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خشمهوادارانازتصميم
مهاجم تيمشان؛
نقش س�روش در س�فر
طارمي به قطر!

روزي ك��ه مهدي طارم��ي را علي داي��ي به پرس��پوليس معرفي كرد،
بس��ياري به ش��هريار ايراد گرفتند كه اين مهاجم بلند ب��اال و نحيف از
لح��اظ فيزيكي و تكنيكي در ش��رايط آيده آلي نيس��ت و نميتواند در
پرسپوليس عرض اندام كند.
دايي اما در اين زمينه نگاه متفاوتي داش��ت ،او مهدي را س��تاره آينده
فوتبال ايران قلمداد كرد و روحيات اخالقي او را ستود.
مهدي براي اثبات شايس��تگي و صحه گذاش��تن به انتخاب علي دايي،
تالش فراواني داش��ت و خيلي زود خود را در ميان بزرگان پرسپوليس
مط��رح و ب��ه بازيكني اثر گذار بدل ش��د .او روزي كه پ��اداش خود را از
سازمان ليگ به عنوان بهترين مهاجم و پديده مسابقات ايران دريافت
كرد و سوئيچ اتومبيل را به مجتبي محرمي اهدا كرد ،همگان با ستايش
از اقدام طارمي ،برگفتههاي دايي صحه گذاشتند و...
متاس��فانه فضاي ب��د حاكم ب��ر ورزش فوتبال ما و ش��رايط اجتماعي
اقتضائاتي دارد كه در يك كالم بايد گفت :ورزش��كاران خوب ما ،خوب
نميمانند!
اين ادعا داليل فراواني دارد كه بضاعت فكري و ظرفيتهاي اجتماعي
افراد هم در آن دخيل اس��ت .بنابراين از اقدامات بعدي مهدي طارمي

خيلي جانخورديم و حضور او در محافل و جلس��ات خصوصي و برخي
حواش��ي او در پرسپوليس را سوال برانگيز ندانس��تيم مهدي حتي در
برخي بداخالقيها و بدرفتاريهاي رامي��ن رضائيان هم او را همرامي
ميكرد و حامي هميشگي رامين بود .او در جلسات و محافل خصوصي
همواره در كنار محسن مسلمان يك عنصر هميشه حاضر بود!
وقتي موضوع قرارداد باريزه اس��پور و فس��خ يك جانب��ه او پيش آمد،
ماهها به سكوت گذشت و در ماجراي جريمه پرسپوليس و محروميت
باش��گاه و مهدي طارمي ،همه هواداران انتظار جبران مافات داشتند.
او بايد لطف باش��گاه و هواداران را پاس��خ ميداد ،اما اصرار او به رفتن به
الغرافه قطر مع��ادالت را برهم زد و موجب ناراحت��ي مديران و مربيان
باشگاه و هواداران شد .گفته ميشود در اين زمينه سروش رفيعي نقش
موثري داشته و رفتن طارمي به الغرافه را كليد زده است .طيفي ديگر از
پورعليگنجي هم نام ميبرند.
ك��يروش هم اصوالً از حضور ملي پوش��ان در خارج از كش��ور حمايت
ميكند .درهر حال ،مهدي طارمي در آس��تانه رفع محروميت  4ماهه
خود از پرسپوليس رفت و هواداران را رنجيده خاطر نمود.
قرارداد مهدي طارمي يك و نيم س��اله اس��ت .در ش��ش ماه��ه اول او

 900ه��زار دالر درياف��ت ميكند و در س��ال بعد  5/1ميلي��ون دالر از
الغرافه ميگيرد .در مرحله نخس��ت پرس��پوليس  600هزار دالر بابت
دادن رضاي��ت نامه از الغرافه دريافت كرده و پاداش متعلقه فيفا در جام
جهاني هم به پرس��پوليس تعلق ميگيرد كه مبلغ آن  221هزار و 780
دالر است و...
خاطرنشان ميس��ازد ،طارمي به گفته پيرواني در تمرينات هفتههاي
گذش��ته حضور نداش��ت و تصميم خود را براي انتقال به الغرافه گرفته
بود .او بايد در دو ماهه پايان سال،عقب ماندگي جسمي خود را جبران و
به شرايط مسابقه نزديك شود .براي او آرزوي موفقيت داريم .ميدانيم
ورزش��كاران بايد براي آينده فوتبال خود دورانديشي كرده و به كسب
درآمد هم برس��ند ،اما در اي��ن گيرودار نبايد به هواداران پش��ت كرد و
حقوق باش��گاه را ناديده گرفت .طارمي در بحرانيترين و سختترين
شرايط باشگاه پرسپوليس به قطر رفت و در يك كالم تصميمي عقالني
نگرفت.
او بايد با پرس��پوليس ليگ برتر را به پايان ميبرد و بعد از جام جهاني به
اروپا ميرفت و...

سرخابيها به درآمد شاياني ميرسند؛
حمايت علني فيفا از باشگاهها

بر اساس اخبار منتشره فدراسيون جهاني فوتبال (فيفا) مبلغ  209ميليارد تومان
به باشگاههاي  32تيم حاضر در جام جهاني روسيه كه بازيكنانشان را در ليست 23
نفره قرار دادهاند ،اختصاص ميدهد كه طبق آخرين برآورد تعداد  736باش��گاه از
سراسر جهان از اين كمك برخوردار ميشوند.
اگ��ر ايران فقط در مرحله مقدماتي حاضر باش��د ،مبلغي ح��دود  5ميليون و 100
هزار دالر( 22ميليارد تومان) از فيفا دريافت ميكند .در صورت صعود ايران به دور
دوم ،هر باش��گا ه بابت يك بازيكن حدود  221هزار و  780دالر دريافت ميكند .در
واقع باش��گاهها تالش ميكنند تا بازيكن بيشتري در اختيار تيم مليشان بگذارند.
اين موضوع جدا از اعتبار بخشي به باشگاههاي مورد نظر ،تا حدودي تأمين كننده
مسائل مالي آنها خواهد بود.
پرس��پوليس و استقالل در اين ارتباط بيشترين نفرات را در ليست مدعوين روسيه
دارند .چنانچه تمام بازيكنان دعوت ش��ده در ليس��ت نهايي كيروش قرار گيرند،
قطعاً سرخابيها به منبع درآمد خوبي خواهندرسيد .استقالليها اميد ابراهيمي،
پژمان منتظري ،روزبه چش��مي ،حسينيها (دروازهبان و مدافع) و اميد نورافكن را
در اردوي هفتگي دارد پرسپوليس��يها هم بيرانوند ،جالل حسيني ،وحيد اميري،
طارمي و محمد انصاري را در اردوي اوليه دارند .اين قوانين در اصل براي حمايت از
تيمهاي باشگاهي وضع شده تا آنها تالش كنند نفرات بيشتري در اختيار تيمهاي
ملي قرار دهند و با اين كار موجبات رونق فوتبال در جهان شوند و خود نيز به درآمد
شاياني برسد.
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