ رفتیم و رئیس سازمان لیگ قرارداد
ما با هیئت کشتی قائمشــهر را پاره کرد و قرارداد
داخلی با استقالل امضا کردیم .فروتن در پایان با
تاکید بر اینکه ،دوست دارد برای استقالل در لیگ
کشتی بگیرد ،خاطرنشان کرد ۳۰ :درصد از مبلغ
قراردادمان را گرفتیم و در حال حاضر نیز در مسیر
تهران هستیم تا به اردوی استقالل ملحق شویم.
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پاسخ مهم این روزهای شهرخودروییها؛ چرا رحمتی خود را سکونشین کرده است؟

شوخی بزرگی به نام میزبانی
جام ملتها

حمله حسن روشن
به فرهاد مجیدی
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فوتبال جزیره

 ۱۵سال دروازه این تیم را بیمه کنند .من در
این خصوص با رحمتی صحبت کردم و او هم
راضی به این کار بود.
نامداری درباره تقابل شهرخودرو برابر الهالل
گفت :بعد از یک لیگ طوالنی و خستهکننده
که  ۱۶ماه طول کشــیده ،به این مســابقات
آمدیم .پنجره نقل و انتقاالت ما بسته بود و با
بازیکنهای محدودی آمده بودیم در حالی که
حریفان ما کام ً
ال مسلح و با شرایط جدید به این
بازیها آمدند .الهالل بهترین تیم آسیاست و
افتخارات زیادی دارد .بازی سختی داریم اما
شرایط کرونا باعث شده تا شایعات متفاوتی به
وجود بیاید .اگر همه این شایعات هم حقیقت
داشته باشــد ،بازیکنان بومی الهالل کیفیت
باالیی دارند و کار ما باز هم جلوی آنها سخت
است.

احتمال حضور چمبرلین در «ولورهمپتون»

انتقاد سرمربی وستهام از داوری بازی با آرسنال

در روزهای آینده ممکن است چمبرلین به تیم ولورهمپتون ملحق شود .لیورپول بعد از جذب تیاگو از بایرن
مونیخ ،ممکن است یکی از نفراتش را از دست بدهد .طبق نوشته دیلی میرر ،ولورهمپتون عالقهمند است آلکس
اوکساالد چمبرلین را تیم آنفیلدی به خدمت گیرد .چمبرلین از زمان ورودش در سال  2017به تیم قهرمان
لیگ برتر انگلیس ،اغلب با مشکل مصدومیت دست به گریبان بوده و به همین خاطر زیاد نتوانسته در خدمت
سرخپوشان باشد .براین اساس روزنامه مذکور شانســی را برای واگذاری وی قائل شده است .به خصوص که
لیورپولیها به خاطر کرونا ،با محدودیتهای مالی مواجه هستند و فروش چمبرلین میتواند بخشی از بودجه
آنان را تأمین کند .لیورپول سه سال قبل برای این مهاجم  25میلیون پوند پرداخت و حاال در صورت جدی شدن
موضوع انتقال وی به ولورهمپتون ،امکان بازگرداندن بخشی از این رقم وجود دارد .چمبرلین تا سال  2023با
لیورپول قرارداد دارد.

سرمربی وستهام معتقد است یک ضربه پنالتی واضح به سود تیمش در مسابقه اخیر با آرسنال گرفته نشد.
چندی پیش در چارچوب رقابتهای هفته دوم لیگ برتر انگلیس ،آرسنال و وستهام در ورزشگاه امارات برابر
هم صفآرایی کردند .مصافی که با برتری دو بر یک توپچیهای لندن همراه شد .دیوید مویس بعد از باخت
تیمش از داوری مسابقه به خاطر گرفته نشدن یک ضربه پنالتی مسلم انتقاد کرد.
او گفت :اگر از من در مورد ضربهای که به دســت بازیکن حریف خورد ،سوال کنید ،می گویم بله ،آن ضربه
پنالتی بود .باید در آن موقع به نفع ما پنالتی گرفته میشد .چون توپ به آستین گابریل نخورد .بلکه به بازوی
او برخورد کرد .مویس ادامه داد :خواســتار عملکرد بهتری بودیم .هرکسی که مسابقه را تماشا کرده باشد،
میپرسد وستهام چرا سه امتیاز بازی را نگرفته است .درست از برخی موقعیتها خوب استفاده نکردیم اما
شایسته باخت نبودیم.

