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تیـــم ملـــی ایـــران در راه جـــام جهانـــی چنـــان موقعیـــت خطرناکـــی
در جـــدول دارد کـــه شـــاید یکـــی از امیدواریهایـــش برگـــزاری  ۳بـــازی
خانگـــی بـــود ،بازیهایـــی کـــه سرنوشـــت صعـــود از گـــروه یـــا حـــذف
زودهنـــگام و غمانگیـــز از جـــام جهانـــی قطـــر را مشـــخص میکنـــد.
شـــیوع ویـــروس کرونـــا در ایـــران و همهگیـــری هولنـــاک آن احتمـــاالً
منج ــر ب ــه از دس ــت رفت ــن میزبان ــی ای ــران در راه ج ــام جهان ــی خواه ــد
شـــد .آمـــار مبتالیـــان و جانباختـــگان شـــیوع کرونـــا در ایـــران طـــی ۳
م ــاه آین ــده ک ــه تی ــم مل ــی بای ــد بازیهای ــش ب ــه س ــوی ج ــام جهان ــی را
از س ــر بگی ــرد ،بعی ــد اس ــت کاه ــش یاب ــد .بس ــیاری از پزش ــکان هس ــتند
کـــه پاییـــزی خطرنـــاک را هشـــدار میدهنـــد و ایـــن عامـــل میتوانـــد
تی ــم مل ــی ای ــران را در موقعی ــت دش ــوارتر ق ــرار ده ــد چ ــون فیف ــا ب ــه
تیمهـــای دیگـــر ایـــن امـــکان را میدهـــد کـــه از ســـفر بـــه کشـــورهای
پرخط ــر پرهی ــز کنن ــد.
تی ــم مل ــی پ ــس از تصمیم ــات فدراس ــیون فوتب ــال ک ــه منج ــر ب ــه ن ــزول
کیفیـــت فنـــی و از هـــم گسســـتگی شـــد ،نتایـــج دور اول بازیهـــا در راه
ج ــام جهان ــی قط ــر را ناامیدکنن ــده ثب ــت ک ــرد و خ ــود را در موقعیت ــی
متزل ــزل ق ــرار داد ،ح ــاال تص ــور اینک ــه بتوانی ــم در بازیه ــای خ ــارج از
خان ــه بهتری ــن نتای ــج را بگیری ــم و تم ــام فرصته ــای از دسـ ـترفته را
جب ــران کنی ــم ،آس ــان نیس ــت.
ورزشـــگاه آزادی یـــا حتـــی ورزشـــگاههای دیگـــر در شـــهرهای دیگـــری
از ایـــران کـــه میتوانســـتند بـــه دلیـــل تعلـــق خاطـــر عمومـــی میزبـــان
بازیهـــای حســـاس تیـــم ملـــی باشـــند ،آثـــار بزرگـــی در نتیجـــه بـــازی
داشـــتند و ایـــران را در موقعیـــت بهتـــری قـــرار میدادنـــد .اگرچـــه
احتم ــاالً ت ــا  ۳م ــاه دیگ ــر نی ــز بازیه ــا بای ــد ب ــدون تماش ــاگر برگ ــزار ش ــود
ام ــا ب ــازی در ورزش ــگاه خال ــی از تماش ــاگر خانگ ــی ه ــم مزای ــای بس ــیاری
ب ــرای تی ــم مل ــی دارد.
نکتـــهای کـــه میتوانـــد یـــادآور نگرانیهـــا بـــرای برگـــزاری لیـــگ برتـــر
باشـــد ،همیـــن احتمـــال از دســـت رفتـــن میزبانـــی ایـــران در راه جـــام
جهانـــی اســـت .ایـــران در موقعیتـــی کـــه تیمهـــای دیگـــر بـــه دلیـــل
می ــزان ش ــیوع کرون ــا احتم ــاالً از س ــفر ب ــه آن س ــر ب ــاز میزنن ــد ،خ ــود
لیـــگ برتـــر و لیگهـــای دیگـــرش را بـــدون رعایـــت پروتکلهـــای
بهداشـــتی ســـختگیرانه برگـــزار کـــرده اســـت .ســـازمان لیـــگ تمـــام
هشـــدارهای الزم را نادیـــده گرفـــت و حتـــی هشـــدار وزیـــر بهداشـــت را
نشـــنید تـــا برگزارکننـــده بازیهـــا باشـــد و چنـــد اسپانســـر بیحاصـــل
بـــرای باشـــگاهها را خشـــنود کنـــد .امـــا برگـــزاری لیـــگ برتـــر هـــم
تضمینکنن ــده برگ ــزاری بازیه ــای مل ــی در ای ــران نش ــد ،در حال ــی ک ــه
موافق ــان برگ ــزاری لی ــگ مدع ــی بودن ــد ک ــه در ص ــورت برگ ــزار نش ــدن
لی ــگ برت ــر فرصته ــای بینالملل ــی فوتب ــال ای ــران از دس ــت خواه ــد
رف ــت ام ــا ح ــاال هم ــون توجی ــه نی ــز رن ــگ باخت ــه اس ــت.
دراگان اســـکوچیچ هنـــوز یـــک جلســـه تمریـــن در تیـــم ملـــی برگـــزار
نکـــرده و بـــه ایـــن زودیهـــا نمیتوانـــد تیمـــش را بـــه اردو ببـــرد .او کار
بســـیار پیچیـــدهای را پیـــش رو دارد .اســـکوچیچ هـــر چقـــدر مربـــی
خوش ــفکری باش ــد ،تجرب ــه ق ــرار گرفت ــن در چنی ــن موقعی ــت حساس ــی
را نـــدارد و ایـــن کارش را ســـختتر خواهـــد کـــرد.
فدراســـیون فوتبـــال شـــاید مهمتریـــن کاری کـــه میتوانـــد انجـــام
ده ــد ،ای ــن اس ــت ک ــه دسـ ـتکم هفتهه ــای باقیمان ــده از لی ــگ برت ــر
و لی ــگ ی ــک را ب ــا رعای ــت ج ــدی پروتکله ــای بهداش ــتی برگ ــزار کن ــد
و بیمباالتیهـــای رایـــج کنـــار گذاشـــته شـــود .شـــاید رعایـــت دقیـــق
پروتکلهـــا بتوانـــد تصویـــر بهتـــری بـــرای ایجـــاد امـــکان برگـــزاری
بازیه ــای مل ــی در ای ــران بس ــازد و ای ــن بتوان ــد تقاض ــای حریف ــان ای ــران
ب ــرای برگ ــزاری ب ــازی در کش ــور س ــوم را ب ــا پاس ــخ منف ــی مواج ــه کن ــد.
نقل قول

