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گزارش«شهروند»از بحرانهایاقتصادیپیشرویفردی کهمیخواهدسکانفدراسیونرابرعهدهبگیرد

رئیس جدید فوتبال هزارمیلیارد پول نیاز دارد
لباس خریداری کردیم .در این سالها فدراسیون برای
تأمین نیاز سایر تیمهای ملی از شرکت مجید هم لباس
خریداری کرده است .تمام بازیکنان  18تیمملی زیرنظر
ن سالها از نحوه دریافت
فدراسیون هم در تمام ای 
لباس اعتراض داشتهاند و فدراسیون هیچوقت به
شکلی قرارداد امضا نکرده که به قدری لباس داشته
باشد که به بازیکنان لباس اضافه هم بدهد و در پایان
اردوها لباسها جمعآوری میشود .پس اگر مدیران
کنونی فدراسیون دوباره افدام به بستن یک قرارداد
جدید و بد با یک شرکت نکنند ،مدیریت فدراسیون
جدید باید فکری اساسی برای البسه تیمهای ملی و
انعقاد قرارداد مناسب در این زمینه داشته باشد .البته
تحریمهایظالمانهآمریکاهممشکالتیرابهوجودآورده
که برندهایی چون نایکی و پوما و آدیداس نتوانند با
ایرانقراردادامضاکنند.

[شهروند] انتخابات فدراسیون فوتبال نهایتا باید
تا چندماه آینده برگزار شود و با این تفاسیر شاهد این
خواهیم بود که مدیران مختلف از طیفهای گوناگون
برایریاست فدراسیون اقدام خواهند کرد.قطعاصندلی
ریاست محبوبترین رشته ورزشی آنقدر جذاب است
کهافرادباجایگاههاوشرایطمختلفبرایبهدستآوردن
آن ثبتنام میکنند .این درشرایطی است که چندماه
قبل هم ثبتنام از کاندیداهای ریاست و پستهای
هیأترئیسه انجام شد و اما هیچکدام از این نامزدها
برنامهای برای حل مشکالت اقتصادی فدراسیون
ارایه ندادند .حاال هم که به انجام مراحل پایانی تصویب
اساسنامه و برگزاری انتخابات نزدیک میشویم ،نگرانی
بابتوضعمالیفوتبالایرانوجودداردوبهنوعیمیتوان
اینطور فهمید که شرایط تقریبا بحرانی است و حل
مسائل اقتصادی فوتبال نیازمند حمایت ملی از دولت
گرفته تا همه باشگاهها و اهالی فوتبال و حتی مردم دارد.
بایکنگاهسادهمیتوانمتوجهشدفردی کهمیخواهد
رئیس فدراسیون فوتبال شود ،دستک م هزارمیلیارد
تومانپولبرایحلمشکالتنیاز داردتابتواندمشکالت
را مرتفع کند که اگر این پول کالن تأمین نشود ،شرایط
بسیار بدتر از اینخواهدشد.
حقپخشتلویزیونی؛همچنانرویهوا
پرونده اقتصادی فوتبال ایران در رابطه با حق پخش
تلویزیونی و مذاکرات بینتیجه با مدیران سازمان
صداوسیمانیاز بهتوضیحاضافهوافشاگریندارد.فوتبال
در ایران سالهای سال است که از اصلیترین درآمد
خود محروم است و تالش چندین و چندساله مدیران
فدراسیون هیچوقت نتیجه مثبتی نداشته و رسانه ملی
بههیچعنوانحاضر نشدهبهفوتبالپولبدهد،هرچند
بسیاریاز کارشناسانواهالیفوتبالبر اینباور هستند
که ضعف مدیریتی مدیران فدراسیون و بلدنبودن
مذاکره و عملکرد بدی که منجر به نداشتن پشتوانه
مردمی شده ،تأثیر زیادی در شکست در مذاکرات داشته
است .همچنین نباید فراموش کرد که وزارت ورزش با
صداوسیمابرایدریافتحقپخشورزشبهنتایجخوبی
رسیدهاماطبیعیاست کهدرآمدفوتبالاز اینقرارداد آن
چیزینیستکهبایدباشدوبههمینترتیبرئیسجدید
فوتبال ایران باید یک برنامه حسابشده و قوی برای به
نتیجهرساندن این پرونده داشته باشد؛ چون اگر درآمد
کافی حق پخش تلویزیونی نباشد ،تیم مدیریتی بعدی
فدراسیونهمبامشکالتاساسیروبهروخواهدشد.
