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بررسی روند امتیازگیری سپیدرود در ده هفته ابتدایی دور رفت و برگشت

موفق در بازی های خانگی  ،ناکام در زمین حریفان
بخش ورزش -سپیدرود امسال پس از  ۲۵سال به سطح نخست فوتبال
ایران بازگشت تا فوتبال کشور را پس از چندین سال سر و کله زدن و
دیدن تیم های تکراری با ادبیات جدیدی روبرو نماید.
به گزارش سایت سپیدرود ،رشتی ها در پایان هفته بیست و پنجم و
در حالی که تنها  ۵هفته به پایان لیگ باقی مانده است ،شرایط
مطلوبی در لیگ ندارند و فاصله شان با تیمی که سقوط می کند
تنها چند گل زده ی بیشتر است و این خبر خوبی برای تیمی که
هواداران پرشماری دارد و قصد داشت تا با استمرار حضورش در
لیگ برتر حرف های جدیدی در فوتبال ایران بزند ،نخواهد بود.
در روزهای پایانی سال بد نیست که به آنچه در این فصل لیگ برتر
تا امروز بر سپیدرود گذشته بپردازیم و روند امتیاز گیری این تیم از
ابتدای فصل تا پایان هفته بیست و پنجم را مورد بررسی قرار دهیم.
سپیدرود که توانسته بود با ثابت نگه داشتن کادرفنی و استخوان
بندی اصلی تیم ،طی دو سال دو صعود پی در پی داشته باشد،
طبیعتا لیگ برتر را با همان مربی موفقی آغاز نمود که این تیم را
به لیگ برتر رهنمون ساخته است.
اما در پایان دور رفت در یک نیمه شب کذایی ،در حالی که
نظرمحمدی تیمش را برای حضور در دور برگشت آماده می کرد،
به ناگاه توسط فردی به نام کیومرث بیات که تا پیش از این از او به
عنوان متقاضی خرید نام برده می شد کنار گذاشته شد و به جایش
روانخواه ،کمک مربی مستعفی نظرمحمدی سکان را تنها برای دو
بازی در دست گرفت.
پس از آن با تغییر مالکیت و کنار رفتن مالک موقت باشگاه ،تن زاده زمام
امور را به دست گرفت و در نخستین اقدام با برکناری روانخواه ،علی کریمی
را به سرمربیگری سپیدرود انتخاب نمود و در این میان سوالی که هرگز
کسی جوابی برای آن نیافت این بود که چگونه می شود فردی که از او
به عنوان متقاضی خرید یاد می شد و نه امضای آن در فدراسیون معرفی
شده بود و نه به صورت قانونی هیچگاه مالک سپیدرود شد ،اختیار و اجازه
برکنار کردن سرمربی قانونی سپیدرود و جایگزین نمودن فردی دیگر را
بدست آورده بود!
حال بد نیست روند امتیاز گیری این تیم تا هفته دهم را در دور رفت و
برگشت با یکدیگر مقایسه کنیم و ببینیم تغییرات روی داده در سپیدرود
سودبخش بوده یا خیر؟

سپیدرود لیگ را با نظرمحمدی بسیار ناامید کننده آغاز کرد و در سه بازی
نخست متحمل دو باخت دو بر یک برابر نفت و سیاه جامگان در تهران و
رشت و یک باخت یک بر صفر برابر گسترش فوالد در تبریز شد.
اما بازگشت سپیدرود علی نظر به بازی ها از هفته چهارم آغاز شد و ابتدا

موفق شدند در رشت پیکان را با نتیجه یک بر صفر شکست دهند و سپس
در اصفهان از سپاهان یک امتیاز بگیرند و در رشت نفت آبادان را با دو
گل بدرقه نمایند و در نهایت با استقالل خوزستان در اهواز مساوی کنند.
در هفته ی بعد سپیدرود در خانه به استقالل تهران دو بر یک باخت اما در
دو هفته ی متوالی توانست در تهران با سایپا به تساوی یک بر یک دست
پیدا کند و در رشت تیم پدیده را دو بر یک شکست دهد تا در پایان هفته
دهم دور رفت با سه برد و سه تساوی و  ۴باخت و  ۹زده و  ۹خورده و
کسب  ۱۲امتیاز در رتبه هشتم لیگ برتر جای بگیرد.
در دور برگشت و با برکناری نظرمحمدی سپیدرود در دو بازی تحت اختیار
روانخواه ،در بازی نخست نفت تهران را در رشت سه بر یک شکست داد
و در مشهد با دو گل مغلوب سیاه جامگان شد تا بالفاصله روانخواه جای

محمود یاوری:

خود را به کریمی بدهد.
کریمی در نخستین مسابقه اش در خانه به گسترش فوالد دو بر یک
باخت و در تهران با پیکان مساوی کرد تا نخستین امتیازش را کسب کند.
نخستین برد سپیدرود با کریمی برابر سپاهان در رشت با دو گل رقم خورد،
اما در هفته ی بعد با دریافت سه گل در آبادان سنگین ترین
شکست فصل بر سپیدرود تحمیل شد.
تساوی جنجالی برابر استقالل خوزستان در رشت و سپس
باخت مجدد سه بر صفر در تهران برابر استقالل ،کریمی را
تا استعفا پیش برد اما او ماند تا در رشت بتواند سپیدرود در
یکی از زیباترین بازی های فصل خود سایپای علی دایی را با
دو گل مغلوب کند.
در نهایت سپیدرود آخرین بازی سال را در مشهد با یک گل
به پدیده واگذار کرد تا سپیدرود در دور برگشت با سه برد،
دو تساوی و  ۵باخت ۹ ،زده و  ۱۴گل خورده و تفاضل  ۵-و
کسب  ۱۱امتیاز در رتبه دوازدهم جدول دور برگشت جای
بگیرد تا در مقایسه با دور رفت در چنین روزی  ۴مرتبه پایین
تر باشد.
در مقایسه دور رفت و برگشت سپیدرود با هم به جز یک
امتیازی که کمتر گرفته و چهار پله ای که سقوط داشته ،به
آمار ضعیف تر گل های خورده می رسیم که  ۱۴گل خورده
در برابر  ۹گل خورده ی دور رفت که از دو باخت سنگین سه
بر صفر نشات می گیرد موجب می شود که اگر در روزهای
آخر سرنوشت این تیم به گل شماری برسد ،کار گره بخورد.
سپیدرود در ده بازی ابتدایی به مانند دور رفت  ۵بازی میزبان بوده و ۵
بازی مهمان و هم در دور رفت و هم برگشت نه تیم علی نظر و نه علی
کریمی نتوانستند در خارج از خانه بردی بدست بیاورند.
در ادامه بازی ها اما کفه ترازو به سود سپیدرودی هست که در خانه بهتر
امتیاز می گیرد و این تیم برعکس دور رفت که در  ۵بازی آخر سه بازی
بیرون از خانه رفته ،حاال کریمی این شانس را دارد که در رشت برابر پارس
جنوبی ،تراکتور و فوالد بازی کند و برای مسابقه با ذوب آهن و پرسپولیس
به اصفهان و تهران برود.
حال باید دید در این  ۵بازی در نهایت کریمی با کسب امتیازات بیشتر از
نظرمحمدی ،می تواند سپیدرود را در لیگ برتر حفظ نماید یا خیر؟

دستنشان  ،سرمربی ملوان:

بازیکنان بیانگیزه را کنار میگذارم
بخش ورزش -سرمربی تیم ملوان گفت  :بازیکنانی که در تیم بی انگیزه
باشند را کنار میگذارم .
نادر دستنشان پس از تساوی بدون گل مقابل ایران جوان بوشهر در نشست
خبری اظهار داشت  :متاسفانه یک روز بد را از نظر نتیجه داشتیم  ،طبیعی
است تیمی که در پایان جدول قرار دارد و برای سقوط نکردن میجنگد بازی
مقابلش خیلی سخت است  .ضمن این که هواداران هم نباشند تا به بازیکنان
انرژی بدهند  .متاسفانه بازیکنان آن طور که باید بازی نکردند  ،به همین
دلیل نتوانستیم به پیروزی برسیم  .سراسر بازی در حمله بودیم و حریف
به دنبال ضدحمله که خوشبختانه دو دفاع وسط ما باهوش عمل کردند ،
موقعیت خاصی نصیب تیم حریف نشد  .برخی بازیکنان ما به این بازی ساده
نگاه میکردند و به اندازه ی کافی دوندگی نداشتند  .دیشب هم در آنالیز
حریف به بازیکنان گفتم این تیم خیلی میدود اما به دلیل کم دویدن برخی
بازیکنان ما و همچنین خلق موقعیت از کنارهها فقط یک بار به گل رسیدیم
که آن گل هم به هر دلیلی مردود اعالم شد .
وی در مورد داوری مسابقه گفت  :به اشکاالت داوری عادت کردهایم  ،خدا
کند داوران ضعفهای خودشان را در این بازیها ببینند  ،همان طور که
همان کار را ما در بازیها میکنیم  .نیمه ی اول هم ما در یک صحنه در
موقعیت گلزنی بودیم که کمک داور به اشتباه آفساید اعالم کرد  .در نیمه
ی دوم هم یکی از نیمکتنشینان بوشهر به ما گفت که حق با شما است و
کمک داور به اشتباه آفساید اعالم کرد  .کم تجربگی داور مثل کم تجربگی
بازیکنان برای ما زیاد اتفاق افتاده بود  .خوشایند نیست بخواهم در مورد
داوری صحبت کنم  .داور در صحنه ی اخراج بازیکنان ما مرتکب اشتباه شد .
معنای اخراج چیست  ،نمیدانم  .هر چه قدر در سالهای قبل از مربی گری
من چیزی را به نفع من گرفتند  ،امسال همه را به داوران پس دادهام  ،یعنی
امسال حتی یک اشتباه داوری به نفع تیم من شکل نگرفته است  ،از هفته
ی اول که یک گل زدیم و توپ نیممتر داخل دروازه بود  ،به گواه فیلم بازی
و کارشناسان گل بود  .امروز داوری باعث نشد که ما نبریم خود ما مقصر
بودیم  .اما مشکالتی در داوری وجود دارد  ،دستمان هم به جایی بند نیست
 .دوست نداشتم در مورد داوری حرف بزنم .
وی افزود  :بعد از بازی با آلومینیوم اراک به فدراسیون رفتم و اعتراضی
دوستانه به اصفهانیان داشتم  .گفتم داور جوان کمتجربهتان در اراک بهترین
داوری را کرد و مساوی شدیم ولی قضاوت خوب بود  .روی هم زاهدیفر به

