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گزارش
دردسر نیممیلیون یورویی

پرسپولیسیها بعد از بازگشت از فینال لیگ
قهرمانان آسیا با خبر بدی روبهرو شدند و آن هم
کنار کشیدن دیوان عدالت ورزش از دادرسی پرونده
ماریو بودیمیر بود .حاال آنها کمتر از یک ماه دیگر برای
پرداخت آن زمان در اختیار دارند و اگر نتوانند در این
زمان مشکل این پرونده را حلوفصل کنند با محرومیت
از  3پنجره نقلوانتقاالتی مواجه میشوند و این برای
یحیی که در ذهن خود تقویت تیمش در نیمفصل را
مرور میکند اصال خبر خوبی بهشمار نمیرود .این اما
پایان کار نیست و قرمزپوشان پایتخت در ادامه باید
در انتظار احکام  CASدرخصوص پرونده کالدرون
و دستیارانش و همچنین جری بنگستون باشند و
حاال هم که از گوشه و کنار خبر میرسد که برانکو و
دستیارانش قصد دارند یک بار دیگر علیه پرسپولیس
اقامه دعوا کرده و موضوع پرداخت مالیات خود را
از طریق فیفا دنبال کنند .حاال مدیران پرسپولیس
بهدنبال این موضوع هستند که درصورت شکست در
آخرین پرونده باید چه مبلغی بپردازند.
توافق ایران-کرواسی در سال 76
حدود  13سال قبل دولتهای ایران و کرواسی
در راستای بهبود همکاریهای خود اقدام به تهیه و
امضای توافقنامهای کردند که بر اساس آن اگر یکی از
شهروندان هر کشور در کشور دیگر مشغول به کار باشد
و پس از پایان فعالیت خود در آن کشور از پرداخت
مالیات طفره رفت و به کشور خودش بازگشت ،اداره
مالیات کشور مبدا این حق را داشته باشد که اموال
شهروند خود را در زمان حضور نداشتن در کشور
بررسی کرده و مالیات آن را اخذ کند .این توافقنامه که
لغو اخذ مالیات مضاعف نام دارد باعث میشود که اگر
بهطور مثال یک فرد ایرانی  5سال در کرواسی حضور
داشت و مالیات پرداخت نکرد و به ایران بازگشت،
دولت ایران بتواند با استعالم از دولت کرواسی گزارش
کامل درآمد شهروند خود را اخذ کرده و بر اساس
قوانین خود از آن فرد مالیات دریافت و به خزانه کشور
واریز کند و برعکس این مورد درخصوص شهروندان
کروات که در ایران مالیات ندادهاند نیز صدق میکند.
البته موضوعی که باید به آن توجه داشت این است که
کرواتهای حاضر در ایران که بدون پرداخت مالیات
کشورمان را ترک میکنند باید این مالیات را بر اساس
یورو و البته قوانین محاسباتی کشور خودشان پرداخت
کنند .برهمین اساس بد نیست بدانید که طبق قوانین
کشور کرواسی ،شهروندان این کشور باید  35درصد
از درآمدهای خود را بهعنوان مالیات به دولت خود
بپردازند که این رقم در مقایسه با نرخ مالیات در
کشورمان ،بسیار سنگین است.
قرارداد سال پنجم هم پای پرسپولیس نوشته
میشود
برانکو ایوانکوویچ که در زمان مدیریت نژادفالح
در باشگاه پرسپولیس حضورش را در این تیم قطعی
کرد از همان بدو ورودش پرداخت مالیات درآمدش را
به دوش باشگاه انداخت و این رویه تا پایان قراردادش
در سرزمین سرخها نیز ادامه داشت.اما نکتهای که
در این بین وجود دارد مربوط میشود به قرارداد
پایانی این مربی کروات با پرسپولیس که  2ساله
بسته شد اما در نهایت بعد از پایان یکفصل از این
قرارداد ،برانکو بهدلیل عدمدریافت حق حقوقش آن
را بهصورت یکطرفه فسخ کرد و راهی االهلیعربستان
شد .در این خصوص شنیده میشود بر اساس قوانین
مالیاتی کشورمان اگر قراردادی به هر دلیل فسخ و
