در آستان دوست
سرمست درآمد از خرابات
با عقل خراب در مناجات
بر خاک فکنده خرقه زهد
و آتش زده در لباس طامات
سعدی جان جانان

گذر و نظر

رشد و زوال نهال
آرش وکیلی  -روزنامه نگار

افتادن يك درخت را همه میشنوند ،اما رش ِد یک نهال
صداى ِ
را کمتر کسی میبیند ،هیچکس نمیفهمد باغبان چه خون دلی
برای گذشت زمستان و آمدن بهار خورده است .هیچکس نمیداند
روزهایی که باغبان ذره ذرهی وجودش را به پای نهال گذارد تا قد
بکشد و سر به آسمان بساید چگونه گذشته است...
آری ،رشد جنگلها را كمتر كسى درک میکند! هیچکس
حواسش نیست که هر آبادانی شاید دور زمانی ویرانهای بوده
و اندکی اندک روح زندگی در آن جریان یافته ...پدرانی دلسوز
نهالهای سبز خرد را آب دادهاند و اکنون در آستانهی تبدیل به
درختانی تناور است.
حواست باشد ،همیشه همینطور است ،رشد و پیروزیهایت
توجه کسی را جلب نمیکند ،اما اکثر آدمها براى شنيدن صداى
شكست و افتادنت گوششان را تیز میکنند...
پس برای آنها زندگی نکن...
حواست باشد اگر تبر به تنهی نهال جوان بزنی هرگز به ثمر
نخواهی نشست و تالشهای آنها که رویایشان به بار نشستن
درخت عزت توست بی نتیجه خواهد ماند...
اگر درخت را سنگ زنند حتما بار داده است! و این ضربهها که
میخورد بابت سنگینی شاخههایش است.
اگر درخت قد خم کند و سر بر زمین ساید آنقدر میوههایش انبوه
بوده که او را سر به زیر نموده است.
نترس و ادامه بده ...برای آنها که تیشه به دست منتظر زوالت
هستند زندگی نکن! بلکه تکیه گاه آنها باش که پیش تو میآیند
و سایه ات پناه میآورند.
آری ...باید مثل درخت باشیم که حتی در تهاجم پاییز هرچه
بدهد ،روح زندگی را برای خویش نگاه میدارد...
برگی ازتاریخ