استفادهنکردندرستاز فضایاینترنتی
پرونده حق پخش تلویزیونی اما به یک بخش
دیگر هم از نظر اقتصادی مربوط میشود .با توجه به
گسترش شبکههای اجتماعی و تبدیلشدن اینترنت
به رسان ه اول ،تیم اقتصادی فدراسیون فوتبال در
این سالها هیچ برنامهریزی و هدفگذاری اقتصادی
درستی برای درآمدزایی و تولید محتوا و فروش آن در
این بخش نداشته است .البته به خاطر برخی قوانین و
مصلحتاندیشیها موانعی بر سر این راه وجود دارد اما
مشکل بزرگتر اینجاست که اصال فکری برای درآمدزایی
در این بخش وجود نداشته که مدیران بخواهند موانع
را برای رسیدن به یک هدف بزرگ از سر راه بردارند .گفتنی
است؛فدراسیونهیچوقتاقداماتمثبتوبزرگیبرای
فروش سیگنال تلویزیونی در بازارهای بینالمللی هم
نداشته است؛ یعنی هیچکسی به دنبال راهی نبوده که
هم قوانین داخلی رعایت شود و هم فوتبال به جایگاهی
برسد که از بازار بینالمللی هم بتواند درآمد کسب کند.
همچنیننبایدفراموشکردکهیکبار سازماناقتصادی
فوتبال ایران اقدام عقد قرارداد برای فروش دیجیتالی
پخش مسابقات داشت و یک قرارداد پرسروصدا و

پرحرفو حدیث با یک شرکت به امضا رساند اما کسی
نفهمیدکهسرنوشتآنووضعمالیاینقراردادچهشد.
قراردادهایتجاریکهکارگشانبود
یکی دیگر از مهمترین رکنهای درآمدزایی فوتبال
ایران به موضوع قراردادهای تجاری و اسپانسرینگ
مرتبط میشود که در فوتبال ایران در سالهای اخیر
چیزی جز شکست در این پروندهها ندیده است.
مدیران در انعقاد قراردادهای بسیار بد به درجه
استادی رسیدهاند و فوتبال ایران را با یک بحران
اقتصادی روبهرو کردهاند .مثال آشکار این حقیقت هم
مربوط به سال  1397است که تیمملی در جامجهانی
و جامملتهای آسیا شرکت کرد و فدراسیون در عقد
قرارداد اسپانسرینگ به شکلی عمل کرد که عمال درآمد
قابل توجهی از مهمترین تورنمنتهایی که فوتبال ملی
ایران میتوانست در آن شرکت کند ،نداشتیم .همین
عملکرد بسیار بد هم باعث شده که اقتصاد و جایگاه
فدراسیون در این زمینه به قدری کوچک شود که دیگر
شرکتهایبزرگتمایلزیادیبرایعقدقراردادهمکاری
با فدراسیون نداشته باشند .شاید برای همین است که
در دوسال اخیر هم فدراسیون اسپانسر بزرگ و خوبی
نداشته و به همین دلیل از درآمد قابل توجهی محروم
شده است .در بدترین شرایط اگر یک قرارداد درست
منعقد میشد فدراسیون در هرسال میتوانست
حداقل 50میلیارد تومان دریافتی داشته باشد که این
اتفاق عملی نشد .به این ترتیب رئیس بعدی فوتبال
باید فکری اساسی به حال این سیستم سلسله مراتب
اقتصادی داشته باشد و در این زمینه تحولی بزرگ
ایجاد کند .فوتبال ایران در این حوزه به معنای واقعی
عقبمانده است و این عقبماندگی نشأت گرفته از
تورفتارهایغلطمدیریتیبودهاست.
