
بیست و هشتمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی 
مردان جهان در حالی از روز پنجشنبه در لهستان 
آغاز می شود که تیم ایران در اولین گام به مصاف 

تیم شیلی خواهد رفت.
 بیست و هشتمین دوره مسابقات قهرمانی هندبال 
تا ۲۹ ژانویه ۲۰۲۳ )۲۱ دی  از ۱۱  جهان مردان 
دو  مشترک  میزبانی  به   )۱۴۰۱ بهمن   ۹ لغایت 

کشور لهستان و سوئد برگزار می شود.
تیم ملی هندبال ایران ۱۲ دی ماه با هدف حضور 
لهستان  عازم  کاتوویچ  جانبه  چهار  تورنمنت  در 
تیم های  با  دیدارها  این  در  کشورمان  تیم  شد. 
بلژیک، لهستان و مراکش مسابقه داد و یک دیدار 
تدارکاتی جداگانه نیز برابر تیم کره جنوبی قهرمان 

آسیا برگزار کرد.
محمد سیاوشی، علی رحیمی کازرونی، امیدرضا 
اورعی،  محمدرضا  حیدرپور،  مجتبی  سرپوشی، 
افشین صادقی، شهاب صادق زاده،  بربط،  سالمان 
میالد  بهنام نیا،  محمدمهدی  مسعودی،  وحید 
مهرداد  کیانی،  محمد  نوروزی نژاد،  پویا  قلندری، 
یادگاری  رضا  کبیریان جو،  یاسین  صمصامی، 
حیدری،  صابر  موسوی،  سیدمهدی  دهکردی، 
محمدرضا کاظمی و علی کوهزاد، ۲۰ ملی پوش 
این  در  ملی  تیم  در  ووویچ  ووسلین  منتخب 

رویداد می باشند.
قالب  در  تیم   ۳۲ بازی ها  این  مقدماتی  دور  در 
هشت گروه به رقابت می پردازند که از هر گروه 
سه تیم به دور دوم رفته و در جمع ۲۴ تیم برتر 

قرار می گیرند.

ایران در دومین تجربه حضور خود در مسابقات 
دارنده دو  اسپانیا  تیم های  با  اول  جهانی در گروه 
طال و دو برنز جهان، شیلی و مونته نگرو هم گروه 
است. ایران در اولین بازی خود در دور مقدماتی 
مسابقات قهرمانی جهان روز پنجشنبه ۲۲ دی ماه و 
در اولین بازی این روز به مصاف تیم شیلی خواهد 
در  را  جهانی خود  تجربه  اولین  شیلی  تیم  رفت. 
ووسلین  شاگردان  و  می آورد  بدست  رویداد  این 
جواز  بازی  این  در  برتری  کسب  با  تا  امیدوارند 

حضور در جمع ۲۴ تیم برتر را بدست بیاورند.
اما هندبالیست های ایران در دومین بازی خود در 
نگرو  مونته  تیم  مصاف  به  شنبه  روز  مرحله  این 
صاحب  تیم های  از  نگرو  مونته  رفت.  خواهند 

نزدیک  ایران  به  تیم  این  هندبال  و  بوده  سبک 
در  حضور  بار  یک  سابقه  تیم  این  می باشد.  تر 
مسابقات قهرمانی جهان را با کسب رتبه ۲۲ ثبت 

کرده است.
دنبال  هندبال  غول  برابر  ایران  دیدار  آخرین  اما 
تیم اسپانیا است. هندبالیست های ایران تنها برای 
کسب یک تجربه خوب و تحقق رؤیای بازی با 
برترین هندبالیست های این تیم به میدان خواهند 
رفت هر چند خود را از پیش باخته نمی دانند اما 
قطعًا کسب یک نتیجه خوب و اجرای یک نمایش 
برنز  دو  و  جهان  دو طالی  دارنده  برابر  آل  ایده 
بس  کاری  بازی ها  قبل  دور  سوم  رتبه  و  جهان 

دشوار است.

