ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﻻرﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﮐﯽ روش
ﺑﺎ ﺷﻔﺮ و ﺑﺮاﻧﮑﻮ
ﺗﻔﺎوت درآﻣﺪ ﮐﯽ روش ﺑﺎ ﺷﻔﺮ و ﺑﺮاﻧﮑﻮ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ورزﺷﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ
دﻻر در اﯾﺮان ،دﻏﺪﻏﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان ﺑﺮای ﺟﺬب ﯾﺎ ﺗﻤﺪﯾﺪ
ﻗﺮارداد ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ در ﺑﺎزار ﮔﺮم
ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺮاﻧﮑﻮ اﯾﻮاﻧﮑﻮوﯾﭻ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻟﯿﮓ
ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎهﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ،ﻫﻮاداران اﯾﻦ ﺗﯿﻢ از ﺣﻀﻮر ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﮐﺮوات
در ﻟﯿﮓ ﻫﺠﺪﻫﻢ ﻫﻢ روی ﻧﯿﻤﮑﺖ ﺗﯿﻤﺸﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﻧﺪ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ
دﻻر ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺮاﻧﮑﻮ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻃﺮﻓﺪاران ﻧﯿﻤﻪ
آﺑﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺗﻤﺪﯾﺪ
ﻗﺮارداد وﯾﻨﻔﺮ ﺷﻔﺮ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺮای ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻗﺮارداد اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﻣﻮﻓﻖ
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻦ  600ﺗﺎ 950
ﻫﺰار دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ در ﮐﻨﺎر ﻣﺒﻠﻐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان آﺑﯽ
ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻗﺮارداد ﯾﺮی ﺳﺎﻧﺎک ،ﻣﯿﮕﻞ ﮐﻮﻟﯽ و ﺳﺎﺷﺎ ﺷﻔﺮ،
دﺳﺘﯿﺎران ﺷﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﺑﺤﺚ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻗﺮارداد ﺷﻔﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ
اﯾﻦ ﻣﺮﺑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﻧﮑﻮ اﯾﻮاﻧﮑﻮوﯾﭻ ﺑﺎ ﮐﺎرﻟﻮس ﮐﯽ روش اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﯿﺎس ﻣﻊ اﻟﻔﺎرﻏﯽ اﺳﺖ.
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی در ﻓﻮﺗﺒﺎل
ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﺮﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮﺑﯿﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در اﯾﻦ  2رده ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﯾﻮاﺧﯿﻢ ﻟﻮو،ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ آﻟﻤﺎن ﮐﻪ از ﺳﺎل  2006ﻫﺪاﯾﺖ ژرﻣﻦ ﻫﺎ
را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﻮﻧﺪس
ﻟﯿﮕﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه آﻟﻤﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺮن
در زﻣﺎن ﺳﺮﻣﺮﺑﯿﮕﺮی ﭘﭗ ﮔﻮاردﯾﻮﻻ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺑﯽ ﻣﻌﺎدل 18
ﻣﻮﻧﯿﺦ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﯾﻌﻨﯽ رﻗﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﻘﻮق ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  850ﻫﺰار

ﯾﻮروﯾﯽ ﯾﻮاﺧﯿﻢ ﻟﻮو در ﻃﻮل ﺳﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺰرگ اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺋﺎل ﻣﺎدرﯾﺪ ،ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ ،ﯾﻮوﻧﺘﻮس،
ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ ،ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﺳﯿﺘﯽ ،ﭼﻠﺴﯽ ﺑﺮای ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺧﻮد ارﻗﺎﻣﯽ
را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ،
اﻧﮕﻠﯿﺲ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ای ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ را ﺑﻪ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن وﺟﻮد دارد اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺣﺮﻓﻪ
ای اروﭘﺎ ﺗﯿﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻘﻼل و ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺘﯽ اداره
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻫﻢ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﻧﯿﺎز دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻟﻮس ﮐﯽ روش،
ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل دارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ
اﯾﺮان دﺳﺘﻤﺰدش ﮐﻤﺘﺮ از اﻣﺜﺎل ﺑﺮاﻧﮑﻮ و ﺷﻔﺮ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﻨﯽ
در ﺑﺤﺚ ﻓﻨﯽ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺮﺑﯽ ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻗﻄﺎران ﮐﺮوات و آﻟﻤﺎﻧﯽ اش وﺟﻮد دارد.
زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺮاﻧﮑﻮ اﯾﻮاﻧﮑﻮوﯾﭻ در ﻟﯿﮓ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﻤﯿﺪ درﺧﺸﺎن
در ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺷﺪ آن را از ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺑﯽ روح و ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎردﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﺐ
ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺟﺬب ﺟﻤﻌﯽ از
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺎﯾﺐ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ و  2ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ
ﻟﯿﮓ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺮان اﯾﻦ ﮐﺮوات ﻣﺤﺒﻮب
را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎران اﯾﺮاﻧﯽ اش ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮاﻧﮑﻮ
اﯾﻮاﻧﮑﻮوﯾﭻ در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ در ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن
آﺳﯿﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ او در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ دوراﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﻔﺎوت ﺧﺎﺻﯽ
ﻧﺪارد .اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان در ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ  2006ﺑﺎ
وﺟﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﮔﺮوﻫﯽ راﺣﺖ ﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ادوار ﺣﻀﻮر ﯾﻮزﻫﺎی
آرﯾﺎﯾﯽ در ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ آوردﮔﺎه ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺟﻬﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﮔﺮوه
ﺻﻌﻮد ﮐﻨﺪ.
وﯾﻨﻔﺮد ﺷﻔﺮ ﻫﻢ در ﻫﻔﺘﻪ ﻧﻬﻢ ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻫﻔﺪﻫﻢ و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ
ﻣﻨﺼﻮرﯾﺎن اﺳﺘﻘﻼل را ﺑﻪ ﺑﺎﺗﻼق ﻓﺮود ﺑﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی او روی ﻧﯿﻤﮑﺖ

آﺑﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺎرب ﮔﺮان ﺑﻬﺎﯾﺶ در ﻓﻮﺗﺒﺎل اروﭘﺎ،
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﮐﺎﻣﺮون ،ﺟﺎﻣﺎﺋﯿﮑﺎ و ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮔﺮان
ﺗﺮﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ آراﻣﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺻﻌﻮد اﺳﺘﻘﻼل از ﮔﺮوه ﻣﺮگ ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ،راﻫﯿﺎﺑﯽ
اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺑﻪ ﻓﯿﻨﺎل ﺟﺎم ﺣﺬﻓﯽ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﮐﺴﺐ
ﺳﻬﻤﯿﻪ آﺳﯿﺎﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎﯾﺶ را اﺛﺒﺎت ﮐﺮد اﻣﺎ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺮﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻓﺮدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﻟﻮس ﮐﯽ روش ﮐﻪ ﺳﺎل
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻐﺰ ﻣﺘﻔﮑﺮ اﻟﮑﺲ ﻓﺮﮔﻮﺳﻦ در ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﺮﻣﺮﺑﯿﮕﺮی در ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﻣﻄﺮﺣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﭙﻮرﺗﯿﻨﮓ
ﻟﯿﺴﺒﻮن ،ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﭘﺮﺗﻐﺎل ،ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ اﻣﺎرات،
ﻣﺘﺮو اﺳﺘﺎرز آﻣﺮﯾﮑﺎ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ رﺋﺎل ﻣﺎدرﯾﺪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را در
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ دارد ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان ﭘﺲ از ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در راه ﺻﻌﻮد ﺑﻪ ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ
 2010و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم ﮔﺮوﻫﯽ ﭘﻨﺞ ﺗﯿﻤﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ،
ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،اﯾﺮان و اﻣﺎرات در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ در رﻗﺎﺑﺖ
ﻫﺎی ﻏﺮب آﺳﯿﺎ و ﺟﺎم ﻣﻠﺘﻬﺎی  2011ﻗﻄﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از
اﻋﺘﺒﺎر ﻓﻮﺗﺒﺎل ﮐﺸﻮرﻣﺎن دﻓﺎع ﮐﻨﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﺑﻪ زﻧﮓ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﺪﻋﯿﺎن
آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﮐﯽ روش ﺑﺎ ﺗﻼش ﻓﺮاوان و رﻧﺞ ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در دوران ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺣﻀﻮرش در ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﺮان را
ﺑﻪ ﺗﯿﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر  2دوره ﻣﺘﻮاﻟﯽ راﻫﯽ ﺟﺎم
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪ .در ﺷﺶ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻗﺎره در رﻧﮑﯿﻨﮓ ﻓﯿﻔﺎ
را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺣﺮﯾﻔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺪاد و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺟﻮاﻧﯽ در
دوران او ﺑﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ را
ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ ﮐﯽ روش ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻫﺰار
ﯾﻮروﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل از ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ  2دوره ﺻﻌﻮد ﺑﻪ ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﺪود  82ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای
ﻓﻮﺗﺒﺎل ﮐﺸﻮرﻣﺎن درآﻣﺪزاﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺳﻮد ﺳﺮﺷﺎر ﻫﻢ ﻣﺒﻠﻎ
ﻗﺮاردادش را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻟﺬا ﺗﻔﺎوت درآﻣﺪ ﮐﯽ روش ﺑﺎ ﺷﻔﺮ و
ﺑﺮاﻧﮑﻮ ﺑﯽ ﻣﻨﻄﻖ ﻧﯿﺴﺖ.