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش:

قرار نیست وزارت به جای رئیس
فدراسیون بدهیها را بپردازد

ژالــه فرامرزیــان ،معــاون توســعه مدیریــت و منابــع وزارت ورزش
و جوانــان تأکیــد دارد کــه ایــن وزارتخانــه کمکــی بــه فدراســیون
فوتبــال جهــت پرداخــت بدهــی بــه ویلموتــس نخواهــد داشــت .او
در ایــن رابطــه گفــت« :خــو ِد فدراســیون مســئول ایــن پرونــده اســت.
وزارت ورزش اصــ ً
ا اجــازه چنیــن کاری نــدارد .مــا فقــط کمککننــده
بــه فدراســیونها در بخــش پــرورش قهرمانــان بــرای مــدالآوری
هســتیم .قــرار نیســت وزارت ورزش بــه جــای رئیــس فدراســیونی کــه
بایــد خــاق و مدبــر باشــد ،بدهیهــا را پرداخــت کنــد .نمیدانــم در
مــورد ایــن قــرارداد اســت یــا قــرارداد دیگــر؛ فقــط اینکــه فدراســیون
فوتبــال اعــام وضعیــت کــرده و مــا هــم بــه خاطــر شــرایط تحریــم و
محدودیتهایــی کــه دشــمنان ایجــاد کردهانــد ،کمــک میکنیــم.
وزارت ورزش از ایــن حیــث خــود را ملــزم بــه همــکاری میدانــد».

