یادداشت
تبلیغات میلیاردی در روزهای دورکاری
و در مستطیل سبز

بازیکنان درآمد دارند
و سر باشگاهها بیکاله است

مهر :هافبک هلندی لیورپول بازی پراشتباه تیمش در نیمه نخست را عامل باخت به رئال مادرید دانست .لیورپول دردیدار رفت یک
چهارم نهایی لیگ قهرمانان برابررئال مادرید سه بریک باخت و کارش در دیدار برگشت سخت شده است .جورجینیو واینالدام هافبک
هلندی لیورپول بعد از این دیدار با انتقاد از نمایش ضعیف تیمش گفت :برابر رئال مادرید کار سختی داشتیم .ما مقابل تیم بزرگی بازی
کردیم و نیمه اول اص ً
ال موفق نبودیم .وقتی توپ را به دست میآوردیم ،به دلیل اشتباهات ساده در پاس بالفاصله آن را ازدست دادیم.
رئال نیاز به گلزنی داشت و خیلی تالش کرد تا بتواند گل بزند .نباید اجازه زده شدن گل دوم را به حریف میدادیم ولی متاسفانه بد ظاهر
شــدیم .ما به اندازه کافی خوب بازی نکردیم و روی بازی متمرکز نبودیم .شاید این نتیجه درست بوده باشد و باید بهتر کار کنیم تا در
دیدار برگشت جبران کنیم.

فارس :مدافع فصل آینده بایرن مونیخ به انتقاد هولگر باداشتوبر واکنش نشان داد .دایو اوپامکانو از ابتدای تابستان در تمرینات بایرن
حاضر میشود تا چالش کاری جدیدی را آغازکند .مدافع  22ساله فرانسوی که در تیم آر.ب الیپزیگ بازیهای خوبی کرد ،مورد توجه
تیمهای بزرگ اروپایی واقع شد .او بین گزینههایش ،همکاری با بایرن را برگزید تا در این تیم به یک فرمانده واقعی برای هدایت خط دفاع
تبدیل شود .البته به این موضوع «هولگر باداشتوبر» مدافع اسبق تیم ملی آلمان و باشگاه بایرن ،به دیده شک و تردید نگاه کرده است.
زیرا این بازیکن قدیمی معتقد است هربازیکنی که فرماندهی خط دفاع بایرن را برعهده میگیرد ،بسیارباید درزمین با هم تیمیهایش
صحبت کند و دادو فریاد بکشد .اما به زعم وی اوپامکانو ذاتاً در زمین بازیکن ساکتی است .به این نقد ،مدافع الیپزیگ در مصاحبه با مجله
فوتبال واکنش نشان داد.
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مدیرعامل باشگاه فوتسال فناوران ارتباطات «ره سو» در نشست خبری

مسئولیتاجتماعیما؛کسبسودفرهنگیاست

علی عبدالعلی زاده  /گروه ایران
news@ naslefarda.net

مدیرعامل باشگاه فوتسال فناوران ارتباطات «ره سو»
در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت :با هدف احیای
فوتسال تبریز و استفاده از ظرفیت بازیکنان بومی ،تیم
فوتسال «ره سو» را تأسیس کردهایم.
محمدرضا اکبرزاده مالک این باشگاه با بیان اینکه در
راستای رسالت اجتماعی خود ،برای تأسیس این باشگاه
مصمم شدهایم ،اظهارداشــت :هدف ما این است که با
حضور و سرمایهگذاری در رشته فوتسال ،ضمن ایجاد
نشاط در بین جوانان ،استعدادهای بومی جوانان تبریز
را به فوتسال کشور معرفی کنیم .وی گفت :دو باشگاه
مس سونگون و باشــگاه دبیری ،قب ً
ال این کاررا شروع
کرده بودند اما متاسفانه با منحل شدن باشگاه دبیری
و دیگر اتفاقاتی که رخ داد ،بســیاری از استعدادهای
کشف شده بالتکلیف ماندند یا درسایر استانها ازآنها
استفاده شــد .اکبرزاده با بیان اینکه برخی از بازیکنان
این تیم از تیمهای لیگ برتری جذب شــدهاند ،گفت:
با تلفیقی از ایــن بازیکنان باکیفیت و اســتعدادهای
درخشانی که خودمان تربیت کردهایم ،به آینده این تیم
و هدفی که روی آن سرمایهگذاری میکنیم ،خوشبین
هستیم .مالک باشگاه فوتسال «ره سو» درادامه با اشاره
به مشکالت و موانع موجود در ورزش کشورگفت :ورود
و فعالیت در لیگهای باال مســتلزم مدیریت هزینهها
وفرآیندهای سخت است و ما هم امیدواریم با مدیریت
بحرانها وفشــارهای مالی و روحی ،مثل بســیاری از
تیمهای بخش خصوصی ،به بنبست نرسیم .وی گفت:
اعتقاد ما بر این بود که ابتدا باید با حضور در لیگ دسته
سوم ،ضمن کسب تجربه و برنامهریزی سیستماتیک