ادامه همکاری میسر نباشد باید برگه فسخ دوطرفه این
قرارداد بهصورت کامال قانونی در پرونده وجود داشته
باشد .اما با توجه به اینکه قرارداد سال پایانی برانکو
با پرسپولیس بهصورت یکطرفه فسخ شده و سرخها
مدرکی برای اثبات این موضوع در دست ندارند و این
قرارداد هم دوطرفه فسخ نشده ،مالیات سال پنجم نیز
به پای پرسپولیسیها نوشته میشود .گفتنی است
سرخها در این سالها هیچ مالیاتی برای مربیان کروات
خود پرداخت نکردهاند و حاال اگر در این پرونده هم
وکیل برانکو و دستیارانش موفق باشند ،این باشگاه
باید مالیات دستمزد پنجساله مربیان اسبق خود را
پرداخت کند.
جرایم سنگینتر از اصل مالیات!
حاال بهنظر میآید که پرسپولیسیها در
بد مخمصهای گرفتار شدهاند و باید خودشان را
آماده کنند که بهزودی این معضل را هم پشتسر
بگذارند .نکته جالب در این بین قوانینی است که در
عدمپرداخت مالیات بهچشم میخورد و باعث میشود
که بدهی پرسپولیسیها به اداره مالیات بیشتر از آنچه
هست شود .در قوانین مالیاتی نکاتی همچون 2.5
درصد جریمه دیرکرد بهصورت ماهیانه و همچنین
جرایمی درخصوص عدمارائه اظهارنامه مالیاتی در هر
سال بهچشم میخورد و این موضوع باعث میشود که
جرایم سرخها درخصوص مالیات مربیان کروات خود
از اصل آن بیشتر شود و این اصال خبر خوبی برای
سرخها نیست.
بدهی جدید نیممیلیون یورویی
اگر پرسپولیسیها و هوادارانش فکر میکنند که
مالیات برانکو و دستیارانش با چند میلیارد تومان ناقابل
حل و فصل میشود سخت در اشتباه هستند و آنها
باید منتظر حکم سنگینتری از سوی فیفا برای این
پرونده باشند.بر اساس شنیدهها بدهی مالیاتی سرخها
برای برانکو و دستیارانش رقمی در حدود نیممیلیون
یورو است که این مبلغ میتواند این باشگاه را با چالشی
جدید و جدی مواجه کند و در شرایطی که آنها درآمد
ارزی ندارند و بدهیهای زیادی را هم پیشروی خود
میبینند ،این موضوع میتواند شرایط را در این باشگاه
بغرنجتر از قبل کند .نکته قابل تامل ماجرا اینجاست
که این پول قرار نیست به حساب برانکو و دستیارانش
واریز شود و تمام این پول به جیب دارایی کرواسی
میرود که نشان میدهد عدممدیریت صحیح تا چه
اندازه میتواند برای یک باشگاه بزرگ و حتی کشور
دردسر ایجاد کند.
بدهکار مالیاتی چطور از کشور خارج میشد؟
در البهالی تمامی این حرفها و حدیثها
موضوعی که شاید چندان خودش را نشان نمیدهد
این است که چطور یک فردی که بدهکار مالیاتی بوده
سالیانه بهطور متوسط  20تا  30بار با دالیل مختلف
از کشور خارج میشده و کسی نبوده که مقابل این
بیقانونی را بگیرد؟ این موضوع نشان میدهد که برخی
از افراد بهدلیل نفوذهایی که دارند میتوانند بهراحتی
فرار مالیاتی کنند و با یک تلفن یا نامهنگاری ساده با
کلی بدهی مالیاتی از کشور خارج شوند .اما آن روزها
که برخیها به باشگاه پرسپولیس کمک میکردند که
بدون پرداخت مالیات مربیاش را از کشور خارج کند،
فکر اینجای کار را نکرده بودند که پرونده در جایی
تشکیل شود که آنها نفوذی ندارند و به همین سادگی
پولی که باید به حساب اداره مالیات کشور واریز میشد،
حاال باید بهصورت ارز از کشور خارج شود و دود این
کار بهچشم پرسپولیس و هوادارانش فرو میرود.
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حرفهای جنجالی مربیان علیرضا نیکبخت و حسن اشجاری و مدیر فوتبال و صادق درودگر؛