گونهیی دیگر قضاوت میکند که خود رییس کمیته ی داوران اعالم میکند
 ،اشتباه کرده است  ،من بهتر است در مورد داوری حرف نزنم  .جدول لیگ
یک را نگاه کنید  ،ببینید چه تیمهایی در پایین جدول قرار دارند  ،راهآهن ،
صبا و ایران جوان بوشهر  ،بودجهشان  ،قراردادشان کم تر از تیم ملوان است
 ،آن ها کجای جدول هستند و ما در کجای جدول هستیم  .من نمیتوانم با
داور بجنگم با کمبود جایگاه برای تماشاگر بجنگم و و مسایل دیگر  ،دنبال
بهانه هم نیستم  .مساوی امروز تیم  ،مشکل من است که بازیکن من شرایط
نرمالی را در بازی ندارد  .میتوانم فقط بگویم شاید کمتوانی بازیکنانم در
بازی امروز من را آزار داد و نتوانستیم با قدرتی که در گذشت ه بازی میکردیم
 ،بازی کنیم که این مساله عوامل مختلفی دارد  ،از جمله نبود تماشاگر ،
کمبود مشکالت تغذیهیی و … بازیکنان ما خوب تمرین میکنند .
دست نشان عنوان کرد  :امروز هم تا دقیقه ی  ۹۰حمله کردیم اما حمالتمان
مناسب نبود و کور بود  ،زیرا حریف به ما اجازه ی فوتبال بازی کردن نمیداد
و  ۱۰نفره در زمین خودشان دفاع میکردند  .بیش از چندین و چند بار
مربی خوشاخالقشان تذکر میداد و بازیکنانشان روی زمین میخوابیدند و
خودش مجری قانون میشد و میگفت  ،من دارم به داور اعتراض میکنم ،
در حالی که خودش به داور اعتراض میکرد  ،این مسایل روی روحیات داور
جوان تاثیر میگذارد  .شاید گل ما آفساید بوده باشد اما به نظر من مدافع
حریف در محوطه ی جریمه بود  .در مورد اینکه اخراج و پنالتی برای ما
گرفته میشد هم باید فیلم بازی را ببینیم سرمربی تیم فوتبال ملوان انزلی در
مورد این که چرا این باشگاه باید با وجود منطقه ی آزاد چنین حال و روزی
از نظر مالی داشته باشد  ،گفت  :من فقط میتوانم در مورد خودم و تیمم
صحبت کنم  .تا امروز خیلی از مشکالت را تحمل کردم  .این همه مشکالت
در برنامه ی تیم ملوان بود  ،به قرآن هیچ سالی ملوان این همه مشکل
نداشته است  .معدنی باالتر از طال داریم ؛ منطقه ی آزاد انزلی  .همهروز
باالی سیصد -چهارصد تریلی میبینم بار میزنند و میروند  ،بندر یکی از
پردرآمدترین جاهای ایران است  ،ملوان نیاز به منابع مالی دارد  ،فوتبال نیاز
به منابع مالی دارد  .برخی تیمها مثل گهر دورود میآیند و میروند  .تیمهای
باالی جدول را امسال نگاه کنید کدامشان مشکل پولی دارند  .بازیکن من
بعد از تمرین بهترین تغذیهاش آب معدنی است  .یک مربی در ایران بگوید در
لیگ برتر  ،لیگ یک و لیگ دو چگونه میتواند بازیکنی را دو ساعت تمرین
بدهد و آخر تمرین آب معدنی تغذیه ی بازیکنش باشد  .علم پزشکی که در
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فوتبال پیشرفت کرده  ،ببینند چه قدر عضالنی بازیکنان در تمرینات پاره
میشود به خاطر درگیریها و دوندگیها مویرگها نیاز به ترمیم دارند و باید