کادر قرار داد هاند ،گفت :هر بازیکنی که تمایل به ورود به
این باشگاه را داشته باشد ،حاضریم از او تست گرفته و در
صورت موفقیت وارد باشگاه شود.
وی با اشاره به چشــمانداز این باشــگاه اظهار داشت:
شرکت ما یک شــرکت فناوری اســت و تجارتمان از
این طریق به دســت میآیــد ،قرار اســت فرآیندها و
برنامههایمان سیستماتیک باشــد و امیدواریم که از
چنین مجموعههایی حمایت شود تا دیگر شرکتهای
بخش خصوصــی هم برای ســرمایهگذاری در ورزش
ترغیب شــوند .مدیرعامل باشگاه فوتســال فناوران
ارتباطات «ره سو» با بیان اینکه کادر فنی تیم انتخاب
شده است ،گفت :تمرینها در این باشگاه به طور منظم
انجام میشود و هدف ما این است که مهندسی مجددی
در فوتبال آذربایجان و تبریز ایجاد شود و قول میدهیم
که فوتسال تبریز را متحول خواهیم کرد .وی دیگر هدف
تأسیس این باشگاه را مســئول بودن در قبال جامعه
دانسته و گفت :به روز بودن در ذات این شرکت است و در
دنیا هیچکس نمیتواند فقط به سوددهی فکر کند؛ بلکه
ما یک مسئولیت اجتماعی داریم و باید از آن سود برای
فرهنگ و اجتماع استفاده کنیم.
***
حســین بابایی ،مســئول روابط عمومی این باشگاه
هم درادامه این نشســت خبری گفت :مسابقات لیگ
دسته سوم فوتسال کشــوراز  ۱۷لغایت  ۲۳فروردین
ماه سالجاری به میزبانی شهر تبریز برگزار خواهد شد.
وی افزود :امیدوارهســتیم که تیم فوتسال «ره سو» با
بازیکنان بومی و با کادر فنی کام ً
ال بومی وقوی خود به
سرمربیگری فرهاد روحی و مربیگری رحیم خیابانی،
نتایج مطلوبی کسب کنند.

عکس :نسل فردا

ایسنا :با وجود اینکه بازیکنان قراردادهای میلیاردی
با باشگاهها منعقد میکنند ،اما در کنار فوتبال درآمد
بسیار باالیی از تبلیغات دارند و در این بین باشگاهها
از ایــن درآمدها بیبهره ماندهانــد .در روزگاری که
باشــگاهها با وجود مشــکالت مالــی قراردادهای
میلیاردی با اعضــای تیمهای فوتبالشــان منعقد
میکنند ،بازیکنان و مربیان که به واســطه همین
باشگاهها شناخته شدهاند ،با استفاده از پلتفرمهای
فضای مجازی ،فعالیتهــای تبلیغاتی میکنند از
این راه پــول خوبی به جیب میزنند اما باشــگاهها
در عمل عایدی از ایــن درآمد میلیاردی ندارند .اگر
تعدادی از فوتبالیســتها را در اینســتاگرام دنبال
کنید ،در کنار تصاویر این بازیکنان ،هر روز با تبلیغات
گسترده مواجه میشوید که انواع و اقسام خدمات و
پیجهای مختلف را تبلیغ میکنند .بر اســاس روند
رایج ،هر بازیکن بسته به تعداد دنبال کنندهای که
دارد ،برای هر استوری بین  10تا  30میلیون تومان
دریافت میکند که از طرف دیگر برای پســتهای
اینســتاگرامی هزینه تبلیغات به مراتب بیشتر هم
خواهد بود .حال اگر یکی از باشــگاههای پر هوادار
لیگ را در نظر بگیریم که به طور میانگین  18بازیکن
این تیم در طول ماه ،هر کدام  10تبلیغ اینستاگرامی
جذب کنند ،با میانگیــن قیمت  20میلیون تومان،
این  18بازیکن مجموعاً حدود ســه میلیارد و 600
میلیون تومان درآمد کسب میکنند اما از این پول،
چیزی عاید باشگاه نمیشود .در قراردادهای بازیکنان
اروپایی ،معموالً بندی در قرارداد گنجانده میشود که
بر اســاس آن ،بازیکن مجبور است بخشی از درآمد
تبلیغاتی خود را به باشگاه بدهد .این موضوع کمک
میکند باشــگاه عالوه بر کســب درآمد از راههای
مختلف ،از برند خود که روی سینه بازیکنان نصب
میشود هم کســب درآمد کند .برخی باشگاههای
ایرانی نظیر پرســپولیس و اســتقالل ،به واســطه
قراردادی که با کارگزار خود دارند ،بندی در قراردادها
گنجانده شده که به واســطه آن ،بازیکنان از انجام
فعالیتهای تبلیغاتی شخصی در اینستاگرام محروم
شوند تا همه امور تبلیغات در اختیار باشگاه و کارگزار
باشد اما از آنجایی که این باشگاهها معموالً به تعهدات
مالی خود عمل نمیکنند ،برایشان سخت میشود
که بندهای دیگر قرارداد نظیر اجرا کردن محدودیت
تبلیغاتی را اجرایی کنند .در کنــار بحث درآمدی
تبلیغات اینستاگرامی بازیکنان ،باید توجه داشت که
عم ً
ال نظارتی روی فعالیت تبلیغاتی بازیکنان نیست
که دقیقاً چه نوع خدمات و برندی را تبلیغ میکنند.