دوپینگ  با  مبارزه  ملی  ستاد  دبیرکل  قائم مقام 
هشدار داد: استفاده از داروهای غیرمجاز به عنوان 
بلکه  نیست،  آنها  محرومیت  عامل  تنها  دوپینگ، 
موارد دیگری هم وجود دارد که مسئولیت کامل 

آن بر عهده ورزشکار خاطی است.
تهدید  که  نیروزا  مواد  که  است  متمادی  سال های 
ورزشکاران  روان  و  جسم  سالمت  برای  جدی 
ورزشکاری  منش  و  باروحیه  و  می آید  به حساب 
با  مبارزه  جهانی  آژانس  سوی  از  دارد،  مغایرت 
دوپینگ )وادا( ، تخلف محسوب می شود و بر اساس 

آن، ورزشکار با محرومیت روبه رو خواهد بود.
محرومیت  شاهد  هرازگاهی  بااین وجود، 
باید  که  هستیم  دوپینگ  دلیل  به  ورزشکارانی 
کنند  دنیای ورزش حرفه ای خداحافظی  با  ماه ها 
باعث  هم  ورزشکاران  سایر  کنار  در  بودنشان  و 
دردسری دیگری می شود؛ ورزشکارانی که غافل 
از اینکه تمام مسئولیت دوپینگ بر عهده آنها است 

از حکم محرومیت شکایت می کنند.
موضوعی که فرزاد شارکی قائم مقام دبیرکل ستاد 
نادو( در گفت وگو  )ایران  با دوپینگ  مبارزه  ملی 
محرومیت  موارد  داشت:  اظهار  ایرنا  خبرنگار  با 
با  مبارزه  جهانی  آژانس  نظر  از  دوپینگ  دلیل  به 
موارد  آن  از  یکی  که  است  مورد   ۱۱ دوپینگ، 
ممنوعه  روش های  از  استفاده  یا  مواد  مصرف 
و  ورزشکار  از  نمونه گیری  با  که  است  دوپینگ 
آنالیز آن محرز و حکم محرومیت اعمال می شود.

وی ادامه داد: موارد دیگری هم از قبیل حمل یا 
همراه داشتن مواد ممنوعه، قصد اقدام به مصرف، 
تشکیل  به  منجر  هم  نمونه گیری  از  خودداری 

پرونده تخلف و محرومیت ورزشکار می شود.
ورزشکاران  اینکه  ضمن  شد:  یادآور  شارکی 
در  را  خود  آدرس های  هستند  موظف  ملی پوش 
سامانه ثبت کنند تا برای در دسترس بودن مشکلی 
آدرس  در  نبودن  یا  ثبت نکردن  و  نداشتن  نباشد. 

هم موجب تخلف و محرومیت می شود.
در  ورزشکار  دست کاری  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نمونه تخلف، افزود: اگر ورزشکار مزاحمتی برای 
دلسرد  و  به تالفی  اقدام  یا  کند  ایجاد  نمونه گیر 
کردن افرادی که گزارش ها را به نهادهای مبارزه 
و  پیگرد  مشمول  کند  می دهد،  ارائه  دوپینگ  با 
محرومیت می شود. همچنین استفاده از مربیانی که 
محروم هستند در کنار ورزشکار فعال، تخلف و 

محرومیت ورزشکار را به همراه دارد.
با  دوپینگ  با  مبارزه  ملی  ستاد  دبیرکل  قائم مقام 
یادآوری اینکه مواد ممنوعه را آژانس مشخص و 
استانداردهایی را تعیین و تمام کشورها را ملزم به 
اجرا می کند، خاطرنشان کرد: لیست مواد ممنوعه 
می شود  ارسال  و  به روزرسانی  ژانویه  در  هرسال 
که امسال هم ماده ترامادول را در لیست قرارداد 
و فرصت یک ساله جهت تکمیل اطالع و آموزش 
کسی  اگر  آینده  سال  از  و  است  کرده  اعالم  آن 
ترامادول مصرف کرد با محرومیت مواجه خواهد 