همینسیاس 
اسپانسرهاهمکارینکردند
سیستم اقتصادی فدراسیون درحوزه تبلیغات
محیطی فوتبال هم از فاجعه فراتر بوده است .برای
مسابقات تیمملی که هیچوقت شفافسازی دقیقی در
این رابطه نشده است .در لیگبرتر که دو فصل است؛
شرایط بهتر شده اما هنوز سازمان لیگ از سالها قبل
طلب 18میلیارد تومانی از شرکت ایران نوین ،طلب
35میلیارد تومانی از شرکت فناپ و طلب 55میلیارد
تومانیاز شرکتامینسیماکیشطبقادعایمسئوالن
دارد .تمام این پروندهها هم به داوری حقوقی رفته و
مدت زمان زیادی است که تکلیف تسویه این مطالبات
با اسپانسرها و پرونده شکایتهای مطر حشده روشن
نشده است .البته در همین دو فصل اخیر هم که شرایط
بهتر شده،باز همباشگاههااز عملکرداقتصادیسازمان
لیگ و نحوه دریافت پول اعتراضهایی بزرگ دارند و
هیچ بعید نیست که برای لیگ آینده بعضی از باشگاهها
تصمیم بگیرند در مقابله با سازمان لیگ خودشان
اجرای تبلیغات محیطی در بازیهای خانگی را برعهده
بگیرند.پسقطعاتیممدیریتیبعدیفدراسیونفوتبال
میتواند با یک فاجعه بسیار بزرگ و درگیری با باشگاهها
روبهروشود،البتهدر کنار ایجادتحولدر سیستماجرایی
درآمدزاییوعقدقراردادباشرکتها.
البسهکمکیفیتهمنداریم
این روزها در رسانهها اخباری درباره فسخ قرارداد
فدراسیون با شرکت آ لاشپورت منتشر شده و این خبر
فراتر از فاجعهاست.اینبرایدومینبار استکهقرارداد
بد فدراسیون با شرکت آ لاشپورت به نتیحه نمیرسد.
قبل از آن هم فاجعه انعقاد قرارداد با شرکتهایی چون
لگیا و جیووا را تجربه کردهایم .برای جامجهانی روسیه و
جامملتهای آسیای  2019امارات که از شرکت آدیداس

خبریاز فروشلباسواقالمهوادارینیست
یک منبع بسیار مهم درکشورهای توسعهیافته،
درآمدزایی از فروش لباس و اقالم هواداری است که به
خاطر رعایتنکردن قانون کپیرایت و انعقاد قراردادهای
بد با اسپانسرها هیچوقت توفیقی حاصل نشده است.
فدراسیوندر هیچکجایایرانفروشگاهاختصاصیبرای
فروش لباس و کاالهای مختلف مربوط به تیمهای ملی
ندارد.در همانروزهایبرگزاریجامجهانیوجامملتهای
آسیا شاهد برنامه اقتصادی برای فروش لباس به مردم
نبودیم .درشرایطی که بهترین زمان برای پول به دست
آوردنبود.یکمثالسادهبرایشمامیزنیم.اگر در همان
سال فدراسیون میتوانست به یکمیلیون نفر لباس
تیمملی با قیمت 50هزار تومان بفروشد ،آنوقت درآمد
50میلیارد تومانی حاصل میشد .این اتفاق اما رخ نداد
و مردم لباس تیمملی را از بازار آزاد در منیریه و مغازههای
دیگر با بدترین کیفیت تهیه میکردند و هیچ ساماندهی
در این زمینه وجود نداشت .اما آیا مدیران بعدی فوتبال
میتوانند این فضا را با تغییرات مثبت روبهرو کنند و از
تکرار فجایع و بیتفاوتی نسبت به این مسأله فاصله
بگیرند؟
بدهیهایکالنبهبخشهایمختلف
فدراسیون فوتبال براساس شایعات خبری حداقل
70میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارد .همین حاال به خاطر
قرارداد ویلموتس 2میلیون یورویی که از شرکت شستا
قرض کرده ،مدت زیادی از زمان بازپرداخت آن گذشته و
باید دوبرابر و مبلغی نزدیک60میلیارد تومان پس بدهد.
