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اخبار

محرومیت باشگاه النصر از آسیا

کنفدراس��یون فوتبال آس��یا باشگاه النصر
ام��ارات را به جرم جعل س��ند ب��رای یکی از
بازیکنان خود و استفاده از این بازیکن در لیگ
قهرمانان آس��یا جریمه ک��رد و تمام پولهای
دریافتی این باش��گاه را پس گرفت .به گزارش
مهر ،کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا
در جلسه اخیر خود تصمیم جدیدی را درباره
باش��گاه النصر امارات و «س��انتوس مونتریو»
بازیکن این تیم گرفت .سانتوس و باشگاه النصر
پیش از این اسناد تحریفشدهای را برای فریب
 AFCارائ��ه دادند که نقضکنن��ده ماده ۶۲
کمیته انضباطی کنفدراس��یون فوتبال آس��یا
بود .این اس��ناد مربوط به پاسپورت اندونزیایی
برای سانتوس بود که کمیته انضباطی AFC
آن را تحریفشده تشخیص داد .بر این اساس،
سانتوس به  3ماه محرومیت و پرداخت  ۱۰هزار
دالر محکوم شد .باشگاه النصر هم به پرداخت
 ۵۰هزار دالر جریمه ،بازگرداندن تمام پولهای
دریافتی به واسطه حضور در لیگ قهرمانان آسیا
( ۳۴۰هزار دالر) و محرومیت  2ساله از حضور
در این مسابقات محکوم شد .این اقدام باشگاه
النصر برای دور زدن سهمیه بازیکنان خارجی
در لیگ قهرمانان آسیا ( 3بازیکن غیرآسیایی
و یک بازیکن آس��یایی) صورت گرفته بود که
کنفدراسیون فوتبال آسیا متوجه آن شد .تیم
النصر امارات تیم تراکتورس��ازی ای��ران را در
مرحله یک هش��تم لیگ قهرمانان آسیا حذف
ک��رده بود ولی در مرحله یکچه��ارم با قبول
شکست مقابل الجیش از دور این رقابتها کنار
رفت.

قطر در دیداری دوستانه
روسیه را شکست داد

میزبان جامجهانی  ۲۰۱۸در دیداری دوستانه
برابر میزب��ان جامجهان��ی  ۲۰۲۲با نتیجه  2بر
یک تن به شکس��ت داد .تیممل��ی فوتبال قطر
که یکی از حریفان ایران در انتخابی جامجهانی
 ۲۰۱۸روسیه است در دیداری دوستانه به مصاف
روسیه رفت که این دیدار در نهایت با پیروزی 2
بر یک قطریها به پایان رسید تا آنها یک پیروزی
ش��یرین و روحیهبخش را به دست آورند .در این
دی��دار ابتدا روس��یه از روی نقطه پنالتی به گل
رس��ید اما قطریها با  2گل��ی که خوخه از روی
نقطه پنالتی و بوکریم بوضیاف به ثمر رس��اندند
بازی را در نهایت با نتیجه  2بر یک به سود خود
به پایان رس��اندند .قطر در دیدار بعدی خود در
انتخابی جامجهانی  ۲۰۱۸روسیه به مصاف چین
خواهد رفت .شاگردان فوساتی از  4بازی خود تنها
 3امتیاز کس��ب کردهاند و در رده پنجم جدول
ردهبندی جای دارند این در حالی است که چین
ب��ا یک امتیاز در قعر جدول ردهبندی جای دارد.
با وجود آنکه چین نتایج ناامیدکنندهای کس��ب
کرده اما قطریها سهشنبه کار سختی پیش رو
دارند ،چرا که هدایت چین را مارچلو لیپی باتجربه
برعهده گرفته است.