رونالدینیو :این سه نفر از مسی بهترند

مارادونا ،پله ،رونالدو
رونالدینیو اســطوره برزیلی بارســلونا از نام بردن از
لیونل مسی به عنوان بهترین بازیکن تاریخ خودداری
کرده و از سه بازیکن نام میبرد که به نظر او میتوانند
بهتر از مسی تلقی شوند .رونالدینیو اسطوره برزیلی
بارسلونا که در این تیم مدتی با لیونل مسی همبازی
بوده میگوید با اینکه ســتاره آرژانتینی با فتح شش
توپ طال دســت به کار بزرگی زده ولی دشوار بتوان

مکملهای خاصی برای تقویت سیستم ایمنی
وجود دارند که میتــوان از آنها برای عملکرد
هرچه بهتر افراد و به ویژه ورزشکارانی که تحت
تمرینات فشرده هستند ،استفاده کرد .سیستم
ایمنی از مجموعهای سلول تشکیل شده است و
از بدن در برابر عوامل بیماریزا مانند ویروسها،
سموم و باکتریها محافظت میکند ،همچنین
سالمت سیستم ایمنی عامل کلیدی برای مقابله
با عفونتها و بیماریهاســت و انتخاب ســبک
زندگی ســالم از طریق مصرف غذاهای سالم و
مغذی ،فعالیت ورزشی و خواب کافی میتواند به
تقویت سیستم ایمنی کمک کند .در این مطلب
که از سوی کیمیا معینی افشاری ،عضو کمیته
سالمت فدراسیون پزشکی ورزشی تهیه شده و
در اختیار ایسنا قرار گرفته ،آمده است :تحقیقات
نشــان دادهاند برخی ویتامینها و مواد معدنی
میتوانند باعث بهبود پاســخ ایمنی شوند و از
ابتال به بیماریها جلوگیری کنند ،بنابراین باید
توجه داشت که برخی از مکملها ممکن است با

از او به عنــوان بهترین فوتبالیســت تاریخ یاد کرد.
رونالدینیو همچنین از ســه بازیکنی نام میبرد که
به عقیده او میتوانند جلوتر از مســی شایسته این
عنوان تلقی شــوند .رونالدینیو در مصاحبهای که با
روزنامه اسپانیایی مارکا داشت در این باره گفت :من
خوشحالم که مسی توپ طال را برد .من و او زمانی که
در بارسا همبازی بودیم با هم رفیق بودیم .ولی من از

مقایسه کردن خوشم نمیآید .به نظرم گفتن اینکه
مسی بهترین بازیکن تاریخ است ،کار سختی است.
رونالدینیو در ادامه صحبتهایش به این اشاره کرد که
به نظر او ستارههایی مثل دیگو مارادونا ،پله و رونالدو
میتوانند فوتبالیستهایی بهتر ازمسی درنظر گرفته
شــوند .اســطوره فوتبال برزیل در این باره گفت :ما
مارادونا ،پله و رونالدو را داشتیم ...سخت بشود گفت
که مسی بهترین بازیکن تاریخ فوتبال است .من فقط
میتوانم بگویم که او بهترین بازیکن این دوره است.
این در حالی است که مسی در گذشته رونالدینیو را

بهترین مکملها برای تقویت سیستم ایمنی بدن

ورزشکاران بهتر بخوانند
داروهای مصرفی تداخل داشته باشند و استفاده
از برخی مکملها برای برخی بیماریها توصیه
نمیشود.
مکملهــا؛ ویتامین  D :Dویتامینی محلول در
چربی است و برای عملکرد مناسب سیستم ایمنی
ضروری است ،همچنین کمبود این ویتامین خطر
ابتال به عفونتهای مجاری فوقانی تنفسی مانند
آنفلوآنزا و آسم با منشأ آلرژی را افزایش میدهد.
زینک (روی) :زینک ماده معدنی ضروری برای
سیستم ایمنی بدن است و در پاسخهای التهابی
نقش مهمی را به عهــده دارد .کمبود این ماده
معدنی به میزان چشــمگیری توانایی سیستم
ایمنی را برای عملکرد مناســب کاهش و خطر
بروز بیماریهــا و عفونتها ماننــد پنومونی را
افزایش میدهد .حدود دو میلیارد نفر در سرتاسر
جهان با کمبود زینک مواجه هستند و کمبود آن

باشگاه آنتورپ لیست بازیکنانش برای دیدار با یوپن را اعالم کرد .در این راستا لیست بازیکنان آنتورپ
برای این دیدار اعالم شد که نام علیرضا بیرانوند ،دروازهبان ملیپوش کشورمان در لیست تیمش
حضور داشت.