ماموریت سرجان ملکم در ایران و
آغاز سلطه طوالنی لندن

لُرد ولسلی (ریچارد کالی وسلی) فرماندار انگلیسی
هندوستان در جوالی  1799جان ملکم نظامی ـ دیپلمات
انگلیسی را که زبان فارسی می دانست و تاریخ ایران را
خوانده بود ماموریت تهران داد تا وضعیت و راه رفتار با
مقامات وقت ایران را به دست آورد و بکوشد با دولت ایران
قراردادی با هدف تامین منافع انگلستان در منطقه امضا کند.
ملکم تا سال  1810سه بار به عنوان مامور دولت انگلستان
به ايران سفر کرد .تالیف هزار صفحه ای او درباره ایران و
ایرانیان زیر عنوان «تاریخ ایران» که در جوالی  1813انتشار
یافت و در  1815تجدید چاپ شد و دو قرارداد سیاسی و
تجاری با دولت فتحعلی شاه قاجار محصول این دیدارهاست
که راه را بر نفوذ دولت لندن در ایران بازکرد و پیامدهای
بسیار داشت .توصیف سر جان ملکم از ایرانیان پس از
گذشت دو قرن همچنان راهنمای تعامل دولتهای دیگر با
مقامات تهران است .جان ملکم ایرانیان وقت را مردماني
خودخواه ،متل ّون (دمدمي مزاج) ،متفرق ،دیکتاتورخواه و ...
خوانده است [که این روانشناسی میراث سلطه مغوالن است
و ساکنان جنوب و شرق روسیه ،بخشهایی از افغانستان و
تمامی آسیای میانه هم روانشناسی مشابه ای دارند] .مي
دانيم وقتي در غرب به كسي وصله «خودخواهي و خود
بيني» بزنند يعني كه مي شود با او وارد چانه زدن شد و
احتماال وي را خريد و...
جان ملکم بعدا متهم شد که بیش از حد به مقامات تهران
هدیه (بخوانید؛ رشوه) داده بود .اتهام رشوه دهی عمدتا از
سوی سرهارفورد جانز [سفیر دولت لندن در تهران از 1807
تا  1811و مولف تاریخ قاجاریه) به سر جان ملکم (متولد
 1769و متوفی در  )1833وارد آورده شده بود .بیشتر هدایا
برای جلب مقامات تهران به امضای قرارداد دسامبر 1800
بودُ .
ملکم  29دسامبر  1800با دولت تهران پیمانی امضاء
کرد که پیمان فیکن اشتاین عمال به آن پایان داد .طبق
آن پیمان که در کتب تاریخ معاهده «ژانویه  »1801نوشته
تعرض
شده است ،دولت ایران متعهد شده بود که نه تنها از ّ
پشتونها به متصرفات دولت لندن در هندوستان [پاکستان
امروز] جلوگیری کند بلکه مانع حمالت قدرتهای اروپایی
[منظور؛ روسیه و فرانسه] از طریق ایران به این سرزمین
[هندوستان انگلستان] شود .دولت تهران همچنین متعهد
شده بود اجازه اقامت و فعالیت نامحدود در بنادر ایران به
بازرگانان انگلیسی و هندی تبعه انگلستان بدهد و از چند نوع
کاالی انگلیسی (با ذکر نوع کاال) عوارض گمرکی دریافت
نکند و در عوض ،انگلستان به ایران اسلحه و مستشار نظامی
بفرستد .انگلیسیها بعدا با کشیدن خط مرزی «دوراند» و
تقسیم قبایل پشتون [که اینک در پاکستان مسئله ساز شده
تعرض به هندوستان را برطرف کردند.
اند] نگرانی خود از ّ
طبق قرارداد نهم جوئن  1807فینکن اشتاین (ناپلئون و
ایران) ،ناپلئون بناپارت تمامیت ایران را برسمیت شناخت و
منطقه قفقاز جنوبی و شرقی ازجمله گرجستان را بخشی از
قلمرو ایران اعالم کرد و قول داد که به ایران کمک کند تا
روسیه را از قلمرو تاریخی خود براند ،اسلحه و مستشار نظامی
و کارشناس به ایران بفرستد .درعوض ،ایران متعهد شد که
با دولت لندن دوستی نداشته باشد و به فرانسه کمک کند تا
هندوستان را از چنگ انگلستان خارج سازد و برای رسیدن
به این هدف با سران قبایل پشتون (افغانهای ساکن جنوب
شرقی و مشرق افغانستان امروز ،پاکستان شمال غربی و
غرب و منطقه کویته) به تفاهم برسد که در مساعی مربوط
به برچیدن استعمار لندن در هندوستان همکاری کنند.

