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واکنشها به گرفتن پخش زنده بازیهای لیگ قهرمانان از ایران

تحریم سیگنال

کنفدراســیون فوتبال آســیا و آژانس
تجــاری ایــن کنفدراســیون شــنبه
ورزش بــا ارســال نامــهای بــه فدراســیون
فوتبــال و ســازمان صــدا و ســیما،
اعــام کردنــد بــه دلیــل تحریمهــای موجــود،
ضمــن لغــو یکطرفــه قــرارداد حقــوق پخــش
تلویزیونی آژانس تجاری کنفدراســیون فوتبال
آســیا بــا ســازمان صــدا و ســیما ،از در اختیــار
گذاشــتن ســیگنال پخش زنده مرحلــه گروهی
متمرکــز لیگ قهرمانان آســیا معذور هســتند.
بــر این اســاس ،دبیرکل فدراســیون فوتبال هم
طــی نامـهای بــه دبیــرکل کنفدراســیون فوتبــال
آســیا اعــام کرد که فدراســیون فوتبــال با تأکید
بــر رعایــت کلیــه قوانین و مقــررات انتظــار دارد
کنفدراســیون فوتبــال آســیا بســتر الزم بــرای
پخــش زنــده مســابقات را از طریــق صــدا و
ســیمای جمهوری اســامی ایــران فراهــم آورد
تــا میلیونهــا هــوادار و مخاطــب عالقــه منــد
بــه فوتبــال در ایــران بتواننــد بــدون اســترس
مســابقات را از طریــق تلویزیــون کشــورمان و
بــدون نیــاز بــه شــبکههای جایگزیــن نظــاره
کننــد .در همیــن رابطــه ،امیرمهــدی علــوی
دربــاره اقــدام  AFCبــرای لغــو حــق پخــش
بــازی تیمهــای ایــران گفــت :فوتبــال ایــران
در بعــد تماشــاگران حاضــر در ورزشــگاه و
بیننــدگان تلویزیونــی در صــدر مخاطبــان
کشــورهای قــاره کهــن در حــوزه فوتبــال قــرار
دارد و ایــن موضــوع در کلیــه آمارهای منتشــره
از ســوی کنفدراســیون فوتبــال آســیا دیــده
میشــود .بــه همیــن دلیــل دبیر کل فدراســیون
فوتبــال ایــران ایــن موضــوع را به دبیــرکل AFC
منتقــل کــرد و بــرای حــل مشــکل بــه وجــود
آمــده در ایــن نامــه تأکیــد شــد .روز یکشــنبه
جلســات متعــددی در فدراســیون فوتبــال بــا
حضــور مســئوالن وزارت ورزش و جوانــان و
مدیــران ارشــد رســان ه ملــی برگــزار شــد کــه
جملگــی بــر تــداوم همکاری بــا آژانــس تجاری
کنفدراســیون فوتبــال آســیا در چارچــوب قبلــی
تأکیــد داشــتند .امیدواریــم ایــن آژانــس تجاری
میلیونهــا شــنونده و بیننــده کشــورمان را
از تماشــا و شــنیدن بــازی نماینــدگان ایــران
از طریــق شــبکههای مختلــف تلویزیونــی و
رادیویــی محــروم نکنــد».
مهــدی محمدنبــی ،دبیــرکل فدراســیون
فوتبــال هــم کــه بــا شــبکه خبــر گفتوگــو
میکــرد ،گفــت« :بــا مســئوالن محتــرم صــدا
و ســیما صحبــت کــردهام .آنهــا قــراردادی بــا
 AFCدارنــد و ایــن قــرارداد بایــد جــاری شــود
امــا بــه لحــاظ حقوقــی طــرف آســیایی کــم
آورده اســت و بایــد ایــن رویــه اصــاح شــود و مــا

امیدواریــم کــه مســابقات نماینــدگان ایــران در
آســیا از صداوســیما و رســانه ملــی بــه صــورت
زنــده پخــش شــود».
در همیــن رابطــه غالمرضــا رفیعــی ،کارشــناس
حقــوق و رســانه فوتبــال نیــز گفــت« :در حقــوق
بینالملــل ورزشــی و حقــوق بینالملــل رســانه،
بحثــی بــه نــام رخدادهــا یــا رویدادهــای عمــده
ورزشــی وجــود دارد مثــل بازیهــای المپیــک،
جــام جهانــی ،قــارهای ،پارالمپیــک کــه تمــام
آنهــا جــزو رخدادهــای عمــده ورزشــی محســوب
میشــود .هیــچ ســازمان بینالمللــی ورزشــی
حــق نــدارد مــردم یــک کشــور را از تماشــای
رویدادهــا محــروم کنــد .حتــی اگــر بخشــی از

کســی حــق نــدارد مــردم را از تماشــای بــازی
آن تیمهــا محــروم کنــد .مگــر اینکــه شــبکهای
در داخــل کشــور آن را بــرای بخــش عمــده
مــردم پخــش کنــد .بــه عنــوان یــک کارشــناس
حقوقــی میگویــم تمــام ایــن اقــدام سیاســی
اســت و  AFCهــم از ایــن موضــوع اطــاع دارد
کــه شــرکت پخــش کننــده بازیهــای لیــگ
قهرمانــان دســت بــه اقــدام سیاســی زده اســت.
وقتــی یــک ســازمان ورزشــی حــق پخــش یــک
مســابقه یــا رویــداد ورزشــی را بــه یــک شــرکت
تجــاری میدهــد ،ایــن شــرکت طبــق قــرارداد
بایــد از توصیههــای آن ســازمان تبعیــت کنــد.
حتــی فیفــا هــم وقتــی بــا ایجنتهــای ورزشــی