سروش
پرسپولیس و تراکتور را دور میزند؟

داغترین سوژه نقل و انتقاالت لیگ برتر فوتبال
شاید سروش رفیعی باشد .بازیکنی که این روزها
در جمع یکی از مدعی��ان اصلی قهرمانی یعنی
تراکتورس��ازی حضور دارد اما اصال بعید نیست
که در نیمفصل نق��ل و انتقاالت به یکی دیگر از
مدعیان اصلی (بخوانید پرس��پولیس) بپیوندد.
برانکو اصال بدش نمیآید یک بازیکن باتکنیک
مانند رفیعی در ترکیب تیمش باشد و این موضوع
را هم به مس��ؤوالن باشگاه اعالم کرده .در طرف
دیگر هم قلعهنویی اگرچه سعی میکند خیلی این
مساله را برجسته نکند اما شدیدا خواستار حفظ
رفیع��ی حداقل تا پایان فصل اس��ت و بر همین
اس��اس تراکتوریها هم در نهایت تالششان را
برای حفظ رفیع��ی خواهند کرد .قرارداد رفیعی
در نیمفصل با تراکتورس��ازی به پایان میرسد و
خودش اعالم کرده در نقلوانتقاالت زمس��تانی
درب��اره آیندهاش تصمیمگی��ری میکند .جالب
اینکه در بحبوحه رقابت چندین باشگاه از جمله
تراکتور ،پرس��پولیس و فوالد برای نگهداشتن یا
جذب این بازیکن ،ش��نیده میشود انتخاب اول
رفیعی تالش برای لژیونر ش��دن اس��ت .رفیعی
بازیکن بااس��تعدادی است و این پتانسیل را دارد
که حتی جذب فوتبال اروپا شود.

یادداشت

همیشه پول نشانه موفقیت در ورزش نیست

کواچ اخراج شد

س��رمربی تیم والیبال پروج��ای ایتالیا که
پیشینه کار کردن به عنوان سرمربی تیم ملی
والیبال ایران را نیز در کارنامه داش��ت به دلیل
کسب نتیجههای ضعیف اخراج شد .به گزارش
ایسنا ،اس��لوبودان کواچ ،سرمربی تیم پروجای
ایتالیا به دلیل کس��ب نتایج ضعیف از این تیم
اخراج ش��د .سرمربی پیشین تیمملی ایران در
فصل جدید لیگ ایتالیا با وجود داشتن بازیکنان
خوبی همچون زایتسف نتایج خوبی را کسب
نکرد .همین عاملی بود تا سران پروجا این مربی
را اخراج کنند .او کاندیدای سرمربیگری تیمملی
والیبال لهستان نیز هست.

شنبه  22آبان 1395

غیبت احتمالی سانچز
به آرسنال ضربه خواهد زد؟

نجومیها همیشه برنده نیستند

ماج��رای هزینهه��ای گزاف فوتبال همیش��ه
دس��تمایه منتقدان ورزش کش��ور بوده و از اهالی
سایر رشتهها تا مدعیان حمایت از ورزش همگانی
و س�لامت و ...هر کجا خواستهاند به نوعی حقوق
پایمالش��ده خ��ود را اس��تیفا کنند در ش��کوه و
گالیههای خود گریزی به بازار پرپول فوتبال زدهاند
و از دس��تمزد چند میلی��اردی کیروش گرفته تا
قرارداده��ای نجومی بازیکنان لی��گ برتری را زیر
سوال بردهاند .بررسی نتایج تیمهای مختلف تحت
مدیریت فدراسیون فوتبال رابطه عجیب و غریبی
را به اثبات میرس��اند :هزینه کمتر مصادف است
با نتیجه بهتر!
نگاه��ی س��اده و اجمالی مش��خص میکند
برخالف تمام اصول مدیریتی ،اقتصادی ،ورزشی،
سرمایهگذاری ،تجارتی و هر مبنا و اصول دیگری
رابطه می��ان هزینه و نتیجه در فوتب��ال ایران بر
عکس اس��ت .این مطلب به هیچ وجه ادعای یک
تحقیق آماری علمی و قابل استناد را ندارد و صرفا با
استدالل استقرایی (مشاهدهای) به این نتایج دست
یافته است .در یک تقسیمبندی کلی ،فوتبال کشور
را میتوان به  2دس��ته آقایان و بانوان تقسیم کرد.
نیازی به س��ند و مدرک نیست و بر همگان واضح
و مبرهن است که هزینه صورت گرفته در بخش
بانوان در مقایسه با فوتبال مردان قطرهای در برابر
دریاست .با این حال موفقیتهایی مانند قهرمانی
آسیا در فوتسال بانوان به دست میآید و تیم فوتبال
بانوان نیز پیش��رفتی خیرهکننده داشته است .اگر
اندکی پیش برویم و این تقسیمبندی را در بخش
م��ردان ریزتر کنیم به چند دس��ته دیگر خواهیم
رسید .در تفکیک رشتهها فوتبال ،فوتسال و فوتبال
س��احلی را خواهیم داشت .فوتسال در فدراسیون
فوتبال همیش��ه زیر س��ایه فوتبال بوده است و با
وجود اینکه بسیاری معتقدند یک نهاد مستقل باید
اداره امور آن را در دس��ت گیرد همچنان به شکل
کمیتهای زیر نظر فدراس��یون اداره میشود که از
نظر بودجه سهم بسیار اندکی را به خود اختصاص
داده است .با این حال بزرگترین افتخار ورزشهای