مریوان ،یکی از شهرهای زیبا و مرزی کشور ،در
استان کردستان است که با قرارگیری در مجاورت
دریاچههای زیبا و شگفتانگیز «زریوار» یا «زریبار»
و «اورامان» و نیز به دلیل برخورداری از طبیعتی
بکر ،فوقالعاده ،چشماندازهای حیرتانگیز کوهستانی
و آب و هوایی مناسب و مطلوب ،امروزه به یکی
از مقاصد مهم و ارزشمند گردشگری در غرب
کشور تبدیل شده است .در مورد وجه تسمیه این
شهرستان به نام مریوان ،روایات متعددی وجود
دارد .برخی معتقدند که «مراوی» در زبان کردی به
معنای «جای مرغابی» است و این منطقه به دلیل
برخورداری از دریاچه باتالقی «زریوار» که زیستگاه
تنوع جالبی از انواع مرغابی است ،به نام مریوان
شهرت یافته است .برخی دیگر براین باورند که این
مکان روزگاری به دلیل برخورداری از محصوالت
جنگلی همچون مازوج ،گز درختی و کتیرا ،محل
تجارت افرادی از «مرو» بوده است که بعدها در این
مکان ساکن میشوند؛ به همین دلیل با گذشت زمان
به مریوان شهرت مییابد.
هرچند قدمت شهر مریوان کنونی به  ۱۰۰سال
میرسد ،اما این منطقه از کشور دارای تاریخی کهن
و طوالنی است که بارها شاهد رخدادهای مختلف
تاریخی بوده و در ادوار گذشته به دلیل قرارگیری
در منطقهای مهم و استراتژیک ،مورد توجه قدرتها،
بازرگانان و تجار وقت بوده است.
 .۱دریاچه زیبای زریوار (زریبار)
یکی از زیباترین جاذبههای طبیعی در شهرستان
مریوان ،دریاچهای است با آب شیرین در  ۳کیلومتری
غرب شهرستان که در ارتفاعی نزدیک به  ۲هزار
متری از سطح دریا قرار گرفته است« .زریوار» یا
«زریبار» نام این جاذبه زیبای طبیعی است که لقب
بزرگترین و البته زیباترین دریاچه آب شیرین غرب
کشور را به خود اختصاص داده است .جالب است
بدانید که آب این دریاچه شگفتانگیز بهواسطه آب
چشمههای پیرامونش تامین شده و به همین دلیل
ابتدا به «زیراوبار» که در زبان کردی به معنای آب
کف کنار است ،شهرت داشته و سپس به «زریوار»
تغییر نام میدهد .انواع آبزیان ،پرندگان ،گیاهان و
برخی از پستانداران در مجاورت این دریاچه ارزشمند
زندگی میکنند.
 .۲مجتمع پارک ساحلی زریوار
«مجمتع پارک ساحلی زریوار» یکی از جاذبههای
گردشگری ارزشمند در شهرستان مریوان است که به
اعتقاد مسئولین این شهرستان ،میتوان آن را تنها
مجموعه گردشگری در زریوار معرفی کرد .مجتمع
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پارک ساحلی زریوار ،تنها مجموعه گردشگری در
زریوار است.
 .۳بازارچه مرزی مریوان
یکی از شلوغترین و جالبترین مکانهای
شهرستان مریوان« ،بازارچه مرزی» این شهرستان
در فاصله  ۱۵کیلومتری از آن است که میتوان آن
را یکی از عظیمترین و در عین حال ارزشمندترین
بازارهای موجود در غرب ایران نامید .در کنار
کاالهای وارداتی از کشورهای مختلف ،میتوان
انواع محصوالت داخلی مانند صنایع دستی ،پوشاک،
زیورآالت و محصوالت متنوع دیگری را در این
بازارچه یافت که گردشگران و مسافران را ساعتها
در این محل ،متوقف خواهد ساخت.
 .۴دشت بیلو
در  ۱۵کیلومتری از شهرستان مریوان ،یکی دیگر
از جاذبههای گردشگری طبیعی قرار گرفته است
که از آن به نام «دشت بیلو» یاد میشود .دشتی

با بهرهمندی از پوشش گیاهی مطلوب ،چشمههای
متعدد و حضور جنگلهای پیرامون ،به یکی از
مکانهای محبوب و مناسب برای گردش و مسافرت
در این شهرستان تبدیل شده است .طبیعت زیبا،
نشاط و خرمی دشت و چشماندازهای خیرهکننده در
این نقطه از مریوان ،در ایام مختلف سال مخصوصا
در روزهای نوروز و تعطیالت آخر هفته ،میزبان جمع
زیادی از مردم محلی و روستاییان است.
 .۵منطقه تفریحی قمچیان
در حد فاصل جاده مریوان -سقز ،یکی از زیباترین
مناطق گردشگری در استان کردستان قرار دارد که به
«منطقه تفریحی قمچیان» شهرت یافته است .این
منطقه محبوب به دلیل وجود مناظر دیدنی طبیعی،
چشماندازهای سرسبز ،کوههای سربهفلک کشیده
و درختان گوناگون ،همواره مورد توجه گردشگران
و مسافران بوده است .تفریحگاهی که با حضور در
آن شیفته و مجذوب آن شده و آرامشی شگرف را
تجربه خواهید کرد .از ویژگیهای مطلوب در این