دبیر کل فدراسیون فوتبال :با مسئوالن محترم صدا و
سیما صحبت کردهام .آنها قراردادی با  AFCدارند و
این قرارداد باید جاری شود اما به لحاظ حقوقی طرف
آسیایی کم آورده است و باید این رویه اصالح شود و
ما امیدواریم که مسابقات نمایندگان ایران در آسیا از
صداوسیما و رسانه ملی به صورت زنده پخش شود
مــردم یــک کشــور آن رویــداد را ببیننــد اما بخش
عمــده مــردم همــان کشــور از تماشــای آن
رویــداد محــروم شــوند ،خــاف رویــه جــاری در
حقــوق بینالملــل ورزش و رســانه اتفــاق افتاده
اســت .از مســئوالن فدراســیون فوتبــال تقاضــا
میکنــم در مکاتبــات شــان بــه  AFCو فیفا کافی
اســت بــه همیــن کلمــه رویــداد عمومــی ورزش
اســتناد کــرده و آن را بــه کار بگیرنــد .اقــدام اخیــر
 AFCخــاف قوانیــن و مقــررات و عــرف روابــط
بینالملــل ورزش اســت».
رفیعــی یــادآور شــد« :در فوتبــال انگلســتان
کــه گرانتریــن حــق پخــش تلویزیونــی را
دارد ،قوانیــن و مقــررات متعــددی هرســاله از
ســوی پارلمــان ایــن کشــور بــه فوتبــال انگلیــس
اعــام و میشــود ،حتــی برخــی باشــگاههای
محلــی هــم اگــر مســابقهای داشــته باشــند

قــرارداد میبنــدد محدودیتهایــی را بــرای آن
شــرکت و ایجنــت اعمــال میکنــد.
رفیعــی در گفتوگــو بــا رادیــو جــوان تصریــح
کــرد« :بایــد بــا منطــق حقوقــی از حــق خودمان
دفــاع کنیــم .هــر چنــد اقــدام طــرف مقابــل
سیاســی اســت امــا هــر چــه بــر طبــل مســائل
سیاســی بکوبیــم کــم کوبیدهایــم .بهتــر اســت
حــرف حســاب و منطــق حقوقــی و عــرف
بینالملــل را بــه کار بگیریــم و در همیــن
چارچــوب حــرف بزنیــم .امیــدوارم مســئوالن
فدراســیون فوتبــال خــوب بــه حــرف مــن گــوش
کننــد .حتــی کمیتــه المپیــک هــم میتوانــد
نامـهای بــه شــورای المپیک آســیا و فیفا ارســال
کننــد و در ایــن نامــه ذکــر شــود منافــع عمومــی
مــردم ایــران بــرای تماشــای بازیهــا تضییــع
شــده اســت».
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هشتگ
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خبرنگار

دالر امــروز  ۲۷هــزار تومــان را هــم رد کــرد .از
صبــح قیمــت لحظــهای دالر توســط بعضــی
کاربــران بازنشــر میشــد و خیلیهــا بــا تعجــب و
نگرانــی دربــاره ایــن قیمــت و آینــده دالر و تومــان
مینوشــتند .پیشبینــی نــرخ ارز در روزهــای
آینــده و البتــه مشــکالت ناشــی از افزایــش نــرخ
ارز را در میــان نوشــتههای بــا موضــوع دالر در
شــبکههای اجتماعــی میخواندیــم:
«قشــنگ هفتــهای  ۱۰۰۰تومــن گــرون
میشــه ،بــا همیــن فرمــون بریــم تــا آخــر مهــر دالر
بــاالی  ۳۰تومــن میشــه»
«از اون دی ماهــی کــه اوج گرفتــن قیمــت
دالر از حــدود  ۴۶۰۰شــروع شــد دیگــه روز خــوش
تــو بــازار ندیدیــم تــا االن»
«هــر روز قیمــت دالر و یــورو رو میبینــم و یــه
جــون از جونــام کــم میشــه...منتها نمیدونــم کال
چنتــا جــون دارم»
«حســاب کــردم دیــدم دارم ســاعتی ۴۰
ســنت و روزی حــدود  ۳/۳دالر حقــوق میگیــرم
و ماهــی کمتــر از ۱۰۰دالر! »
«خبــر کوتــاه تلــخ؛ قیمــت دالر در بــازار
آزاد بــه بــاالی  ۲۷هــزار تومــان رســید؛ در ابتــدای
امســال نــرخ دالر بــاالی شــانزده هــزار تومــان
بــود».
«دالر کــه شــب عیــد شــد ۱۶تومــن خیلــی
ـس بیحســی عمیقــی
ناراحــت شــدم امــا االن حـ ِ
در خــودم دارم»
«هیچوقــت مثــل االن تأثیــر دالر بــر آیندهام
رو حــس نکــردم .فقــط میتونــم بگــم حــق مــا
ایــن نبــود»
«آینــده مــون تــو کانــاالی تلگرامــی قیمــت
دالر و ســکه اســت»
«نمیدونــم و یــادم نیســت قبــل ایــن
وضعیــت دالر و گرونــی بــه چــی میگفتم گــرون».
«اینجــوری کــه قیمــتدالر داره میــره بــاال
آسانســور شــرکت مــا هــم نمیتونــه بــره بــاال»
«هــر ســری دالر یــه ســقف جدیــدی رو
رد میکنــه مــن یــاد اعتــراض موبایــل فروشــا
میفتــم کــه میگفتــن دالر  ۸تومنــی نمیخوایــم
نمیخوایــم»
«خیلــی دوســت دارم بگــم بــه جهنــم کــه
دالر شــده  ۲۷تومــن ولــی نمیشــه»
«قیمــتدالر رو توئیــت بزنــی تــا الیــک اول
رو بخــوره  ۱۰۰تومــن رفتــه روش»