از طرف دیگر ،ویلموتس شکایت 6.5میلیون یورویی از
فدراسیون فوتبال در فیفا مطرح کرده و اگر خدایناکرده
بتواند حداقل نصف این پول را بگیرد ،چیزی حدود
80میلیارد تومان دیگر با یک حساب سرانگشتی اینجا
بدهکار میشویم .فدراسیون حتی بدهی قابل توجه
میلیاردیبهاشخاصحقیقیوحقوقیمثلهتل،آژانس
هواپیمایی و ...هم دارد .هزینههای فدراسیون بهمراتب
از درآمدها بیشتر است .حقوق پرسنل فدراسیون و
هزینههای پشتیبانی در یکسال به حداقل 20میلیارد
تومانمیرسد.فدراسیونکنونیفوتبالامادر تأمیناین
منابعمشکالتاساسیدارد.
18تیمملیفوتبالچقدر هزینهدارند؟
18تیمملیزیرنظر فدراسیونفوتبالفعالیتدارند.اگر
تیمملی بزرگساالن را فاکتور و درنظر بگیریم که حداقل
برایآمادهسازیخوبهرکداماز اینتیمهابودجه500هزار
دالری درنظر گرفته شود ،به 8.5میلیون دالر بودجه نیاز
است .این رقم حداقل بودجه مورد نیاز برای یک
آمادهسازی نسبتا خوب برای تیمهای ملی به صورت
میانگیناست؛یعنیحدود180میلیاردتومان!فدراسیون
به خاطر بیپولی در سالیان گذشته با صرفهجویی
سادهترینبرنامهریزیرابرایتیمهایملیدارد.هر تیمدر
آستانه مسابقاتی که دارد ،تشکیل میشود و اگر نتیجه
نگیرد ،تعطیل میشود تا در آستانه مسابقات بعدی قرار
بگیرد .بیپولی باعث میشود که تداکرات حرفهای و
استاندارد هم برای تیمها شاهد نباشیم .حاال تیمملی
بزرگساالنراهمبهاینسیستماضافهکنید.برایداشتن
یک تیمملی قدرتمند حداقل برای هرسال نیاز به بودجه
10میلیوندالریاست.تیمیکهبهترینامکاناتراداشته
باشد و مدام با تیمهای بزرگ بازی دوستانه برگزار کند و از
برگزاریاینبازیهادر کنار هزینهبتواندباجذباسپانسر
بخشی از هزینهها را جبران کند؛ یعنی اگر بخواهیم مثل
یک تیمملی قدرتمند در جهان فوتبال عرضاندام کنیم،
حداقل به 200میلیارد تومان بودجه نیاز است .اگر قرار بر
امکاناتوشرایطبهتر باشدهم،بایدهزینههایبیشتری
انجام شود .این عدد در مقایسه با تیمهای بزرگ تازه به
هیچعنوان قابل مقایسه نیست و فوتبال کشور برای
رسیدن به شرایطی ایدهآل به چندبرابر این پولها نیاز
دارد.

شایعه قهر دو ستاره
استقالل تکذیب شد
تمرینروزپنجشنبهاستقالل
درشرایطیبرگزارشدکهمحمد
دانشگرمدافعآبیهابعداز
بیانضباطیایکهانجامداد،با
حضوردرجلسهکمیتهانضباطیو
جریمهنقدیمجوزبازگشتبه
تمریناتراگرفتوکارشرادوباره
آغاز کرد.در اینشرایطروز گذشته
علیکریمیکمیزودترمحل
تمرینراترککردووریاغفورینیز
دراینجلسهحضورنداشت،تا
شایعاتیدربارهاشپیشبیاید.