بود، زیرا از روی آگاهی انجام داده است.
وی با تأکید بر اینکه منطق مبارزه با دوپینگ اجرای 
عدالت و حفظ سالمت ورزشکاران است، تصریح 
کرد: افزایش عملکرد ورزشکار با دوپینگ، عدالت 
دلیل  همین  به  می برد  بین  از  را  ورزشکاران  بین 
هر  اینکه  می شود. ضمن  گرفته  مواد  این  جلوی 
ماده و روش درمانی عوارض مشخص جسمی یا 
یا روح  باشد  روحی بر سالمت ورزشکار داشته 
تلقی و جلوی  ممنوعه  کند  را خدشه دار  ورزش 

مصرف آن گرفته می شود.
ورزشکار، مسئول اصلی پاک ماندن

 از دوپینگ
با  دوپینگ  با  مبارزه  ملی  ستاد  دبیرکل  قائم مقام 
تأکید بر اینکه ورزشکار، مسئول اصلی پاک ماندن 
از دوپینگ است، تصریح کرد: توجیه پزشکی در 
در  ندارد و ورزشکاران  معنایی  با دوپینگ  مبارزه 
با  حتماً  شد  تجویز  برایشان  دارویی  صورتی که 
کمیته پزشکی ورزشی مشورت کنند تا از دوپینگی 
بودن آن، اطمینان حاصل کنند. اگر هم ورزشکار 
است  بیمارستان  در  دارو  از  استفاده  به  مجبور 
بالفاصله بایستی موارد را به ستاد و معافیت درمان 
اعالم و ارائه کند؛ اگر ورزشکار در حد ملی است 
باید معافیت درمانی را به ستاد ملی و اگر مسابقات 
بین المللی دارد باید به فدراسیون جهانی ارائه دهد.

وی ادامه داد: هر ورزشکاری که در سطح حرفه ای 
وارد عرصه ورزش می شود در قبال تمام مسائل 
شانه  آن  از  نمی تواند  و  دارد  مسئولیت  دوپینگ 
خالی کند پس باید دانش خود از دوپینگ را باال 

ببرد و همیشه برای نمونه دادن آماده باشد.
لزوم اطالع پزشکان ورزشی 

از مواد دوپینگی
شارکی بر لزوم آموزش و شناخت مواد ممنوعه به 
پزشکانی که با درمان ورزشکاران سروکار دارند 
تأکید کرد و گفت: تا کنون ورزشکار مسئول مطلق 
هر اتفاقی درباره مصرف مواد ممنوعه است؛ یعنی 
قابل قبول  بگوید  ندانستن  از  ورزشکاری  اگر 
دوره های  برگزاری  با  داریم  قصد  حال  نیست. 
ورزشکاران  درمان گر  که  پزشکانی  آموزشی، 
مواد  از  اطالع  و  آگاهی  به  ملزم  هم  را  هستند 
ممنوعه کنیم تا بدانند که کدام مواد ممنوعه است 

و نباید تجویز کنند.
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داستان کوتاه

امام علی علیه السالم
ِة بَِکثَرِة الَحیاِء، وبَذِل النَّدی، وَکفِّ اأَلذی. ُیسَتَدلُّ َعَلی الُمُروَّ

حیای فراوان، نیکی کردن بسیار، و خودداری از آزاررسانی، 
نشانه جوان مردی است.

یا رب العالمین
ای پروردگار جهانیان

هشدار ستاد ملی مبارزه با دوپینگ؛ 
تخلفات دوپینگی فقط شامل مصرف نیست

 یکی از دوستاِن کاناداییم، یه قانوِن جالب واسه 
خودش داشت!

 قانونش این بود کـه: باوجودِ داشتن همسر، دو 
ماهی  پر مسئولیت  کارِ  بچه و زندگی مستقل و 

»یک شب« باید خونه پدر و مادرش باشه!
و  میدم   انجام  بچه هارو  کارهای  کـه  گفت  می   
میرم خودم تنهایی، مثل دوراِن بچگی و نوجوانی 
… چندین ساله این قانون رو دارم، هم خودم و 

هم همسرم!
می گفت: خیلی وقت ها هم کار خاصی نمی کنیم! 
پدرم تلویزیون نگاه می کنه و من کتاب می خونم، 
مادرم تعریف می کنه، من گوش می دم، من حرف 
زنند و شب  پدرم چرت می  یا  مـادرم  و  میزنم 
می خوابیم… صبح صبحانه اي می خوریم، بعد 