در سنین باالتر ،شــایعتر است .در حقیقت۳۰ ،
درصد افراد میانسال و سالمند کمبود زینک دارند.
تحقیقات نشان دادند اســتفاده از مکمل زینک
میتواند از بروز عفونتهای مجاری تنفسی مانند
سرماخوردگی جلوگیری کند .همچنین مصرف
این مکمل برای افرادی که در حال حاضر بیمار
هستند نیز مؤثر است.
ویتامین  :Cاســتفاده از این مکمل برای مقابله
با عفونتها و سالمت سیســتم ایمنی ضروری
است .این ویتامین از عملکرد سلولهای ایمنی
حمایت و توانایی مقابله بــا عفونتها را افزایش
میدهــد .ویتامین  Cعملکرد آنتیاکســیدانی
دارد و از آسیب ناشــی از استرس اکسیداتیو که
میتواند باعث تضعیف عملکرد سیستم ایمنی
و ابتال بــه بیماریها شــود ،جلوگیری میکند.
همچنین استفاده از مکمل ویتامین  Cمدت زمان

به شدت تحسین کرده و گفته بود او مسئول تغییرات
گستردهای بود که در بارسا اتفاق افتاده است.
مســی در صحبتهای خود درباره رونالدینیو گفته
بود :رونالدینیو مسئول تغییرات گستردهای بود که در
بارسا اتفاق افتاد .آن روزها دوره بدی بود ولی تغییراتی
که با پیوستن رونالدینیو به بارسا اتفاق افتاد فوقالعاده
بود .او در ســال اول هیچ جامی نبرد ولی مردم همه
عاشقش شده بودند .بعد جامها یکی بعد از دیگری از
راه رسید و او مردم را خیلی خوشحال کرد .بارسا باید
تا ابد مدیون رونالدینیو باشد.

و شدت عفونتهای مجاری تنفسی فوقانی مانند
سرماخوردگی را کاهش میدهد.
سلنیوم :ماده معدنی مهم برای سالمت سیستم
ایمنی است و استفاده از مکمل آن باعث افزایش
قابلیت دفاعــی در برابر عفونتهای ویروســی
میشود.
ویتامینهای گروه  :Bاین ویتامینها شــامل
ویتامینهای  B۶و  B۱۲برای پاسخ به سیستم
ایمنی ضروری اســت ،با این وجود بســیاری از
بزرگساالن با کمبود این ویتامین مواجه هستند.
کورکومین :کورکومین ،مــاده مؤثر موجود در
زردچوبه است که اثرات ضدالتهابی قوی دارد و
باعث تقویت عملکرد سیســتم ایمنی میشود.
در عین حال باید به خاطر داشت که هیچ مکملی
باعث پیشــگیری یا درمان بیماری نمیشود و
با توجه به همهگیری ویروس کرونا ،مهم اســت
بدانیــم فاصلهگذاری فیزیکــی و رعایت اصول
بهداشتی بیشترین تأثیر را در کاهش خطر ابتال
به ویروس کرونا دارند.

مراسم کمک مؤمنانه فدراســیون والیبال برای حمایت از قشرهای ضعیف و خانوادههای نیازمند
جامعه ،با حضور مسئوالن ورزش کشور برگزار شد.