ردپای داور و بازیکنان به ماجرای شرطبندی در فوتبال!
سپهر ستاری

در کشورهای اروپایی با وجود آنکه بنگاههای
شرط بندی قدرت زیادی دارند و سالیانه میلیونها
دالر به جیب میزنند اما به اندازه ایران بحران و
چالش درست نکردهاند.
شرط بندی در فوتبال عجیب نیست .در دنیا،
خیلی از بنگاههای شرطبندی قدرت اول تبلیغات
در فوتبال هستند .موضوع تا اینجا از نظر آنها
مشکلی ندارد ولی مشکل زمانی به وجود می آید
که این پدیده روی فوتبال اثربگذارد .به همین دلیل
در کشورهای اروپایی اگر مسجل شود بازیکنی در
شرط بندی دخالت دارد ،به طور قطع محروم خواهد
شد .به عنوان مثال «تریپیر» بازیکن اتلتیکو مادرید
اخیرا  10جلسه محروم شده ،چراکه در سایت های
شرط بندی فعالیت می کرده .ظاهرا مسئوالن از
حضور بازیکنان در این سایت ها اطالع چندانی
ندارند چراکه خیلی از فوتبالیستها شانس خود
را برای پیش بینی نتایج فوتبال امتحان میکنند.
ظاهرا این یک اپیدمی است .چند سال قبل جواد
نکونام گفت بعضی از بازیکنان اوساسونا هم در
سایت های شرط بندی هستند .بنابراین مسئوالن
به سادگی نمیتوانند از این موضوع مطلع شوند
مگر اینکه بنگاههای شرط بندی به آنها اطالعات
بدهند .حتی بعضی فوتبالیست ها با اکانت دوستان
و رفقای خود وارد سایت های شرطبندی می شوند
که دیگر پیدا کردن آنها غیرممکن است!
وقتی بعضی بازیها از سایتها حذف شد

در کشورهای اروپایی با وجود آنکه بنگاههای
شرط بندی قدرت زیادی دارند و در واقع سالیانه
میلیونها دالر به جیب میزنند اما به اندازه ایران
بحران و چالش درست نکردهاند .در کشورمان راه
اندازی سایت شرط بندی قانونی نیست ،بنابراین
افرادی هم که در این حوزه فعالیت میکنند مجوز
ندارند .سایت های شرط بندی به صورت قارچ
گونه رشد میکنند و از کانالهای مختلف پول
میدهند و پول میگیرند .از آنجا که فعالیتهای
آنها غیرقانونی است بنابراین تالش میکنند تا پا
را فراتر بگذارند و دست به اقدامات عجیبتری
بزنند .به عنوان مثال افراد نزدیک به این بنگاهها
با بازیکنان در لیگ های مختلف ارتباط می گیرند
تا بتوانند از طریق آنها به درآمد خود بیافزاید و
یا حداقل گروهی هستند که در این سایت ها
فعالیت میکنند و میخواهند با خرید بازیکنان ،به
درآمدهای کالنی برسند.
این اتفاق دو سال قبل در لیگ یک ایران رخ
داد و وقتی سایتهای شرط بندی در خارج از ایران
مطلع شده اند عدهای دست در دست هم سرشان

کاله میگذارند بنابراین بعضی مسابقات را از تقویم
خود خارج کردند! بعد از این اتفاق و البته اعتراف
بعضی بازیکنان کسی نفهمید چه برخوردهایی
صورت گرفت.این اتفاق در حالی افتاده است که
به تازگی علی لطیفی سرمربی چوکا تالش فاش
کرد یک فرد نزدیک به دالل شرط بندی ،به او
پیشنهاد داد تا همکاری دو جانبه ای با هم داشته
باشند!« جالب است،آمدند به من گفتند که شما
نتیجه را عوض کنید.یک نفر را واسطه کرده بودند.
به او گفتم باید نفر اصلی شما را ببینم که رفتند
و خبری نشد.بعد هم پیام دادند که اگر خودت
نگیری به بازیکنت پول می دهیم،آنها نگیرند به
داور پول می دهیم ».علیرضا نیکبخت هم همین
چند روز پیش در مصاحبه ای تائید کرد شرط
بندی در لیگهای پائینتر وجود دارد .یا خداداد
عزیزی که بارها حنجره پاره کرده و گفته شرط
بندها در فوتبال قدرت گرفته اند و کسی نیست با
آنها برخورد کند.البته خداداد تصمیم گرفته دیگر
در این باره حرف نزند.او می گوید«:چه فایده؟سال
هاست دارم در این مورد حرف می زنم.گوش کسی
بدهکار نیست».
حرفهای جنجالی

نهادهای نظارتی با وجود مشغلههای فراوان
چند بار وارد این عرصه شده اند .مثال سال گذشته
اقداماتی در این زمینه صورت گرفت و بیش از 300
سایت شرط بندی مسدود شد .با وجود اقدامی
ضربتی اما دوباره این سایت ها رشد کردند و امروز
طبق روال سال های گذشته به کارهای خود ادامه
می دهند .آنها حتی با ترفندهای مختلف تراکنش
های مالی خود را هم انجام میدهند.
علیرضا نیکبخت می گوید« :در روز روشن