برمیگـردم بـه زندگی!
 دیروز روی فیسبوکش دیدم یه “عکس” گذاشته 

چند  مادرش  شدم  متوجه  کـه  نوشته  یه  و  بود 
بابِت  کـه  دادم  پیام  براش  شده.  فوت  پیش  ماه 
یک  ماهی  همیشـه  و  متاسفم  مادرت  درگذشت 

شبی رو کـه گفتـه بودی بـه یاد دارم…
 جوابی داده، تشکری کرده و نوشته کـه: »مادرم 
توی خاطراِت محدودش از اون شب ها بـه عنواِن 
بهترین ساعتهای سالها و ماه هاي  گذشته  اش یاد 

کرده«
 و اضافه کرد کـه:

برای  مادرم  از  “بیشتر”  بخوای  رو  راستش  اگه 
این »فرصت و شانس«  از  خودم خوشحالم کـه 

نهایِت استفاده رو برده ام…!
 قوانیِن خوب رو دوست دارم… برای خودتون؛ 
قشنگ  هاي   قانون  خانوادتون  و  حالتون  دلتون؛ 
نشده  گذاشته  هاي   قانون  حسرت  بعداً  بذارید؛ 

رو نداشته باشید!
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قوانین خوب

برنامه دیدارها اعالم شد
 ایران - شیلی؛ اولین گام برای صعود تاریخی

لیگ برتر والیبال؛
 مدعیان برنده شدند

قهرمانی  والیبال  مسابقات  هفدهم  هفته   
باشگاه های برتر مردان ایران امروز )چهارشنبه( 
در شرایطی پیگیری شد که تیم های مدعی موفق 

شدند رقیبان خود را شکست دهند.
قهرمانی  والیبال  مسابقات  هفدهم  هفته   
)چهارشنبه  امروز  ایران  مردان  برتر  باشگاه های 
گرگان،  شهرهای  در  دیدار  هفت  با  دی(   ۲۱
و  یزد  مشهد،  مسابقه(،  )دو  تهران  رامسر، 

رفسنجان پیگیری شد.
نیان  رامسر،  هورسان  تهران،  پیکان  تیم های 
پاس  اصفهان،  گیتی پسند  خراسان،  الکترونیک 
ارومیه  شهرداری  و  آمل  هراز  لبنیات  گرگان، 
به  خود  حریفان  مقابل  هفته  این  دیدارهای  در 

پیروزی رسیدند.
لبنیات هراز آمل در صدر جدول باقی ماند اما رتبه 
دوم به پیکان رسید تا شهداب به دلیل شکست 

برابر گیتی پسند در جایگاه سوم قرار گیرد.
بر صفر  سه  فاتح  تیم  تنها  رامسر  هورسان  تیم 
هفته هفدهم است که موفق به شکست ایفاسرام 

اردکان شد.

هدیه بزرگ 
ماشین گلزنی تیم ملی 
ایران به سرمربی پورتو

سرمربی پورتو با درخشش ستاره ایرانی اش در 
نامش ثبت  به  دو سال گذشته رکوردی بزرگی 

کرد.
جام  نهایی  هشتم  یک  مرحله  چارچوب  در 
حذفی پرتغال، پورتو در خانه به مصاف آروکا 
رفت و با درخشش مهدی طارمی ستاره ایرانی 

اش به برتری ۴ بر صفر رسید.
در این مسابقه طارمی در ترکیب اصلی قرار داشت 
و ۲ گل اول تیمش را به زیبایی هر چه تمام تر 

ساخت تا باز هم مهره مهم تیمش نام گیرد.
سرخیو  نام  به  بزرگی  رکورد  بازی  این  در 
کونسیسائو سرمربی اژدها ثبت شد. کونسیسائو 
روی  را  اش  بازی  سیصدمین  بازی  این  در 

نیمکت اژدها تجربه کرد.
 او به سیصدمین بازی خود روی نیمکت باشگاه 
پورتو رسید و به بهترین مربی تاریخ باشگاه با 