گزارش
قراردادی عجیب برای فروش پیراهن
پرسپولیس

وقتی عایدی باشگاه کمتر از
 ۱۰درصد است

در قــراردادی که از طریــق کارگزار باشــگاه
پرسپولیس به امضا رسیده ،اجازه فروش پیراهن
پرسپولیس به یک شرکت داده میشود و از این
قرارداد تنها حدود هشت درصد به پرسپولیس
میرسد .فروش پیراهن یکی از مهمترین راههای
درآمد باشگاههای فوتبال محسوب میشود و از
این رو باشگاههای حرفهای دنیا ،حساب ویژهای
روی این موضوع دارند .البته معموالً باشگاههای
ایرانی سهم کمی از این موضوع میبرند چرا که
نبود سازوکار مناسب ،مدیران را نسبت به فروش
البسه ،بیانگیزه کرده است .با این حال گاهی هم
قراردادهایی برای فروش البسه با برند باشگاه به
امضا میرسد که بررسی آنها ،شائبهبرانگیز بودن
قراردادها را نشان میدهد.
برندی ارزشمند که کارگزار قدر آن
را نمیداند
باشگاه پرسپولیس که چهار سال پیاپی در لیگ
برتر به قهرمانی رسیده و توانسته نتایج رؤیایی
بــرای هوادارانش کســب کند ،قطعــاً دارای با
ارزشترین برند حال حاضر فوتبال ایران است ،اما
کارگزار این باشگاه در یک قرارداد عجیب ،امتیاز
فروش البســه با ارزشترین برند فعلی فوتبال
ایران را تنها با ســهم  ۱۰درصدی (که بخشی از
این درصد هم به عنوان قدرالسهم کارگزار کسر
میشود) به یک شرکت واگذار کرده است.
بر اساس اســنادی که ایســنا به آن دست پیدا
کرده ،کارگزار باشگاه پرسپولیس ،از طرف این
باشگاه (البته پرسپولیس به عنوان مطلع قرارداد
را امضا کرده است) به یک شرکت مجوز میدهد
که با لوگوی رسمی پرســپولیس اقدام به تولید
محصوالت مختلف اعم از لباس ورزشی کرده و
آن را انحصاری از طریق شــبکههای تلویزیونی
داخلی و خارجی به صورت تی وی شــاپینگ به
فروش برساند .در مقابل این شرکت هم  ۱۰درصد
از کل فروش خود تا سقف  ۲۰میلیارد تومان را به
حســاب کارگزار واریز میکند تا کارگزار پس از
کسر درصد ســهم خود ،مابقی را به پرسپولیس
بدهد .این یعنی یک شــرکت بــه راحتی اجازه
فروش البسه ورزشــی و اقالم مختلف با لوگوی
پرسپولیس را پیدا میکند و فقط به این باشگاه
و کارگزارش  ۱۰درصد سهم میدهد .به عبارت
دیگر اگر همان پیشبینی فروش  ۲۰میلیاردی
این شرکت را در نظر بگیریم ،در این صورت فقط
دو میلیارد تومان عاید پرسپولیس و کارگزارش
میشــود .در این قرارداد ذکر شــده که شرکت
مذکور در زمان انعقاد قــرارداد باید یک میلیارد
تومان نقد و همینطور دو فقره چک  ۵۰۰میلیون
تومانی ارائه کند اما بر اساس اعالم منابع آگاه از
این قرارداد در بهمنماه فقط  ۷۰۰میلیون تومان
از ســوی کارگزار به حساب پرســپولیس واریز
شده است.
افزایش سهم کارگزار و کاهش سهم
پرسپولیس
در این قرارداد که از تاریخ  ۱۴بهمن  ۹۸به مدت
دو ســال قابل اجراست ،ذکر شــده در صورت
فروش بیش از  ۲۰میلیارد تومان ،سهم کارگزار
و پرســپولیس کاهش یافته و به هشــت درصد
میرسد که این بند بسیار عجیب به نظر میرسد!
در بخش دیگری از این قــرارداد هم آمده« :در
صورت اجــرای صحیح کلیــه مفاد قــرارداد،
قرارداد حاضر برای یک ســال دیگر قابل تمدید
و الزماالجراســت ».که این یعنی پرســپولیس
اجازه تولید و فروش پیراهنش را در یک قرارداد
سه ساله با سهم فقط  ۱۰درصدی به یک شرکت
واگذار کرده است .البته نکته امیدوار کننده ماجرا
اینجاســت که اجازه تولید و فروش محصوالت
پرسپولیس خارج از شــبکههای تلویزیونی به
صورت انحصاری در اختیار این شرکت نیست.
کسی پاسخگوی این ارزانفروشی
نیست
یک حساب و کتاب ساده و مشاوره با اهالی فن در
حوزه اقتصاد و برندینگ نشان میدهد که امضای
چنین قراردادهایی برند «پرسپولیس» را ارزانتر
از ارزش واقعی در اختیار دیگران قرار داده و حاال
هم کسی پاســخگوی این ارزانفروشی نیست.
پرسپولیسی که چهار سال قهرمان لیگ برتر شده
و به فینال لیگ قهرمانان آسیا رسیده است ،باید از
برندش آنقدر درآمد داشته باشد که مشکل مالی
برایش ایجاد نشــود اما متاسفانه مدیرانی با یک
قرارداد عجیب همه پرسپولیس را به یک کارگزار
واگذار کرهاند و کارگزار هم بدون پاسخگویی به
ابهامات چنین قراردادهایی را به امضا میرساند.
پرسپولیس هم بر اساس قراردادش با کارگزار ،به
عنوان مطلع باید نســب به امضای قراردادهای
اینچنینی اقدام کند.