میگویند بیائید همکاری کنید .اگر نکنید مهم
نیست ما باالخره با یک نفر تبانی می کنیم .آقا این
چه وضعی است که تهدید هم میکنند؟»
حرف های نیکبخت چندان عجیب نیست اگر
سابقه این پدیده شوم را در فوتبال ایران بدانید.این
حرف های مهدی پاشازاده را بخوانید« :من سندی
ندارم که بتوانم مستند درباره این مسائل صحبت
کنم ولی یادم هست قبل از بازی یکی از تیمهایی
که سرمربیاش بودم ،گوشی موبایلم را چک نکرده
بودم ،بازی را  ۳بر یک باختیم .زمانی که سوار
اتومبیل شدم تا به خانه بروم ،دیدم  ۴ ،۳ساعت
قبل یعنی قبل از شروع بازی ،برایم پیامکی ارسال
شده و نوشتهاند فالن بازیکن تیمت در یک سایت
شرطبندی کرده و روی پیروزی  ۳بر یک حریف
شرط بسته و حتی در یک بخش شرطبندی هم
تیک زده یک گل تیم برنده از روی نقطه پنالتی
به ثمر میرسد! شوکه شدم چون هم  ۳بر یک
باخته بودیم و هم همان بازیکن با خطا در محوطه
جریمه به تیم حریف پنالتی داده بود .مدرک
خاصی نداشتم ،همین حرفها را با پرینت پیامک
به فدراسیون فوتبال دادم ولی آن بازیکن محروم
نشد چون مدارک؛سندیت الزم را نداشت».
صادق درودگر مدیر فوتبال هم یک بار فاش
کرد« :صابر میرقربانی زمانی که در تیمی مربی بود
عنوان کرد در یک بازی و در یک نیمه بازیکنان
تیم خودش  ۲۱کرنر به حریف دادند و بعد اعالم
شد چند نفر از این بازیکنان با این گروههای شرط
بندی در حال همکاری هستند».
حسن اشجاری مربی سابق شهرداری آستارا
دست به افشاگردی زد و از این گفت که مدرک
میآورد که داوران در فوتبال شرط بندی میکنند.

او گفت« :بارها گفته ام و هشدار داده ام .مدرک
میآورم که داور بازی نیز شرط بندی میکند .وقتی
کل تیم شرط بندی میکند تالش من چه فایدهای
دارد؟!»
بعد از اظهارات رنگارنگ درباره شرطبندی
و تهدیدات آن برای فوتبال مسئوالن سازمان
لیگ چند جلسه انجام دادند تا کنترل و نظارت
بیشتری روی مسابقات داشته باشند .طبیعی بود
که آنها به اطالعات شخصی بازیکنان ،مربیان یا
داوران در سایت های شرطبندی دسترسی نداشته
باشند ولی تالش کردند تا بتوانند از طریق کنترل
بازی ها حداقل فوتبالیستها ،داوران و مربیان را
تحت فشار بگذارند .با وجود سال ها شایعه و حرف
های جنجالی اما تا این لحظه به صورت رسمی
فدراسیون بیانیهای درباره دخالت چهره های
فوتبالی درباره شرط بندی نداده است .حاال اما یک
سوال کلیدی پیش می آید؟ آیا تمام حرفهایی که
فوتبالی ها در این باره می گویند ساختگی است؟!
این یک هشدار است»،فیشینگ» می شوید!

استفاده از پوشش شرطبندی برای
«فیشینگ»یکی از روش هایی است که هکرها از
آن برای سرقت اطالعات بانکی افراد از آن استفاده
می کنند .اگر دلتان می خواهد وارد سایت های
شرطبندی شوید باید پیه همه چیز را به تنتان
بمالید.در سایت های شرطبندی هکرها با ایجاد
درگاههای پرداخت آنالین جعلی اقدام به سرقت
اطالعات مهم و بانکی کاربران کرده و در گام بعدی
برداشت غیرمجاز از حساب بانکی قربانی صورت
میگیرد.
قانون چه می گوید؟

«برای کسانی که مرتکب جرم قمار میشوند
جرم انگاری شده و با احراز هویت فرد حسابهای
بانکی که برای اقدام به قمار استفاده میشوند،
تحت تعقیب قضائی قرار میگیرند».این را رضا تقی
پور انوری عضو کمیسیون صنایع مجلس می گوید.
او ادامه می دهد«:با دایرکنندگان این سایتها،
متناسب با جرمی که مرتکب شدهاند برخورد شده
و محکوم میشوند.هشدار می دهیم که تبادالت
اینچنینی در فضای مجازی باید بالفاصله مسدود
شوند .در غیر این صورت برای درگاهها نیز جرم
انگاری صورت گرفته که شامل جریمه مالی و
هم برخورد ،در صورت تکرار میشود.با توجه به
دستورالعملهای مرتبط با این بحث ،پلیس فتا
ضابط قضائی است و مطابق با حکم کارگروه تعیین
مصادیق محتوای مجرمانه ،دایرکنندگان سایتهای
شرط بندی چه با شکایت افراد و چه بدون شکایت،
باید شناسایی و سایت مورد نظر نیز مسدود شود».