تیم��ی ای��ران در اختیار همین رش��ته کمپول و
بیادعاس��ت که عنوان سومی جهان را برای ایران
به ارمغان آورده است! در استدالل مشاهدهای دیگر
به رشتهای میرسیم مستضعفتر و بیبضاعتتر
از فوتس��ال به نام فوتبال س��احلی .رش��تهای که
هزینههای صورت گرفته برای آنچه در سطح ملی
و چه در سطح باشگاهی از فوتسال نیز کمتر است.
این رش��ته نیز در آخرین تورنمنتی که در امارات
برگزار ش��د عنوان نایبقهرمانی در مسابقات بین
قارهای را به ارمغان آورد! در تقس��یمبندی ریزتر
درون خود فوتبال نیز نتایج مش��ابهی به چش��م
میخورد .تیمهای ملی فوتبال در ردههای س��نی
طبیعت��ا به اندازه تیمملی فوتبال بزرگس��االن که
ویترین فوتبال کشور به شمار میرود مورد توجه
ق��رار نمیگیرند .با این وج��ود تنها موفقیتهای

قارهای فوتب��ال ایران مربوط ب��ه همین ردههای
سنی میشود .از قهرمانی و نایبقهرمانی در آسیا
تا کسب سهمیه جامجهانی! در بعد باشگاهی نیز
کموبیش چنین مواردی دیده ش��ده است .نگاهی
به دههه��ای  70و  80شمس��ی در لیگ فوتبال
ایران مش��خص میکند اس��تقالل و پرسپولیس
 2تیم پرطرفدار پایتخت همیش��ه یا قهرمان بوده
یا دس��تکم رقابت سرس��ختانهای برای قهرمانی
داشتهاند .این اتفاق البته مربوط به زمانی است که
امثال عابدزاده ،زرینچه ،پیوس ،نامجومطلق و سایر
بزرگان این دو تیم خیلی بیشتر از دکتر و مهندس
و کارگر و معلم این مملکت یا حتی سایر بازیکنان
تیمهای دیگر دریاف��ت نمیکردهاند اما پس از به
اصطالح حرفهای ش��دن فوتب��ال و ورود پولهای
کالن به این  2باشگاه بالفاصله شاهد از بین رفتن

 2قطبی قرمز و آبی در کشور بودیم و باشگاههایی
مانند س��پاهان ،فوالد ،ذوبآهن ،تراکتورسازی و
حتی در مقطعی س��ایپا بر بام فوتبال ایران تکیه
زدن��د .اینکه چ��را چنین اتفاقی برخ�لاف اصول
مدیریتی در فوتبال و ش��اید حتی بتوان گفت در
ورزش کشور رخ میدهد جای سوال دارد .پاسخی
که برای آن میتوان یافت شاید این باشد که ورود
پول و س��رمایه به یک عرصه (نه صرفا ورزش) در
کنار تمام مزایا و منافعی که دارد میتواند مضرات
جانبی داشته باشد و طبیعتا اینگونه است که منافع
آن باید بسیار بیشتر از مضراتش باشد اما زمانی که
ورود این پول بدون حساب و کتاب و بدون برنامه
و قانونمداری باشد مضراتش به منافعش میچربد و
اینگونه میشود که تیم و رشتهای که کمتر برایش
هزینه میشود بهتر نتیجه میگیرد.