بیشترین پیروزی  تبدیل شد.
روی  بازی  سیصدمین  در  کونسیسائو  سرخیو 
نیمکت پورتو، خوزه ماریا پدرتو را به عنوان مربی 
با بیشترین پیروزی در راس این باشگاه، با ۲۱6 برد 

رد کرد تا بهترین مربی تاریخ باشگاه شود.
زیرنظر  گذشته  نیم  و  سال  دو  در  طارمی 
کونسیسائو درخشش بی نظیری داشت و با گل 
در  مربی  این  کار  تا  شد  باعث  فراوانش  های 

رسیدن به این رکورد تاریخی آسان شود.

چوب حراج رونالدو
 به توپ طال برای درمان 

کودکان
ابرستاره پرتغالی دست به اقدامی بشردوستانه زد.

کریستیانو  داد  خبر  انگلیس  »میرر«  نشریه   
رونالدو یک کپی از توپ طالی ۲۰۱۳ خود را 
که در موزه اش در مادیرا به حراج گذاشته است.
طالی  توپ  از  ماکت  یک  رونالدو  کریستیانو 
از پنج  برنده شده در سال ۲۰۱۳، دومین توپ 
برنده خود را به حراج گذاشت که درآمد آن به 
به  مبتال  کودکان  به  که   »Make a Wish« بنیاد 

بیماری های خاص کمک می کند، اهدا شود.
توسط  فوق  ماکت   ،The Mirror گزارش  طبق 
ایدان اوفر، یک مولتی میلیونر به مبلغ 6۰۰ هزار 
یورو خریداری شد. رونالدو پنج توپ طال در 
سال های ۲۰۰8، ۲۰۱۳، ۲۰۱۴، ۲۰۱6 و ۲۰۱7 

کسب کرده است.
ترین  گران  با  پیش  روز   ۱۰ پرتغالی  ابرستاره 
عربستان  النصر  باشگاه  به  فوتبال  تاریخ  انتقال 
منتقل شد. رونالدوی ۳7 ساله به دنبال قهرمانی 

با النصر در آسیا است.

غول بلژیکی در 
صدر گران قیمت ترین 

مهاجمان فوتبال
و  نقل  گران قیمت ترین  از  فهرستی  رسانه ها 

انتقاالت مهاجمان را منتشر کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس، رسانه ها فهرست 
یا   ۹ شماره  پست  در  بزرگ  انتقال  و  نقل   ۲۰
همان مهاجم مرکزی را منتشر کرده اند که برای 
پول ها  بیشترین  دیگر،  تیم های  به  آن ها  انتقال 
جابجا شده است. در این بین نام »روملو لوکاکو« 
مهاجم شماره ۹ بلژیکی سه بار در این فهرست 

آمده است.
 لوکاکو با انتقال ۱۱۳ میلیون یورویی از اینتر به 
چلسی در سال ۲۰۲۱، در صدر گران قیمت ترین 
او  است.  گرفته  قرار  دنیا  مرکزی  مهاجمان 
به  اورتون  از  یورو  میلیون   8۴ با   ۲۰۱7 سال 
منچستریونایتد و همچنین در سال ۲۰۱۹ با 7۴ 

میلیون یورو از منچستریونایتد به اینتر پیوست.

مرزی  برون  اردوهای  ایران  فوتبال  فدراسیون 
مناسبی را برای تیم فوتبال جوانان در مسیر صعود 

به جام جهانی زیر ۲۰ سال تدارک دیده است.
ناکامی تیم ملی  از  ایران پس   فدراسیون فوتبال 
برنامه ریزی   ۲۰۲۲ جهانی  جام  در  بزرگساالن 
نظر  در  پایه  تیم های  موفقیت  برای  را  ویژه ای 
گرفته است. میرشاد ماجدی رئیس کمیته جوانان 
تیم  اردوی  توانست  مختلف  رایزنی های  از  پس 
برپایی  برای  را  اردن  در  ایران  جوانان  فوتبال 
صمد  شاگردان  تا  کند  فراهم  دوستانه  بازی  دو 
مرفاوی با تأیید شورای برون مرزی سفری را به 