چرا وزیر ورزش دغدغه فوتبال را دارد؟

از زمانی که مسعود سلطانیفر بهعنوان وزیر ورزش دولت روحانی
مشغول به کار شده ،همواره با طرفداران دو تیم پایتخت چالش داشته
است؛ با استقاللیها بیشتر و با سرخهای تهرانی کمتر .البته این چالش
یکطرفه بوده و وزیر چندان نقشی در آن نداشته است؛ ماجرا از این قرار
است که هواداران باشگاه استقالل وزیر ورزش را متهم به حمایت از باشگاه
پرسپولیس میکنند و در این بین پای پسر او را هم به ماجرا باز میکنند
تا به زعم خودشان با حرف و سند ثابت کنند وزیر پرسپولیسی است .به
این مورد باید اظهارنظرهای متعدد عدهای از پیشکسوتان استقالل را هم
اضافه کرد که خودبهخود مزید بر علت شده است .البته که در مقیاس
کمتر همچنان عدهای از هواداران پرسپولیس هم وزیر ورزش را متهم
به حمایت از استقالل میکنند و به عقیده آنها مشکالت مالی باشگاه
استقالل را یکی پس از دیگری رفع و رجوع میکند ،درحالیکه مشکالت
مالی پرسپولیسیها به قوت خود باقی است .البته که وزیر ورزش هربار و از
هر فرصتی استفاده کرده تا این مورد را گوشزد کند که نه طرفدار استقالل
و نه طرفدار پرسپولیس است و هر دو را به یک چشم و در حکم فرزند
وزارت ورزش میبیند .با وجود چنین توضیحاتی اما همچنان هستند
عده بیشماری از طرفداران دو تیم که صحبتهای مسعود سلطانیفر را
متقاعدکنندهنمیدانند.
حاال بدون درنظرگرفتن این موضوع که برایش سند و مدرکی در
دست نیست و بیشتر برگرفته از احساسات هواداران دو باشگاه است ،به
نظر میرسد مسعود سلطانیفر دغدغه زیادی برای فوتبال دارد؛ بحث
هواداری به کنار ،او نقش تأثیرگذاری در فدراسیون فوتبال ایران داشت و به
نظر میرسد عالقهمند است این نقش را همچنان حفظ کند .اگر قرار باشد
به چندین مورد از نقش پررنگ او در ماجراهای فدراسیون فوتبال اشاره
شود ،ابتدا باید به بقای مهدی تاج روی صندلی ریاست فدراسیون فوتبال
پرداخت؛ در شرایطی که قانونی پارلمانی مبنی بر عدم حضور بازنشستهها
در فدراسیونهای ورزشی وضع شده بود ولی مسعود سلطانیفر به همراه
رضا صالحیامیری ،رئیس کمیته ملی المپیک با کندوکاو زیاد در بندهای
قانونی راهی برای فرار مهدی تاج از این قانون پیدا کردند تا خطر اولیه
که عنوان شده بود اگر به ترکیب ریاست فدراسیون فوتبال دست بخورد