کیوسک
مارکا

امنیت خانه

موندودپورتیوو

کلید تمدید راکیتیچ

اسپورت

هدفکوتینیو

گاتزتا

قدرت پیولی

ماتیاس کارن :با تمام بازیکنان خوبی که آرسنال
روی نیمکت دارد ،به نظر میآید سانچز بازیکنی
است که آنها نمیتوانند جایش را پر کنند .برای
همین احتماال آرسن ونگر با نگرانی منتظر آگاهی
از میزان مصدومیت او اس��ت .فدراسیون فوتبال
شیلی امیدوار است مصدومیت عضالنی او خفیف
باشد اما الزم است احتمال غیبت طوالنیمدت
او و تاثیرش بر فصل آرس��نال را بررس��ی کنیم.
او این فص��ل تاثیرگذارترین بازیک��ن تیم بوده
و در  14ب��ازی 8 ،گل زده و  4پ��اس گل برای
همتیمیهایش ارسال کرده است .تازه مهمترین
تاثیر او در این اعداد معلوم نمیشود .بعد از رفتن
به پست مهاجم وسط ،سانچز خط حمله آرسنال
را پویات��ر و خطرناکتر کرده اس��ت .به خاطر او
است که اوزیل و والکات هم بیشتر گل میزنند.
آیا حاال با غیبت سانچز آرسنال در بحران خواهد
رفت؟ خب! تاریخ نش��ان میدهد ممکن است
اینطور نباشد .سانچز فصل قبل به دلیل پارگی
همس��ترینگ نزدیک به  2ماه از فصل را غایب
بود .آرس��نال بدون او در  10ب��ازی  7بار پیروز
ش��د و تنها یک بار شکست خورد .پیروزیهای
مهمی برابر منچسترس��یتی و المپیاکوس هم
در همان  10بازی حاصل ش��د .آرس��نال در آن
م��دت  19گل زد ،یعنی خط حمله آنها خیلی
هم به س��انچز متکی نبود .آن  10بازی بهترین
مقطع گلزنی اولیویر ژیرو هم بود و او موفق شد
 9گل ب��ه ثم��ر برس��اند اما خ��ب! دالیلی هم
هستند که آرس��نال باید بابت آنها نگران باشد.
فصل قبل س��انچز در کنارهها ب��ازی میکرد و
خط حمله آرس��نال بر مبنای ژیرو یا والکات در
وس��ط بسته شده بود .با غیبت سانچز نیازی به
تغییر شکل تیم یا تاکتیکهایش نبود و جوئل
کمپل ج��ای او در ترکیب اصلی قرار گرفت اما
در حال حاضر جانش��ینی برای سانچز در پست
وسط وجود ندارد .حتی لوکاس پرز خرید جدید
تیم هم نمیتواند جای او را پر کند .درست است
که احتماال ژیرو به ترکیب بازمیگردد و احتماال
گلهای کافی را هم خواهد زد اما حضور دوباره
او در وسط یعنی آرسنال به تاکتیکهای فصل
قبلش باز خواهد گشت .این یعنی یک بیلدآپ
آهستهتر که بیشتر بار حمله هم بر دوش اوزیل
خواهد رفت و این انتظار از او میرود که پاسهای
بینقصی ارسال کند .والکات فصل قبل ضعیف
ک��ار کرد و حاال این احتمال وج��ود دارد که در
غیبت سانچز ،او دوباره مانند فصل قبل ضعیف
ظاهر ش��ود ،چون دیگر س��انچزی نیست که با
حرکاتش برای او فض��ا ایجاد کند .میتوان ادعا
کرد که گلزنیهای اخیر والکات و اوزیل نش��ان
میدهد آرس��نال به طور کامل به سانچز متکی
نیست اما برعکس این هم میتواند درست باشد
و غیبتش ممکن است ثابت کند او چقدر نقش
مهمی در گلزنی هم تیمیهایش داشته است .اگر
آرسنال خوششانس باشد ،مصدومیت او جدی
نخواهد بود و این احتماالت پیش نخواهد آمد.
گزارش
رقم واقعی کاوه لو رفت