منطقه میتوان به وجود گیاهان خوراکی متعدد،
پرندگان مختلف و کوههایی همچون چاوک و قله
امام اشاره کرد که گزینهای عالی برای کوهنوردی
و طبیعتگردی است.
 .۶روستای کانیسانان
در فاصلهای حدود  ۷کیلومتری از غرب شهرستان
مریوان ،در دامنه کوه و در فاصلهای نزدیک و مقابل
دریاچه زریوان قرار دارد .خانههای روستا با معماری
جالبی به صورت ردیفی ،درست پشت سر یکدیگر و
بدون اینکه هیچ یک از آنها مقابل دید خانه دیگری
را بگیرد ،ساخته شده است .در واقع چینش خانهها به
دلیل قرارگیری روی سرازیری ،به گونهای است که
با حضور در هر خانه ،منظرهای جالب و دوستداشتنی
را شاهد خواهید بود و مناظری چشمنواز از دریاچه،
کوه ،جنگلهای متعدد و نیزارها مشاهده میشود .به
نظر میرسد که این روستا دارای پیشینهای نزدیک
به  ۱۵۰سال است و چون در گذشته ساکنان نخستین
آن سه خانواده دامدار را تشکیل میداد ،به این نام
یعنی «کانی سه نان» شهرت یافته است .زیباییهای
این روستا ،آن را به یکی از مقاصد گردشگری تبدیل
کرده است.
 .۷قلعه مریوان (قلعه ایمام)
یکی از جاذبههای تاریخی در شهرستان مریوان،
بنایی است کهن و متعلق به اواسط قرن  ۱۰هجری
قمری که در فاصله  ۳کیلومتری از جنوب شرقی
شهر ،قرار دارد« .قلعه مریوان» نام این میراث
تاریخی کشور است که به نظر میرسد در دوران
حکومت «سرخاب بیگ اردالن» ،بر فراز کوهی
احداث شد« .هلوخان» و «قلعه ایمام» ،نامهای
دیگر این اثر تاریخی است که در بین مردم رواج
یافته است .متاسفانه به دالیلی بخش اعظمی از این
میراث کهن از بین رفته است و تنها آثاری از پله
و آب انبار آن باقی مانده است .گفته میشود که
دوران سرخاب بیگ ،از این قلعه به عنوان پایگاه
حکومت کردستان استفاده میشد .سرانجام در زمان
هلوخان ،حتی با وجود افزایش قدرت دفاعی قلعه
و اضافه کردن ساختمانهای دیگری به آن مانند
مسجد ،مرکز فرمانروایی خود را از این قلعه به
«قلعه پالنگان» تغییر داد.
 .۸پل تاریخی گاران
در فاصله  ۱۰کیلومتری از شمال شرقی شهرستان
مریوان و در جاده «گاران-تیژتیژ» ،یکی از
جاذبههای تاریخی استان کردستان قرار گرفته
است که به «پل گاران» شهرت دارد .پلی ساخته
شده از سنگ ،ساروج ،آجر و سنگهای تراشیده و