آنوقت باید منتظر تعلیقش ماند ،برطرف شود .تالشهای سلطانیفر در
کنار صالحیامیری برای بقای مهدی تاج در فدراسیون فوتبال در عین
آنکه عجیب به نظر میرسد ولی تأثیرگذار بود و دستآخر مهدی تاج با
استناد به بندی قانونی به کارش در فدراسیون ادامه داد تا اینکه ظاهرا به
دلیل بیماری قلبی استعفایش را نوشت و رفت.
سلطانیفر هنوز بابت حمایت از مهدی تاج در آن برهه زیر تیغ
انتقادات است ولی عقیده دارد اگر مهدی تاج در آن برهه از کار برکنار
میشد ،آنوقت فوتبال ایران زیر تیغ تعلیق میرفت.
دومین موردی که پای سلطانیفر را دوباره به فوتبال ملی باز کرده،
داستان استخدام مارک ویلموتس بلژیکی است؛ آنطور که ابتدا مهدی
تاج عنوان کرد مارک ویلموتس با نامهای که وزیر ورزش به فدراسیون
فوتبال فرستاده ،انتخاب شده است .البته در این مورد چندین ابهام وجود
دارد؛ اول اینکه مشخص نشده این نامه دستوری است یا نه؛ مهدی تاج
عالقه داشت اینطور القا کند که به او دستور داده شده مارک ویلموتس را
به کار بگمارد؛ از سوی دیگر وزارت ورزش با بیان اینکه در نامه مذکور فقط
عنوان شده «جهت بررسی» توپ را به زمین فدراسیون فوتبال و شخص
مهدی تاج انداخت و خبر داد که مسئولیتهای این قرارداد همچنان پای
خود فدراسیون فوتبال است.
وزیر ورزش البته در همین راستا کمک زیادی به فدراسیون کرده تا
از تیغ تیز انتقادات نمایندههای مجلس و نهادهای بازرسی در امان بمانند؛
سلطانیفر در جلساتی که نهادهای نظارتی و نمایندگان مجلس ترتیب
داده بودند تا مسئوالن فدراسیون فوتبال را مؤاخذه کنند ،به حمایت
از ترکیب مدیریتی فدراسیون پرداخته و عنوان کرده بود نباید دستاورد
آنها بهویژه در صعودهای پیدرپی به جام جهانی و پاداشهایی که برای
فوتبال ایران به دست آمده نادیده گرفته شود .اگرچه هنوز سرنوشت
مقصران پرونده ویلموتس نامشخص است ولی وزیر ورزش مثل اهالی
فدراسیون فوتبال اعتقاد دارد در این پرونده حق فوتبال ایران خورده شده
و با دفاع مناسب در دادگاه حکمیت ورزش میتوان رأی سنگین غرامت
6.2میلیونیورویی را شکست.
به غیر از این موارد ،مسعود سلطانیفر به تازگی دوباره پایش به

خرید غیرآرمانی

بعد از توقف پرسپولیس برابر ذوبآهن بار
دیگر اسم آرمان رمضانی به کلیدواژه هواداران این
تیم و مخاطبان فوتبال ایران تبدیل شد .رمضانی
مطابق معمول در نیمه دوم این بازی به میدان آمد
و در شرایطی که روی ارسال دیدنی سیامک نعمتی
میتوانست گل دوم را بزند و برتری پرسپولیس را
بیمه کند ،یک ضربه بسیار بد به توپ زد .دقایقی
بعد هم دروازه پرسپولیس باز شد تا خیلیها این
توقف خانگی را از چشم رمضانی ببینند .بهطور
کلی حضور او با آمار ضعیف قبلیاش در پرسپولیس
بهعنوان یک خرید لیگ برتری سهمیه بزرگساالن
بسیار عجیب بود و حاال عملکرد این بازیکن هم
انتقادها را تندتر کرده است.
267دقیقه ،تقریبا برای هیچ

آرمان رمضانی از زمان پیوستن به پرسپولیس
تعویض ثابت یحیی گلمحمدی تقریبا در تمام بازیها
بوده و این روند حتی پیش از محرومیت عیسی
آلکثیر هم وجود داشت .او تا به حال در لیگ و آسیا
مجموعا 267دقیقه برای قرمزها به میدان رفته که
حاصل آن تنها ارسال یک پاس گل در جریان پیروزی
4بر صفر این تیم مقابل الشارجه بوده است .آرمان البته
در جریان بازی با نساجی هم روی گل تساویبخش
سرخپوشان مؤثر بود .رمضانی با یک ضربه سر توپ را
به سیامک نعمتی رساند ،سیامک شوت زد و احمد
نوراللهی در دهانه دروازه با اثرگذاری روی توپ آن را
از خط عبور داد .ریز دقایق حضور آرمان رمضانی در

مسابقات پرسپولیس به این شرح است :التعاون رفت
(12دقیقه) ،التعاون برگشت (21دقیقه) ،الدوحیل
(25دقیقه) ،الشارجه (3دقیقه) ،النصر (24دقیقه)،
اولسان هیوندای (16دقیقه) ،سایپا (23دقیقه) ،نفت
آبادان (12دقیقه) ،نفت مسجد سلیمان (11دقیقه)،
شهرخودرو (67دقیقه) ،نساجی (23دقیقه) ،ذوبآهن
(30دقیقه).
از موقعیتسوزی تا محرومیت پهلوان