گرانترین بازیکن لیگ برتر

تیم ویک�ری :برای آرژانتین ک��ه در دیدار بامداد
پنجشنبه مقابل برزیل با  3گل شکست خورد تنها
یک خبر خوشحالکننده در آن روز وجود داشت؛
پاراگوئه که توانس��ته بود یک بر صفر از پرو پیش
بیفتد ،در نهایت با کسب نتیجهای باورنکردنی 4
بر یک مقابل این تیم شکس��ت خورد .در بیشتر
پیشبینیها آمده بود پاراگوئه این بازی را میبرد
و اگر این طور میش��د آرژانتی��ن حاال در جدول
ردهبندی کونمبول هفتم بود .جدا از آن امیدهای
ادگ��اردو بائوزا ،س��رمربی آرژانتین بیش از پیش
ناامید میش��د .تیم او واقعا سازماندهی مناسبی
نداشت و کس��ی که انتظار میرفت مرد رویاهای
آرژانتین برای رساندن آنها به قهرمانی باشد ،بیشتر
نگران به نظر میرسید .پلن  Aبرای آرژانتین برای
 25دقیقه خوب کار کرد .سیستم  4-4-2این تیم
توانست مانع از عملکرد مناسب بازیکنان منحصر
به فرد برزیلی با استعدادهای بینظیرشان شود و
همچنین لیونل مسی را هم در موقعیتهایی قرار
داد اما اینکه چطور میشد در هر دو قسمت موفق
بود ،یعنی در فاز دفاعی منسجم بازی میکردند
و همچنین میتوانس��تند برای مسی بازیسازی
کنند و ت��وپ را به او برس��انند ،س��والی بود که
باید آرژانتین به آن جواب میداد و نتوانس��ت .در
نهایت داستان بازی همین بود .آرژانتین نتوانست
در دفاع منس��جم کار کند .تیته ،سرمربی برزیل
دوس��ت داش��ت هافبکهای تهاجمیاش مقابل
خط دفاعی آرژانتینیها شناور بازی کنند و وقتی
فلیپ کوتینیو تغییر مسیر داد تا با نیمار هماهنگ
شود ،مشکلی پیش آمد که خط دفاعی تیم بائوزا
از حل کردنش عاجز بود .حاال همه دیدند که تیم
بائوزا مش��کالتی در دف��اع دارد؛ هم دفاع فردی و
هم تیمی.
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گل خورده اس��ت و اگر در این بازی برزیل کمی
جدیت��ر در نیمه دوم عم��ل میکرد ممکن بود
 7گل دیگ��ر هم به آرژانتین بزند .حاال بائوزا برای
بازی بعدی تیمش زمان زیادی برای تمرین کردن
ب��ا آنها هم ندارد و باید دید چطور میخواهد این
مشکالت را حل کند .روز سهشنبه آرژانتین میزبان
کلمبیا خواهد بود .مطمئنا این تیم لذت زیادی از
ضدحمالتش مقابل میزب��ان در آن بازی خواهد
برد .بعد از این بازی هم نوبت به بازی سخت مقابل
شیلی میرسد و بعد از آن هم باید با بولیوی بازی
کند .بعد از آن بازی مقابل اوروگوئه و اکوادور هم
برای آلبیسلسته باقی مانده است .آنها هنوز هم بر
باور قدیمیشان هستند و فکر میکنند این مسی
است که در نهایت باید جادو کند و باعث شود از
خط پایان عبور کنند .با این اوضاع راهیابیشان به
بازیهای جام جهانی  2018روسیه اصال تضمین

شده نیست .برای تیته اما برعکس؛ اوضاع خیلی
خوب پیش میرود .او گفت فکر میکرد آرژانتین
مقابل آنها بازی را بهتر آغاز کند .همچنین اینکه
فرناندینیو در دقیقه  6کارت زرد گرفت هم برایش
یک خطر جدی به حساب میآمد اما برزیل این
مشکالت را با موفقیت پش��ت سر گذاشت .آنها
راهحلی پی��دا کردند ،کنترل بازی را در دس��ت
گرفتند و در نهایت هم برنده ش��دند .تیته هنوز
نتوانس��ته تیمش را از این نظ��ر محک بزند که
این تیم اگر از حریف عقب بیفتد چه میش��ود.
میتواند از نظر احساس��ی خودش را کنترل کند
و برنامههای��ش برای بازی را هم بخوبی در زمین
پیاده کند؟  5برد پیاپی یک موفقیت خیلی بزرگ
به حساب میآید و بعد از سال  2001که مارچلو
بیلس��ا در انتخابی جام جهانی با آرژانتین به نظر
حاکم مطلق آمریکای جنوبی به حساب میآمد،