طنز

لیلی نوین
شاعر :بوالفضولالشعرا

بالغ بر  ۵دهنه ،که دو دهنه آن در وسط رودخانه
ساخته شده است .در گذشته با کمک این پل ،مسیر
ارتباطی بین «اسالمدشت» و «گاران» در شهرستان
مریوان آسانتر صورت میپذیرفت .همچنین با
استفاده از این پل ،شهر «سنندج» به شهر مریوان
متصل میشد .گفته میشود قدمت این سازه تاریخی
متعلق به دوران حکومت ساسانیان است و تا سال
 ۱۳۲۰از آن استفاده میشد .جالب است بدانید که
پل گاران ،در دوران حکومت صفویان و در زمان
حکومت والیان اردالن ،مورد مرمت و بازسازی قرار
گرفته و به عنوان میراث فرهنگی کشور ،به ثبت ملی
رسیده است.
 .۹ارتفاعات چهل چشمه
در منطقه مریوان ،ارتفاعات کوهستانی متعددی
وجود دارد که اغلب از دو نوع مرتفع سنگی و
کوههای جنگلی رفیع است« .چهل چشمه» کوهی
است با ارتفاعی نزدیک به  ۳هزار و  ۱۴۰متر از سطح
آبهای آزاد که در شمال شرقی شهرستان مریوان
قرار گرفته است .درواقع چهل چشمه متشکل از ۲۰
قله دیگر است که قله شاهنشین در چهلچشمه،
کانی میران ،کوه مزگت و میرزا ،کوه افراسیاب ،کوه
باینچوب ،کوه کل کوژ تعدادی از این قلل را تشکیل
میدهد.
 .۱۰تفرجگاه مالقوبی
از دیگر مکانهای دیدنی در شهرستان مریوان،
تفرجگاهی به نام «مالقوبی» است که در جنوب
شرقی روستای «برقلعه» و در بخش شمالی روستای
«هجرت» قرار گرفته است .درواقع «مالقویی»
منطقهای است که در آن فردی به همین نام دفن
شده که از گذشته تا به امروز به عنوان زیارتگاه
و مکانی مذهبی مورد توجه و احترام مردم قرار
میگیرد .حضور درختان جنگلی فراوان ،طبیعتی
سرسبز و چشمههای متعدد ،مناظر و چشماندازهایی
زیبا و منحصربهفرد را در این منطقه ایجاد کرده
که آن را به یکی از مکانهای دیدنی و جاذبههای
گردشگری استان کردستان ،تبدیل کرده است.

افشای بخشی از زندگی خصوصی سروش رفیعی

ناگفتههای سروش...

سروش رفیعیهافبک سابق تیم قرمزهای پایتخت
که در حال حاضر به تیم الخور قطر پیوسته ،دوشنبه
شب میهمان برنامه خندوانه بود ،او در بخش کوتاهی از
برنامه در خصوص زندگی فوتبالی خود و شرایط فعلی
اش توضیحاتی داد.
اولین سوال رامبد جوان از سروش رفیعی این بود
که چرا از پرسپولیس رفتی؟ بازیکن جوان پرسپولیس
گفت :رفتن از پرسپولیس یک تصمیم حرفهای بود که
در مقطعی که من هستم الزم است و این یک تصمیم
منطقی بود تا احساسی.
رامبد جوان از سروش رفیعی درباره اینکه چرا به
کشورهای اروپایی نرفت پرسید که گفت :من صادقانه
جواب این سوال را میدهم .من احساس کردم که با
 27سال سن کشور اروپایی کمکی به من نمیکند

دخالت وزارت خارجه
خالف قوانین فیفا است

پولتان را
نمیدهیم!

چون من بهخاطر سربازی دو سال و نیم هیچ پولی در
فوتبال نگرفته بودم و پیشنهاد تیمهای اروپایی کمتر از
مقداری بود که مدنظر من بود.
این بازیکن درباره اینکه چرا به تیمهای اروپایی
نرفته گفت :من از کشورهایی مثل بلژیک ،هلند،
یونان ،سوئیس و روسیه پیشنهادهایی داشتم اما شرایط
مالی و مدت قرارداد طوری بود که من با توجه به
سنم تشخیص دادم در جایی غیر از اروپا فوتبالم را
ادامه دهم.
بحث مالی فقط یکی از عوامل تاثیرگذار بود .زمانی
که من می خواستم به پرسپولیس بیایم ،استقالل 1.5
و تراکتورسازی  ۲برابر پرسپولیس به من پیشنهاد
دادند ولی من عاشق پرسپولیس بودم و این تیم را
انتخاب کردم .این را هم بدانید که انشااهلل به زودی