این کشور داشته باشند.
منظمی  اردوهای  که  ایران  سال   ۲۰ زیر  جوانان 
قرار  گذاشتند  سر  پشت  گذشته  ماه های  در  را 
است پس از بازی های دوستانه در اردن برنامه ای 
فشرده تا زمان آغاز جام ملت های جوانان آسیا در 

ازبکستان داشته باشد.
تاج رئیس  با مهدی  متوالی  ماجدی که جلسات 
فدراسیون فوتبال برای حمایت از این تیم داشته 
است به توافق با یکدیگر رسیدند تا حمایت های 
همه جانبه را برای صعود این تیم به جام جهانی 

جوانان انجام دهند.

تیم های  به  کمک  هرگونه  قول  ماجدی  به  تاج 
صمد  با  که  جلسه ای  در  و  است  داده  را  پایه 
مرفاوی سرمربی جوانان و حسین عبدی سرمربی 
نوجوانان داشته است خیال آنها را بابت هرگونه 
کمک مالی و لجستیکی راحت کرده است تا بار 
را  جهانی  جام های  به  پایه  تیم های  رفتن  دیگر 

دستاوردی برای دوران مدیریتی خود کند.
فوتبال قطر،  تیم های  با  ایران  فوتبال جوانان  تیم 
رقابت های  گروهی  مرحله  در  استرالیا  و  ویتنام 
ماه  اسفند  که  اسیا  سال   ۲۰ زیر  ملت های  جام 

در ازبکستان برگزار می شود رقابت خواهد کرد.

اتحاد ماجدی و تاج برای یك صعود؛
برنامه ویژه فدراسیون فوتبال برای تیم جوانان

اولین  برای   ۱۴۰۲ سال  بودجه  الیحه  اساس  بر 
بار حق پخش مسابقات ورزشی داخلی مشخص 
شد اما ابهامات مختلفی نسبت به رقم آن با توجه 
پخش  از  ناشی  تبلیغاتی  درآمدهای  حذف  به 
پیشنهادی  لوایح  به  نسبت  ورزشی  مسابقات 

سال های گذشته وجود دارد.
وزارت   ۱۴۰۱ و   ۱۴۰۰  ،۱۳۹۹ سال های  در   
ورزش و جوانان و سازمان صداوسیمای جمهوری 
درآمدهای  هستند  و  بوده  مکلف  ایران  اسالمی 
به  از پخش مسابقات ورزشی که  ناشی  تبلیغاتی 
و  تومان  میلیارد   ۳۱۵ و   ۱۵۰  ،۵۰ معادل  ترتیب 
را  است  تومان  میلیارد   ۵۱۵ معادل  مجموع  در 

وزارت  سهم  کنند؛  واریز  خزانه داری  حساب  به 
ورزش در این رابطه طی سال های مذکور ۱۵، ۴۵ 
و ۹۴.۵ میلیارد تومان و سهم سازمان صداوسیما 
نیز معادل ۳۵، ۱۰۵ و ۲۲۰.۵ میلیارد تومان است.

بنابراین سال ۱۴۰۱ به عنوان سال پایانی به منظور 
مشخص شدن درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش 
مسابقات ورزشی در بودجه کل کشور، تعیین شد 
و در الیحه سال ۱۴۰۲ که توسط دولت سیزدهم 
ارائه شد، حق پخش  اسالمی  به مجلس شورای 
میلیارد   ۲۴۳ معادل  داخلی  ورزشی  مسابقات 
بیشتری  برآورد شده و هیچگونه جزییات  تومان 

در این رابطه اعالم نشده است.
تبلیغات  از  حاصل  درآمد  که  است  درحالی  این 
از پخش مسابقات ورزشی در سال ۱۴۰۱  ناشی 
به  باید  برآورد شد که  میلیارد تومان  معادل ۳۱۵ 
نسبت ۳۰ به 7۰ بین وزارت ورزش و جوانان و 
الیحه  طبق  می شد.  تقسیم  سیما  و  صدا  سازمان 
برنامه  قانون   ۹۲ ماده  »پ«  بند  استناد  به   ۱۴۰۱
پنج ساله ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان 
و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 