این موفقیت به تیمی نرس��یده بود .البته نیازی
هم نیس��ت که به تیته یادآوری کنیم آن تیم از
مرحله گروهی جامجهانی  2002هم صعود نکرد.
با این حال او موضوعات زیادی دارد که میتواند
به آنها افتخار کند .فرمولی پیدا کرده که میتواند
فشردگی تیم را حفظ و کاری کند که تواناییها
و استعدادهای فردی بازیکنانش هم در بازی بروز
پیدا کند .همچنین همه افکارش جواب میدهد.
در دروازه ،بیتجربگی الیسون و فعال نبودنش در
سطح باشگاهی عالمت سوالی مقابل نام او برای
حضور در تیم ملی گذاشته بود .مخصوصا با فرمی
که دیگو آلوز در والنسیا داشت اما درست قبل از
گل کوتینیو ،الیسون با پرواز و مهاری عالی مانع
از گلزنی آرژانتینیها شد و بیگلیا را ناکام گذاشت.
دع��وت دوباره پائولینیو هم یکی از انتقاداتی بود
که به تیته وارد بود اما انعطافپذیر بودن او یکی
از عوامل موثر در ب��رد برزیل بود .او در نیمه اول
به یارگیریها و در نیمه دوم به برنامهریزی برای
حم�لات کمک زی��ادی کرد .گابریل خس��وس
نوجوان هم یک قمار بزرگ او بود که در پس��ت
مهاجم میانی بازی کرد .در دو بازی اول برزیل در
المپیک او در این پس��ت خیلی ضعیف کار کرده
بود و به همین دلیل به پست وینگر چپ منتقل
شده بود اما توانس��ت در  4بازی اول تیته  4گل
بزند .س��رعت او آرژانتینیها را نگران کرده بود و
روی صحنه گل دوم او توانس��ت پاس زیبایی به
نیمار بدهد .ای��ن تیم هم بازیها را میبرد و هم
طرفداران بیشتری پیدا میکند .همه چیز بخوبی
پیش میرود .تیته بخوبی میداند در حال حاضر
و با مش��کالتی که تیمش قبال داشته ،خوب کار
کردن و بردن بازیها چقدر اهمیت دارد .ش��اید
پ��روی تازه جوان ش��ده برای آنه��ا در بازی روز
سهشنبه محکی جدی باشد.

بع��د از گذش��ت ح��دود  4م��اه از حضور
ک��اوه رضایی در اس��تقالل ،معلوم ش��ده چرا
پرسپولیس��یها برای قرارداد با او ش��رط قطع
همکاری با مدیربرنامههایش را گذاشته بودند.
صحبتهای اخیر مدیربرنامههای رضایی درباره
پیش��نهاد از چین و رقم قرارداد این بازیکن با
استقالل ،باعث شده موضوع رقم و آپشنهای
قرارداد او به س��وژه اول رسانهها تبدیل شود و
استقالل به خاطر بستن قراردادهای گرانقیمت
با آپش��ن جدایی در هر مقطع از فصل ،تحت
فش��ار قرار بگیرد .اس��تقاللیها که زمان ثبت
قراردادهایش��ان حس��ابی در ثبت اعالم رقم
وس��واس به خ��رج دادند ،ح��اال مجبورند ریز
قراردادهایش��ان را در رسانهها توضیح دهند.
رقم واقعی ق��رارداد کاوه رضایی و اس��تقالل،
یکمیلی��ارد و  600میلی��ون توم��ان اس��ت.
یکمیلیارد از این رقم به عنوان قرارداد قطعی
ثبت ش��ده و بقیه به صورت آپشن اضافه شده
است .باشگاه استقالل و مدیربرنامههای رضایی،
هر دو چنین قراردادی را تایید کردهاند و فقط
تفاوت بر س��ر نح��وه پرداخت آپشنهاس��ت.
مدیربرنامههای رضایی اعتقاد دارد این آپشنها
صوری هستند و تمام  600میلیون به رضایی
تعلق میگیرد اما معاون حقوقی باشگاه استقالل
بدون توضیح درباره اینکه رضایی براساس چه
آپش��نهایی  600میلیون اضافی را میگیرد،
میگوید این رقم جزو قرارداد قطعی او نیست:
«ای��ن صحبتی ک��ه درباره آپش��ن میگویند
درست اس��ت ولی مدیر برنامه رضایی مدعی
است اینها را به صورت صوری نوشتهاند یعنی
قرارداد قطعی او ی��ک میلیارد و  600میلیون
تومان است و این آپشنها به صورت صوری در
قرارداد آمده است ،یعنی آن  600میلیونی که
به صورت آپشن نوشته شده باید پرداخت شود
ولی آن چیزی که روی کاغذ آمده و قابل استناد
است همین یکمیلیارد قرارداد قطعی و 600
میلیون به صورت آپشن است».