وزارت امور خارجه کشورمان قرار است
پاداش ایران را از فیفا بگیرد .به گزارش
مستقل به نقل از خبرگزاری خبرآنالین؛ با
صعود ایران به جام جهانی حاال تیم ملی
رقمی نزدیک به  10میلیون دالر به عنوان
پاداش از فیفا دریافت میکند .البته فیفا پس
از رقابتهای جام جهانی پول را به کشورها
میدهد .ایران اما به دلیل تحریم نمیتواند

به پرسپولیس برمی گردم و در خدمت هواداران این
تیم هستم.
من از بچگی که در مدرسه فوتبال افشین پیروانی
بودم طرفدار تیم پرسپولیس بودم و هنوز هم هستم.
آقای برانکو و هواداران پرسپولیس نقش زیادی در
لژیونر شدن من داشتند و هیچ چیز به پرسپولیس
اولویت ندارد و پرسپولیس همیشه پرسپولیس میماند.
سروش رفیعی درباره اصالتش گفت :پدر و مادر
من هر دو لر هستند اما من در شیراز به دنیا آمدهام
و بزرگ شدهام و با لهجه لری چند جملهای را با یکی
از تماشاگران خندوانه در استودیو صحبت کرد و در
ادامه با لهجه شیرازی یک ماجرا با کلماتی که رامبد در
اختیارش گذاشت تعریف کرد.
بازیکن سابق پرسپولیس درباره خانوادهاش گفت:

مثل دیگر کشورها پاداشش را دریافت کند.
فدراسیون فوتبال ایران به فیفا پیشنهاد داده
تا پول را به سفارت ایران در سوئیس بدهد
اما فعال آنها پاسخ منفی دادهاند .تنها راه این
است که پولها به دست سفارتخانه برسد
و بعد وزارتخانه به شکلی آن را در تهران
به فدراسیون فوتبال برساند .فعال که پاسخ
فیفا منفی بوده است .طباطبایی مسئول مالی

من تک پسر خانواده هستم و یک خواهر بزرگتر و
یک خواهر کوچکتر دارم .سروش رفیعی ادامه داد
من همیشه از پدرم یاد گرفتهام که غصه مال دنیا
را نخورم و همیشه در لحظه زندگی کنم و از مادرم
هم صبر کردن را یاد گرفتهام .سروش رفیعی بازیکن
سابق و خوش اخالق تیم فوتبال پرسپولیس تهران در
برنامه خندوانه قول داد که  7زندانی که بهخاطر جرائم
غیرعمد در زندان هستند را از زندان آزاد کند.
جام جهانی 4 ،میلیارد دیگر هم به فدراسیون
ایران اهدا خواهد شد ،اما مهمترین مشکل
تیم ملی در حال حاضر عدم امکان استفاده
از این پول به دلیل تحریمهای بانکی است.
این در حالی است که در هر صورت این پول
تمام و کمال به دست فدراسیون نمیرسد
و بانک واریز کننده مبلغی را به عنوان
پورسانت بر خواهد داشت.

فرار مالیاتی سرخابیها زیر ذرهبین بازرسان AFC
فایننشال تریبون در گزارشی به موضوع فرار مالیاتی دو
باشگاه پرطرفدار ایرانی و ورود بازرسان  AFCبه این پرونده
پرداخته و تاکید کرده که این موضوع میتواند دردسرهای
فراوانی برای فوتبال باشگاهی ایران و استقالل و پرسپولیس
ایجاد کند.به گزارشمستقل به نقل از ایسنا،فایننشال تریبون
نوشت :کنفدراسیون فوتبال آسیا این هفته خبری نگران کننده
برای اهالی فوتبال ایران داشت.
بازرسان این نهاد قرار است وارد ایران شوند تا جستجوی
دقیقی از اسناد و مدارک دو باشگاه بزرگ ایرانی یعنی
پرسپولیس و استقالل داشته باشند که عمده تمرکز آنها
مربوط به بدهیهای گسترده دو باشگاه است.