دربارهآنهاگفتهشدکهازبازگشت
دانشگربهتمرینناراحت
شدهاندوبههمینخاطربه
حالتقهرزمینتمرینراترک
کردنداماچنینموضوعیصحت
ندارد.وریاغفوریکاپیتان
استقاللدراینبارهگفت«:واقعا
بعداز شنیدناینخبر دروغ
تعجبکردم.علیکریمیبهدلیل
درگذشتدخترخالهاش،روحیه
مناسبیبرایتمریننداشتوبا
هماهنگیآقافرهاددرتمرین
تاکتیکیشرکتنکرد.منهممچ
پایمدردداشتوچونمیخواهم
بهتیمدرمقابلسپاهانکمک
کنم،باصالحدیدکادرفنیدر
بخشتاکتیکیشرکتنکردم.
نشر ایناخبار کذباز سوی
حاشیهسازانوبازنشر آناز سوی
دیگرحاشیهسازان،بدونشکبا
اهدافیدیگرانجاممیشود».کاوه
رضاییکهفصلاخیربهعنوان
بازیکنقرضیدرشارلواعضویت
داشتونمایشدرخشانیبا
گلهاوپاسگلهایخودارایه
داد،سالآیندهنیز باز هم
بهعنوانبازیکنقرضیبرایاین
تیمبهمیدانخواهدرفت.
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چند تیم برای فرار از سقوط تالش میکنند

جنگفرهادوامیر براییکسهمیه
[شهر وند]استقالل-
سپاهانامشباز ساعت21
و30دقیقهدر ورزشگاه آزادی
هفته
بزرگ
بازی
بیستوهفتملیگنوزدهم
را برگزار میکنند .با اینکه
پرسپولیس هفته گذشته
قهرمانی خود را چهارهفته
قبلاز پایانمسابقاتجشنگرفته،اماجدالبرایکسبسهمیههایآسیاییوفرار از
سقوط ادامه دارد .موضوعی که بیش از بقیه جدال استقالل و سپاهان را حساس
میکند،دوئلفرهادمجیدیوامیر قلعهنوییروینیمکتدوتیماست.قلعهنوییکه
همهقهرمانیهایآبیپوشانرادرتاریخلیگبهدستآورده،درسالهایاخیراختالفات
زیادیبافرهادمجیدیداشتهوحاالدرجدالحیثیتیامروز قرار استبرابر تیموشاگرد
سابق خود قرار بگیرد.برنده این بازی میتواند تا حد زیادی خود را به کسب یکی از
سهمیههایفصلآیندهلیگقهرمانانآسیانزدیککند،چوندوتیمدرشرایطفعلی
همامتیاز هستند و تراکتور هم در وضع مشابهی قرار دارد.فرهاد دوست ندارد بعد از
پیروزی در بازی معوقه مقابل پارسجنوبی ترمز تیمش بار دیگر کشیده شود ،چون
ممکناستباختدربازیامشبحتیبهقیمتکناررفتنشدرپایانفصلتمامشود.
از سویدیگر قلعهنوییکهحتیزمزمههایبازگشتشبهاستقاللبرایفصلبعدهم
شنیدهمیشود،اصالدوستنداردفصلرابدونسهمیهآسیاییباسپاهانبهپایان
برساند .دیدار پارسجنوبی و شاهین بوشهر هم که دربی تیمهای استان بوشهر
محسوبمیشود،برایتعیینتکلیفانتهایجدولاز اهمیتباالییبرخوردار است.
شاهین درصورت عدم پیروزی در این مسابقه احتمال دارد دیگر شانسی برای بقا در
لیگبرتر نداشتهباشد.گلگهر سیرجانوفوالدخوزستانهمدیدار نسبتاحساسیرا
برگزار میکنند.سیرجانیهانیاز مبرمیبهبردبرایجداییاز تیمهایقعر جدولیدارندو
فوالدهمبرایکسبسهمیهاصالناامیدنیست.ودر آخر همپرسپولیسقهرمانباید
در خانهنساجییکبازیتقریباتشریفاتیرابرگزار کند.شایداینمسابقهفرصتخوبی
براییحییگلمحمدیباشدکهازبازیکنانجوانخوددرترکیباستفادهکند.