انتقادها از آرمان رمضانی بیجهت نیست .او به
اندازه  3مسابقه کامل برای پرسپولیس بازی کرده،
اما اغلب عملکردش بحثبرانگیز بوده است .ضربه سر
ناشیانه این بازیکن که در دیدار با ذوبآهن از کنار
دروازه به بیرون رفت تنها موقعیت سوخته او برای
پرسپولیس در این فصل نبوده است .این بازیکن برابر
شهرخودرو هم  2موقعیت طالیی گلزنی را ناباورانه از
کف داد .آن روز البته پیروزی  3بر صفر سرخپوشان
باعث شد سایر بازیکنان بهصورت دستهجمعی از
آرمان حمایت کنند ،اما این بار موقعیتی که او
سوزاند  2امتیاز مهم را هدر داد و دیگر مجالی برای
حمایت باقی نماند .از سوی دیگر رمضانی در دقایق
پایانی بازی نیمهنهایی لیگ قهرمانان آسیا برابر النصر
عربستان با یک استپ سینه اشتباه احسان پهلوان را
به دردسر انداخت .پهلوان برای دفع توپ روی پای
بازیکن حریف رفت ،کارت زرد دوم را گرفت و فینال
را از دست داد .آیا واقعا رمضانی برای چنین عملکردی
جذب شده و در هر مسابقه به بازی گرفته میشود؟

پروندهای عجیب در فدراسیون فوتبال باز شده و بار دیگر سعی کرده
نقش یک ناجی را ایفا کند؛ همین چند روز پیش بود که خبر رسید
«شستا» بهواسطه طلبش از فدراسیون فوتبال در پی بهمزایدهگذاشتن
ساختمان فدراسیون فوتبال است ولی حاال خبر میرسد طبق رایزنیهایی
که مسعود سلطانیفر با محمد شریعتمداری ،وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی صورت داده ،قرار شده است به فدراسیون فوتبال تا پایان سال
برای پرداخت بدهیاش زمان داده شود.
اینکه قرار است وزارت ورزش در پرداخت بدهی فدراسیون به شستا
کمکی کند یا نه هنوز مشخص نیست و همانقدر ابهام دارد که شایعه
شده در تأمین بخشی از بدهی فدراسیون به شستا که پیش از این صورت
گرفته ،وزیر ورزش نقش داشته است .این کمکها به فدراسیون فوتبال در
شرایطی صورت گرفته که رأی وزیر ورزش و مجموعهاش طبق اساسنامه
جدید فدراسیون فوتبال در انتخابات بیاثر شده و علنا دیگر نقش چندان
زیادی در ماجرای انتخابات فدراسیون فوتبال نمیتوانند ایفا کنند .نکته
ظریف داستان همینجاست که چرا وزیر ورزش و مجموعهاش با وجود
بیمهریهای زیادی که در این مدت از فدراسیون فوتبال دیدهاند،
همچنان به نقش حمایتیشان ادامه میدهند؟ آیا آنها نگران رخدادن
اتفاقات جدیدی هستند یا اینکه نگران هستند نکند با وضع مدیریتی
موجود دوباره یک فاجعه جدید در فدراسیون فوتبال رخ دهد ...هرچه
باشد به نظر میرسد زمان پاسخش را خواهد داد.