 AFCتاکید کرده که باشگاههای فوتبال نباید بدهی عقب
افتاده داشته باشند .در غیر این صورت حق شرکت در لیگ
قهرمانان آسیا را نخواهند داشت.
اکنون اقدام جدید کنفدراسیون فوتبال آسیا کار باشگاههای
ایرانی را سخت خواهد کرد ،چرا که قرار است بدهیهای
مالیاتی این دو باشگاه نیز به دقت مورد بررسی قرار گیرد.
نکته مهم این است که شفافیت در تیمهای باشگاهی ایران
در زمینه پرداخت مالیات حلقه مفقوده است.
تنها چیزی که ما می دانیم این است که حساب بانکیهای
دو باشگاه استقالل و پرسپولیس در گذشته چندین بار مسدود
شده که اغلب نیز به خاطر بدهی به اداره مالیات ایران بوده

کوتاه ورزشی

ی را از
مدافع برزیلی یک استقالل 
آوارگی نجات داد

تا خبر انتقال رابسون جانواریو به تیم بواویشتای
پرتغال منتشر نشده بود تعداد افراد لیست مازاد
استقالل سه نفر بود و خطر آوارگی احتمالی
یکی دیگر از استقاللیها را هم تهدید میکرد،
حاال با این شرایط که دیگر جانواریو به استقالل
برنمیگردد خطر آواره شدن در روزهای پایانی
فصل نقل و انتقاالت فقط  ۲نفر را تهدید خواهد
کرد.

بزرگان در انتظار چراغ سبز جادوگر

با توجه به اینکه تیم فوتبال نفت تهران فعالیتش
در نقلوانتقاالت را دیرتر از سایر تیمها آغاز کرد،
بسیاری از بازیکنان دوست دارند به این تیم ملحق
شده تا هم در تهران بمانند و هم اینکه در لیگ
قهرمانان آسیا حضور پیدا کنند .از طرفی ،حضور
علی کریمی هم باعث شده تا این تیم جذابیت
خاصی به خودش بگیرد .در این زمینه ،بد نیست
بدانید که  ۲تن از مدافعان سرشناس که تا یکی دو
سال پیش در یکی از تیمهای پرطرفدار حضور
داشتند و ستاره این تیمها بودند ،به علی کریمی
پیغام دادند که حاضرند با مبلغ کم به عضویت این
تیم در بیایند اما سرمربی نفتتهران پاسخ منفی
داده است.

درآمد نجومی آبی اناری پوشان

فدراسیون هم این موضوع را تائید میکند.
وقتی که تیم ملی ایران با برتری مقابل
ازبکستان جواز صعود به جام جهانی را کسب
کرد و توانست به عنوان دومین تیم راهی
روسیه شود .فیفا  36میلیارد تومان به عنوان
پاداش برای فدراسیون فوتبال ایران تعیین
نمود و به حساب تیم ملی کشورمان کنار
گذاشت که در صورت صعود به مرحله بعد

است بدهی که تخمین زده میشود بین  100تا  150میلیارد
ریال است .خیلی بعید به نظر میرسد که این دو باشگاه
توانسته باشند تا االن این بدهی کالن خود را پرداخت کرده
باشند.اخیرا علیرضا منصوریان ،سرمربی استقالل متوجه شد
که نمیتواند از کشور خارج شود .همچنین علی دایی ،بازیکن
سابق پرسپولیس که سرمربی فعلی سایپا نیز هست چندین
بار با مسئوالن باشگاه پرسپولیس برای پرداخت مالیات خود
به مشکل بر خورده است .قسمت عمده مشکالت درباره
پرداخت مالیات مربوط به گذشته میشود .جایی که دو باشگاه
تمایل دارند با جذب بازیکنان و مربیان معروف هواداران شان
را خوشحال کنند و توافق میکنند که مالیات آنها را نیز