گزارش اختصاصی

فسخ یکطرفه قرارداد البسه تیمهای ملی بین شرکت
آلاشپرت و فدراسیون فوتبال ،هنوز واکنشی از سوی
فدراسیون فوتبال در پی نداشته است اما با توجه به مدت زمان
کوتاهی که تا برگزاری اردوی تیم ملی و بازیهای تدارکاتی
پیش رو باقی مانده است ،فسخ این قرارداد یک دردسر جدی
خواهد بود .طوری که معلوم نیست فدراسیون فوتبال موفق
شود در این مدت زمان ،جهت تأمین البسه تیمهای ملی با
شرکت جدیدی به توافق برسد.
فسخ این قرارداد در شرایطی صورت گرفته که براساس
بندهای ذکر شده در آن ،هیچ حقی برای فدراسیون در نظر
گرفته نشده است و فدراسیون فوتبال هیچ غرامتی بابت این
فسخ یکطرفه نمیتواند طلب کند .این یک نمونه دیگر از
ناتوانیهای فدراسیون در عقد قراردادهایش است که نه تنها
در قرارداد با سرمربیها و کادرفنی تیم ملی دیده میشود که
حتی در قرارداد با اسپانسرها هم دیده میشود.
درست است که در سالهای گذشته قرارداد اسپانسرینگ در
زمینه تأمین البسه تیمهای ملی اص ًال معنا و مفهومی نداشته
و در واقع فدراسیون فوتبال البسه تیمهای ملی را از برندهایی
مثل آدیداس خریداری میکرده اما این دلیل نمیشود حاال که
موفق شده با آلاشپرت قرارداد تأمین البسه ببندد ،به قرارداد
یکطرفهای تن دهد که در آن کمترین امتیاز برای فدراسیون
فوتبال تأمین البسه باشد و در نهایت شرکت آلاشپرت بتواند
بدون هیچ غرامتی در فاصله یک ماه مانده تا اردوی تیم ملی
قرارداد خود را به صورت یکطرفه فسخ کند.
متن کامل قرارداد فدراسیون فوتبال با شرکت آلاشپرت در
اختیار خبرنگار ایران ورزشی قرار گرفته است .با اینکه یکی
از بندهای این قرارداد به محرمانه بودن آن تأکید دارد اما
براساس تأکید دادستان کل کشور بر اینکه قرارداد محرمانهای
نباید وجود داشته باشد ،ایران ورزشی اقدام به انتشار گزیدهای
از این قرارداد کرده است تا این قرارداد سند دیگری باشد بر
قراردادهای یکطرفهای که فدراسیون فوتبال به آن تن میدهد
و موجب بروز دردسرهایی میشود که در فاصله یک ماه
مانده تا اردوی تیم ملی بزرگساالن و در آستانه مسابقات دیگر
تیمهای ملی ،فدراسیون برای تأمین البسه بالتکلیف باشد.

در زیر به تعدادی از بندهای عجیبی که در قرارداد فدراسیون
فوتبال (طرف اول) با نماینده شرکت آلاشپرت در خاورمیانه
(طرف دوم) ذکر شده ،اشاره کردهایم:
4ـ1ـ .16اختصاص دو قطعه بلیت  VIPتماشای مسابقات
دوستانه و رسمی تیمهای ملی که در داخل کشور برگزار
میگردد و یک قطعه بلیت  VIPدر رقابتهای برون مرزی
تیمهای ملی به طرف دوم.
4ـ1ـ .23خریداری البسه مورد نیاز داوران حاضر در لیگهای
برتر ،دسته اول ،دسته دوم و کلیه مسابقات ورزشی تحت
نظارت فدراسیون از شروع سال دوم قرارداد مطابق با