نگاه
علیپور ،همچنان در حسرت

وقتی علیپور پرسپولیس را رها کرد و عضو
ماریتیمو شد ،باورش این بود که اگر امیرعابدزاده
در این تیم موفق بوده ،دلیلی وجود ندارد که وی نیز
نتواند یکی از مردان شاخص لیگ برتر فوتبال پرتغال
باشد .شش ماه بعداز چنان انتقالی همه چیزها ناقض
چنان باوری است .آقای گل لیگ هفدهم و یکی از
چهار گلزن برتر لیگهای هجدهم و نوزدهم ایران تا
اینجای فصل فقط  163دقیقه برای ماریتیمو به میدان
رفته و این در  7دیدار از  11بازی برگزار شده ماریتیمو
در این لیگ حاصل آمده است .فوروارد اسبق راهآهن
فقط یک بار از آغاز وقت به میدان آمده و آن هم
دیدار مقابل بلهننسه بوده که البته سران ماریتیمو با
قطع امید از آنچه طی این دقایق دیدند ،او را پساز
 68دقیقه از زمین بیرون کشیدند .طی این حضورها
و مسابقات ماریتیمو بیشتر از  13امتیاز نیاندوخته و
فزونتر از  14گل نزده و بدیهی است که با چنین
کارنامه و بیالنی رتبهای باالتر از نهمی در جدول لیگ
سهم و نصیب تیم اسبق نلو وینگادا نشده باشد .این
در حالی است که فاصله اندک بین تیمهای اواسط
جدول نشین این امکان و احتمال منفی را بهوجود
آورده که اگر ماریتیمو در یکی دو دیدار دیگر بلغزد،
به ردهای بس نازلتر نزول کند .رتبه فعلی ماریتیمو
و نزول احتمالی بیشتر این تیم قطعاً تقصیر علیپور
نیست زیرا او چندان به میدان نرفته اما این که او در
تمرینات و کارهای گروهی ماریتیمو چگونه ظاهر شده
که مربیان بهوی روی خوش نشان ندادهاند ،مسأله و
نکتهای است که دقیقاً به خود او بر میگردد و اگر وی
خوب و قانع کننده ظاهر شده بود ،جایگاه لرزان و
مکان فعلی را نمیداشت.
شایعات دور سر علیپور
طبیعی است که پساز نمایشهایی این قدر
ضعیف شایعات مختلف دور سر علیپور به پرواز درآمده
باشد و عمدهترین آنها امکان بازگشت عاجل او به جمع
سرخهای تهرانی است .البته خود علیپور این امر را
تکذیب کرده و گفته است فع ً
ال در پرتغال میماند و
اصوالً قرارداد او به این زودی پایان نمییابد و خبری
از تالش و توافق ماریتیمو برای انتقال او در نیم فصل
هم که نقل و انتقالهای آن آغاز شده (و تا  10بهمن
ادامه مییابد) نیست .با وجود این استمرار وضعیت
سست علیپور در ماریتیمو قطعاً سران این باشگاه را در
پایان فصل جاری به صرافت انتقال وی خواهد انداخت
و این رخدادی نیست که چندان دور از ذهن باشد.
شاید شهریار مغانلو مهاجم پیشین پیکان هم در اولین
فصل لژیونر شدنش در اروپا بیالن چندان بهتری را به
جای نگذاشته باشد و حتی علیرضا بیرانوند هم پس از
یک نمایش عالی برای آنتورپ در لیگ بلژیک دوباره از
چشم سران این باشگاه افتاده است و آنها هم حاشیه
امنیتی برای فصل بعدی ندارند اما تا آنجا که مربوط
به علیپور میشود ،او از جمله مردانی است که در
انطباق خود با شرایط بسیار متفاوت لیگهای اروپایی
هیچ توفیقی نداشته است .بعضیها مثل علی قلیزاده
و کاوه رضایی بسیار سریع با لیگ بلژیک هماهنگ
شدند و هر دو محمدی (میالد و مهرداد) هم در اروپا
این تجربه را داشتند که البته مهرداد اینک به لیگ
قطر کوچ کرده است .علیپور که در زمان حضور مهدی
طارمی در پرسپولیس آشکارا زیر سایه او بود پس از
رفتن وی شکوفا شد و پیشنهادات خارجیاش نیز از
همین طریق و بههمین سبب از راه رسید .او حاال در
آستانه  27سالگی در شرایطی بسیار متفاوت نگران
این قضیه است که اگر ماریتیمو در پایان فصل جوابش
کند چه کند و این ندانستن حتی بدتر از حسرتی است
که او در شش ماه اخیر به سبب دور ماندن از عناصر و
ملزومات درخشش در لیگ برتر پرتغال که یکی از 8
لیگ اصلی اروپا به حساب میآید متحمل شده است.
الگویی همچون طارمی
وضعیت او در ماه اول از زمستان 2021
مصداق کامل ضربالمثل معروف ایرانی «از اینجا
رانده و از آنجا مانده» است .مرد جوان و پرامیدی
که به انتخاب خودش از پرسپولیس جدا شد ،حاال
جای فعلی و خانه امیدش نیز که همانا ماریتیمو
است ،در کش و قوس روزگار کج مدار مانده و راه
پس و پیش ندارد .شاید او باید مهدی طارمی را
بیشتر از هر کسی الگوی خود قرار میداد زیرا
«همتیمی» سابق او ابتدا در تیم متوسط ریوآوه به
مقام شامخ آقای گلی لیگ پرتغال رسید و سپس
سر از پورتو در آورد که یکی از سه غول فوتبال این
کشور است و آن قدر مهاجم خوب دارد که حتی
بازی کردن صرف در این تیم نیز یک افتخار بزرگ
به حساب میآید .با این حال طارمی به این اکتفا
نکرده و با گلزنیهای مکرر خود طی هفتههای
اخیر مربیان سفید و آبیهای شهر پورتو را متقاعد
ساخته که از این پس وی را یکی از مهاجمان اصلی
و قطعی خود بینگارند و برای اکثر مسابقات خود
و حتی دیدارهای حساس و مهمشان روی طارمی
حساب باز کنند و این یک توفیق بزرگ برای او و
کل فوتبال ایران در معادالت جهانی این ورزش
است.