توپ و تور
فدراسیون سراغ مربیان بزرگ جهان رفت

نیمکتتیمملیوالیبالدر انتظار آلکنویارزنده

ستاره ایرانی دوباره در
شارلوای بلژیک
کاوهرضاییکهفصلاخیر
بهعنوانبازیکنقرضیدرشارلوا
عضویتداشتونمایش
درخشانیباگلهاوپاسگلهای
خودارایهداد،سالآیندهنیز باهم
بهعنوانبازیکنقرضیبرایاین
تیمبهمیدانخواهدرفت.این
مهاجمایرانیدوسالقبلاز
استقاللبهشارلواپیوستودر
نخستینسالحضورشدر
فوتبالاروپاموفقبهزدن۱۶گل
در۳۹مسابقهمراحلاولو
پلیآفژوپیرلیگشدوسومین
گلزنبرتراینرقابتهالقب
گرفتتابااینعملکردموردتوجه
تیمقهرمانکلوببروژقرار
بگیرد.رضاییفصل۲۰۱۸-۱۹رانیز
باشارلواآغاز کردوپساز انجام4
مسابقهوزدن۳گلدر هفتههای
ابتدایی،باقراردادیچهارسالهبه
کلوببروژپیوست،اماحضوردر
اینتیمآنطور کهموردانتظار او
بود،پیشنرفتتااینمهاجم
ایرانیدوبارهبهشارلوابرگردد.در
نهایتطبقتوافقصورتگرفته
بینکلوببروژ وشارلواکهبرای
دومینسالپیاپیاتفاقافتادو
بهصورترسمیاز سویهر دو
باشگاهاعالمشد،قرار استکاوه
رضایییکفصلدیگربهعنوان
بازیکنقرضیبرایشارلوابه
میدانبرودتاشایعاتبرای
انتقالاوبهسایرتیمهابهپایان
برسد.

[شهروند]بعداز گذشت
بیش از سه ماه از قطع
همکاری ایگور کوالکوویچ با
فدراسیون والیبال ایران و
حرفوحدیثهای زیادی که
پیرامونسرنوشتنیمکت
تیمملیدر المپیکتوکیوبه
گوشمیرسید،باالخرهاز دو
گزینه جدی برای جانشینی
کوالکوویچ رونمایی شده است .دبیر فدراسیون والیبال هم در گفتوگوی اخیر خود
مذاکراتبامربیانیهمچونرزندهوآلکنو،سرمربیانسابقتیمهایبرزیلوروسیهراتأیید
کردهاست.بااینحالبهنظرمیرسدمذاکراتفدراسیونباوالدیمیر آلکنوخیلیجدیتر
پیشمیرود.سایترسمیلیگوالیبالروسیهدر گزارشیبهاینموضوعپرداختهونقل
قولیهمازاینمربیمطرحوالیبالروسیهآوردهاست.آلکنوکهدرمقامبازیکنوسرمربی
افتخاراتزیادیباتیمملیروسیهکسبکرده،هماکنونسرمربیتیمزنیتکازاندرلیگ
والیبال این کشور است .او  5سال قبل هم در این تیم با سعید معروف کار کرده و به
واسطهاینهمکاریوهمچنینرویاروییباتیمملیایراندر زمانحضورشدر تیمملی
روسیه،شناختخوبیاز والیبالایراندارد.آلکنومذاکرهبافدراسیونایرانراتأییدکردهو
میگوید«:بلهمنبافدراسیونایراندر تماسبودموباهمصحبتکردیم.منآرزوهای
بزرگیبرایآنهادارمامافعالگفتمنهوبایدبیشتر فکر کنم.مندر زنیتکازانکار میکنمو
نمیتوانمباتوجهبهقراردادفعلیامبهپیشنهاددیگریفکر کنم».باوجودصحبتهای
محتاطانهایکهازسویآلکنومطرحشده،بهنظرمیرسدمذاکراتبینفدراسیونایرانو
سرمربیسابقروسیهخیلیجدیدنبالمیشود.البتهمشخصنیسترزنده،سرمربی
نامآشنا و سابق برزیل چه پاسخی به پیشنهاد ایران داده است.با این حال اکثر
کارشناسانوبازیکنانایرانیاز حضور آلکنویارزندهبهعنوانمربیاندرجهاولوالیبال
جهانروینیمکتتیمملیاستقبالکردهاند.
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