گزیدهای از بندهای عجیب
قرارداد فدراسیون فوتبال با
شرکت آلاشپرت برای تأمین
البسه تیمهای ملی نشان
میدهد که ضعف فدراسیون
فوتبال در عقد قرارداد فقط
به قرارداد با سرمربیان تیم
ملی محدود نمیشود!
استانداردهای ملی و بینالمللی (براساس لیست مندرج در
پیوست این قرارداد و نمونه اقالم عرضه شده توسط طرف دوم
و مورد قبول و تأیید طرفین قرارداد که پلمپشده و نزد کمیته
بازاریابی طرف اول نگهداری میگردد).
4ـ1ـ23ـ .1مکلف نمودن داوران به استفاده از البسه برند
آلشپرت در تمامی مسابقات از فصل آتی تا پایان قرارداد.
4ـ1ـ .30قرار دادن یک میز در اختیار طرف دوم در محل استقرار
سازمان اقتصادی فوتبال جهت ایجاد دفتر آلشپرت.
4ــ1ـ .33در صورت راهیابی تیم ملی فوتبال بزرگساالن به جام
جهانی قطر  2022دو نفر از نمایندگان شرکت برای حضور در
قطر را دعوت نموده و هزینههای مربوطه را پرداخت نماید.
4ـ2ـ .1طرف دوم (شرکت آلاشپرت) متعهد گردید در صورت

صعود و حضور تیم ملی فوتبال بزرگساالن آقایان در مسابقات
جام جهانی  2022قطر ،مبلغ  25 ،000،000،000ریال (بیست و
پنج میلیارد ریال) معادل  2،500،000،000تومان (دو میلیارد
و پانصد میلیون تومان) به عنوان پاداش پس از حضور در
جام جهانی ،طی  4قسط  2ماهه (قسط اول  1میلیارد تومان
و قسطهای دوم ،سوم و چهارم  500میلیون تومان) در وجه
حساب طرف اول کارسازی نماید و رسید آن را تحویل طرف اول
نماید.
4ـ2ـ .2طرف دوم متعهد گردید در صورت صعود تیم ملی
فوتبال بزرگساالن آقایان به مرحله دوم مسابقات جام
جهانی  2022قطر مبلغ  10.000.000.000ریال (ده میلیارد
ریال) معادل  1.000.000.000تومان (یک میلیارد تومان) به
عنوان پاداش طی دو قسط  1/5ماهه در وجه حساب طرف اول
کارسازی نماید و رسید آن را تحویل طرف اول نماید.
4ـ2ـ .3طرف دوم متعهد گردید در صورت قهرمانی تیم ملی
فوتسال بزرگساالن آقایان در مسابقات جام جهانی پیش
رو ،مبلغ  10.000.000.000ریال (ده میلیارد ریال) معادل
 1.000.000.000تومان (یک میلیارد تومان) به عنوان پاداش
طی دو قسط  1/5ماهه در وجه حساب طرف اول کارسازی
نماید و رسید آن را تحویل طرف اول نماید.
4ـ2ـ .15شرکت در جهت حمایت بیشتر از تیم ملی فوتبال
بزرگساالن متعهد گردید در مدت زمان قرارداد ،ساالنه مبلغ
 250میلیون تومان به طرف اول بپردازد.
4ـ2ـ15ـ .1در صورتی که با ارائه اسناد مالی مثبته ،بدهی سابق
طرف اول به طرف دوم تأیید گردد مبلغ  250میلیون تومان
بابت سال اول قرارداد از مبلغ بدهی مذکور کسر گردیده و
مابقی مطالبات طرف دوم ،توسط طرف اول به طرف دوم
پرداخت میگردد.
 5ـ .5فدراسیون متعهد گردید برای ایجاد فن شاپ و فروشگاه
عرضه محصوالت آلشپرت با شرکت همکاری الزم را نماید و
اقدامات الزم جهت رفع موانع احتمالی را انجام دهد.
 5ـ .6فدراسیون متعهد میباشد در سایت فدراسیون و
کلیه فضاهای مجازی فدراسیون ،جهت عرضه و فروش
محصوالت توسط شرکت و اعطای نمایندگی از طریق شرکت،
تبلیغات شرکت را درج نماید.
 5ـ .7فدراسیون متعهد میباشد برای فروش محصوالت
آلشپرت مکانهایی را در محلهای تمرین تیم بزرگساالن در