واینالدام :مقابل رئال پراشتباه ظاهر شدیم

واکنش اوپامکانو به انتقاد مدافع اسبق آلمان و بایرن مونیخ

به صورت کامــ ً
ا حرفهای و
هدفمند ،برای لیگ دســته
دوم و لیگ برتر ،مجوز بگیریم.
اکبــرزاده در ادامــه افزود :ما
با عــدم شــناخت وارد این
عرصه شــدهایم ولی با حضور
استعدادها و متخصصان خوبی
که در بدنه باشگاه هست ،یک
مسیر کام ً
ال علمی و حرفهای را
برای موفقیت دنبال خواهیم
کرد .اکبرزاده با اشاره به تعیین
منابع مالی این باشگاه ،اظهار
داشــت :به خوبــی میدانیم
که ســرمایهگذاری در ورزش

هدف ما این است که با
حضور و سرمایهگذاری
در رشته فوتسال ،ضمن
ایجاد نشاط در بین جوانان،
استعدادهای بومی جوانان
تبریز را به فوتسال کشور
معرفی کنیم

کشــور ،به خاطر عدم سود دهی و
درآمد ثابت ،توجیه اقتصادی ندارد
و در این مقطع فقط به فکر مدیریت
منابع و جلوگیری از ریخت و پاش
مالی هستیم .وی با اشاره به اهداف
ایجاد این باشگاه بیان کرد :سعی
داریم سبک زندگی حرفهای را نیز
برای ورزشــکاران در این باشگاه
ارائه دهیم تا با آن ســبک زندگی،
به موفقیتها در زندگی ورزشــی
خود برسند .در ادامه این نشست،
یاشــار مطلبزاده مدیرعامل این
باشگاه نیز با تأکید بر اینکه بهترین
امکانات را در اختیــار بازیکنان و

خبر ویژه
 دی بروین  ۴سال دیگر با سیتی
تمدید کرد

هفتهای  ۳۰۰هزار پوند

ورزش  :3ستاره منچسترسیتی قرارداد خود را
با این تیم به مدت  ۴سال دیگر تمدید کرد .کوین
دی بروین هافبک بلژیکی قرارداد خود را با این
تیم چهار سال دیگر تمدید کرد .این بازیکن غیر
از پاداشهایی که در بند قرارداد خود با ســیتی
دارد ،هفتــهای  ۳۰۰هزار پونــد درآمد خواهد
داشت تا یکی از گرانترین بازیکنان تاریخ لیگ
برتر از حیث درآمد هفتگی باشد .در صورتی که
دی بروین چهار سال حضور خود در سیتی را به
پایان ببرد میتواند در کنار ونسان کمپانی ،داوید
سیلوا و سرخیو آگوئرو در زمره بازیکنانی باشد که
یک دهه در این تیم حضور دارد .این بازیکن بعد
از تمدید قرارداد خود گفت :بیش از این نمیتوانم
خوشحال باشــم .از زمانی که در سال  ۲۰۱۵با
سیتی قرارداد امضا کردم ،این تیم مثل خانه من
بود و رابطه خیلی خوبی با هواداران ،سرمربی و
باشگاه داشــتم و خیلی خوشحالم که میتوانم
چهار سال دیگردرتیم باشم .امیدوارم افتخارات
زیادی را در این مدت در منچسترسیتی به دست
بیاوریم .من ارتباط خوبی با پپ گواردیوال دارم
و امیدوار هســتم به همین رونــد ادامه دهیم.
بیشــترین حقوق دریافتی بین بازیکنان لیگ
برترازاین قرار است :داوید دخئا ۳۷۵،۰۰۰ -پوند
درهفته ،پیرامریک اوبامیانگ ۳۵۰،۰۰۰ -پوند
در هفته ،کوین دی برویــن  ۳۰۰،۰۰۰ -پوند
(بدون پاداش) ،رحیم استرلینگ ۳۰۰,۰۰۰ -
پوند در هفته ،پل پوگبــا  ۲۷۰،۰۰۰ -پوند در
هفته ،آنتونی مارســیال  ۲۵۰،۰۰۰ -پوند در
هفته ،سرخیو آگوئرو  ۲۲۰،۰۰۰ -پوند در هفته،
محمد صــاح ۲۲۰،۰۰۰ -پونــد در هفته ،بن
چیلول ۱۹۰،۰۰۰ -پوند در هفته و فیرجیلفان
دایک  ۱۸۰،۰۰۰ -پوند در هفته.