تبلیغاتی ناشی از پخش  مکلف بودند درآمدهای 
شماره  درآمدی  ردیف  به  را  ورزشی  مسابقات 
۱۴۰۱8۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.  
در این الیحه، درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از 
ماده  )پ(  بند  موضوع  ورزشی  مسابقات  پخش 
ملی  ردیف  در  توسعه  ششم  برنامه  قانون   ۹۲
۳۱۵ میلیارد تومان برآورد شده است که با توجه 
ورزش  وزارت  درصدی   7۰ به   ۳۰ نسبت  به 
سهم  صداوسیما  سازمان  به  نسبت  جوانان  و 
وزارت ورزش معادل ۹۴.۵ میلیارد تومان و سهم 
صداوسیما معادل ۲۲۰.۵ میلیارد تومان برای سال 

۱۴۰۱ است.
باید منتظر ماند و دید حال که در پرونده تبلیغات 
بودجه  در  ورزشی  مسابقات  پخش  از  ناشی 
۱۴۰۲ بسته شده است و از عبارتی تحت عنوان 
استفاده  داخلی  ورزشی  مسابقات  حق پخش 
به  عدد  این  پرداخت  برای  سازوکاری  چه  شده 
و  شد  خواهد  تعریف  جوانان  و  ورزش  وزارت 
چگونه می توان این اعتبار را به رشته های ورزشی 

مختلف، تزریق کرد.

حق پخش ورزش در سال ۱۴۰۲ چند میلیارد است؟

میزان درآمد، هزینه و دارایی های جاری دو شرکت 
ورزشی فرهنگی پیروزی )پرسپولیس( واستقالل 
شد،  ۱۴۰۲برآورد  سال  بودجه  الیحه  اساس  بر 
دو  درآمدهای  به  توجه  با  که  ارقامی  و  اعداد 

باشگاه در سال جاری قابل تامل است!
 بر اساس الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ که از سوی 
در  شد،  ارائه  اسالمی  شورای  مجلس  به  دولت 
بخش بودجه شرکت های دولتی سودده و سربه سر 
در سال ۱۴۰۱ نام شرکت ورزشی فرهنگی استقالل 
به چشم می خورد و در بخش بودجه شرکت های 
دولتی زیانده نام شرکت ورزشی فرهنگی پیروزی 

)پرسپولیس( درج شده است.
*پرسپولیس

بر اساس برآورد صورت گرفته از سوی دولت در 
الیحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش بودجه شرکت های 
ورزشی  شرکت  درآمد  میزان  زیانده،  دولتی 
فرهنگی پیروزی )پرسپولیس( معادل ۳۹۱ میلیارد 

این شرکت  های  هزینه  و  تومان  میلیون   ۳6۰ و 
تومان  میلیون   ۴6۰ و  میلیارد   ۳۹۱ معادل  نیز 
لحاظ شده است و در بخش دارایی های جاری 
میزان ذخایر و اندوخته ها معادل 7۹6 میلیون و 

هشتصد هزار تومان اعالم شده است.
*استقالل

و  سودده  دولتی  شرکت های  بودجه  بخش  در 
سربه سر در سال ۱۴۰۲، میزان درآمدهای شرکت 
و  میلیارد   6۹ معادل  استقالل  فرهنگی  ورزشی 
نیز  این شرکت  هزینه های  و  تومان  میلیون   ۵۰۰
برآورد  تومان  میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد   6۹ معادل 
شده و در بخش دارایی های جاری میزان ذخایر و 

اندوخته ها معادل ۲۰ میلیون تومان است.
اما نکته قابل تامل اعداد و ارقام مشخص شده در 
الیحه بودجه ۱۴۰۲ همانند بودجه ۱۴۰۱ است و 
مشخص نیست اعداد در نظر گرفته شده تا چه 
میزان واقعی است و محل حقیقی آن ها کجاست؟

بر اساس برآورد بودجه سال 1402
پرسپولیس زیانده شد، استقالل سربه سر!