شنیدم که لیلی سیهفام بود
ز چاقی حسابی بداندام بود
دو ماهی کِرم زد به رخسار خویش
به لیزر ز رخ برد آثا ِر ریش(!)
کمربند بر ا َ
ِشک َمش بست سفت
سهماهی رژیم غذایی گرفت
چنانش رژیم و ِک ِرم داد حال!
که شد الغر و ماه ،عین هالل
سپس شاددل سوی مجنون شتافت
ولیکن از او التفاتی نیافت
بگفت«:این منم «های»! لیالی تو!
به او گفت«:خانم ،مزاحم نشو!
مگر خود نداری برادر-پدر؟
برو پردۀ شرم مردم مدر!
نگاری که از بنده دل برده بود
تپل بود ،ضمن ًا سیهچرده بود!
برو ر ّد کار خود ای پیرزن!
تو عنتر کجا و دلآرای من؟»
رخ پر ِک ِرم شد به آنی بنفش
درآورد از پای خود لنگه کفش
زدش ضربۀ سخت و جانانهای
که«:بیجنبه ،الحق که دیوانهای!»

بپردازند .در این صورت بازیکن و مربی مسئولیت پرداخت
مالیات را به باشگاه واگذار میکند که این مساله خود باعث
میشود که اصل پرداخت مالیات که مختص به بازیکن و
مربی است زیر سوال برود .با ورود بازرسان کنفدراسیون
فوتبال آسیا به موضوع فرار مالیاتی باشگاههای ایرانی
مشکالت و محرومیتهای بسیاری متوجه فوتبال باشگاهی
کشور خواهد شد .موضوعی که به زخم کهنه فوتبال ایران
تبدیل شده و به نظر میرسد پیش از این باید سازمان لیگ
و فدراسیون فوتبال تدابیر اجرایی برای حل این معضل را به
کار میگرفتند تا اکنون با ضرباالجل  AFCنگران تبعات
سنگین احتمالی این بازرسیها نباشیم.

بارسلونا در یک سال گذشته به لحاظ مادی سود
زیادی کسب کرده است .طبق ادعای خوسپ
ویواس ،سخنگوی بارسلونا ،این باشگاه در فصل
 ۲۰۱۶-۲۰۱۷درآمد  ۷۰۸میلیون یورویی به دست
آورده است .این میزان درآمد  ۱۲درصد بیشتر از
پیشبینی تیم اقتصادی باشگاه بود و در واقع در
پایان یک دوره  ۱۲ماهه ،سود خالص باشگاه ۱۸
میلیون یورو گزارش شد .همچنین بدهی بارسا در
این بازه زمانی از  ۲۴٫۷به  ۲۴٫۵میلیون یورو
کاهش یافته است .قهرمان سابق اروپا در فصل
 ۲۰۱۵-۲۰۱۶با وجود تمدید قرارداد شرکت هوایی
قطر (اسپانسر لباسش) کمتر از  ۱۲ماه اخیر (۶۷۹
میلیون یورو) درآمد داشت.

دعوت از ندا و نوشاد

سی امین دوره رقابتهای تنیس روی میز کاپ
آسیا در احمدآباد هند برگزار می شود ۳۲ .بازیکن
برتر آسیا برگزارکننده هر یک از بخشهای مردان
و زنان این رقابتها خواهند بود .بر اساس دعوت
کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا ،نوشاد عالمیان
و ندا شهسواری نیز در این دوره مسابقات شرکت
خواهند کرد .ندا شهسواری با رنکینگ  ۲۸۴جهان
و نوشاد عالمیان هم با رنکینگ  ۶۹جهان به عنوان
نفرات اول آسیای میانه به حضور در کاپ آسیا
دعوت شدهاند.

آرسنال به دنبال جذب
کولیبالی

توتومرکاتو مدعی شده است که آرسنال به جذب
کولیبالی عالقه مند است .در گزارش این رسانه
آمده است که آرسن ونگر مصمم است فصل
آینده از دفاع سه نفره در ترکیب تیمش استفاده
کند و به همین دلیل قصد دارد مرکز خط دفاع
تیمش را تقویت کند ،و یکی از گزینههای اصلی
او کولیبالی است .کولیبالی فصل قبل مورد توجه
چلسی قرار داشت ولی در نهایت این باشگاه لندنی
برای جذب این بازیکن به توافق نرسید و کولیبالی
هم قراردادش را تمدید کرد.