تغذیه درست باشد  .وقتی امکانات نباشد  ،نتیجهاش همین است.
وی افزود  :مهیار زحمتکش و علی فاطمی ما کجا هستند  ،پوریا غالمی
 7-8بازی نبود  .مهدی کربالیی را  ۸بازی ندارم  ،این ها به سوتغذیه
مربوط میشود اگر ملوان میخواهد نجات پیدا کند  ،چارهاش کنار گذاشتن
اختالفات و جذب منابع است  .ملوان تیمی بازیکنساز بوده است  ،هر
بازیکنی در انزلی و ایران اگر به جایی رسید با حمایت و عشق هوادار بوده
است  ،اگر در کنار این منابع مالی هم باشد تیم آن منطقه موفق میشود ،
میخواهد ملوان باشد  ،میخواهد هر جای دیگر .
دستنشان تصریح کرد  :آدمهای بزرگ و مسوول شهر باید به فکر مردم
انزلی و تیم باشند  ،یعنی به خانوادههای مردم انزلی کمک کنند  .پیرمرد
و پیرزن و جوان به ملوان عشق میورزند  ،شادیها را در چشم مردم انزلی
دیدهام  ،صادقانه بگویم آن چه را که مردم انزلی دل شان میخواهد به آن ها
ارایه کنیم  .یک دست صدا ندارد  ،امیدوارم همت مسووالن شهری و استانی
به کمک ملوان بیایید  ،ملوان نمیمیرد  ،ملوان زنده است  ،تمام تالشم را
میکنم تا تیم موفق شود  .نظرات رسانهها میتواند تاثیرگذار باشد  .باید از
ملوان حمایت شود  .مطمئنم اگر از ملوان حمایت شود و منابع مالی بیاید که
در این شهر وجود دارد  ،آن موقع ببینید که ملوان بدون مربی و با هواداران
و بازیکنانش نتیجه خواهد گرفت .
وی در مورد بیانگیزگی برخی بازیکنان تیمش گفت  :با کمک همکارانم
و کاپیتان خوبم پژمان نوری چه در تمرین و چه در آنالیز حریف جدول
دو سال پیش لیگ یک در کانال تیم نساجی گذاشته شده تا به بازیکنان
نساجی و هواداران هشدار داده شود که نفت آبادان دهم جدول بود ۱۲ ،
امتیاز با صدر جدول اختالف داشت و به لیگ برتر آمد  ،روی مساله ی
ذهنی بازیکنان خیلی کار کردهام  .من هم میگویم بازیکنانم انگیزه ی الزم
را نداشتند  ،شاید ناامید شدهاند که به لیگ برتر بیایند اما صددرصد اشتباه
است تا روزی که روی کاغذ شانس داریم  ،تالش میکنیم  .تا روزی که
هستم  ،تالش میکنم و بازیکنانی که انگیزه ی کار ندارند را کنار میگذارم
و آن هایی را میگذارم که انگیزه داشته باشند  .برای نام ملوان هیچ مربی
و بازیکنی نباید کم بگذارد  ،باز هم عذرخواهی میکنم زیرا مسوول فنی
تیم من هستم .

پول کیروشی دادیم ،اما کیروشی
عمل نکردیم

بخش ورزش -پیشکسوت فوتبال کشورمان معتقد است که فدراسیون
فوتبال نتوانسته از حضور کیروش در ایران استفاده کند.
محمود یاوری در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم در
خصوص روند آمادهسازی تیم ملی فوتبال کشورمان برای مسابقات جام
جهانی  2018روسیه و بازیهای دوستانهای که در نظر گرفته شده
است ،گفت :به اعتقاد من کارلوس کیروش یک مربی برنامهریز بسیار
خوب است و آنطور که من میدانم ،به باشگاههای بزرگی در دنیا که
خودش ذینفع نیست ،برنامه ساالنه میدهد .سرمربی تیم ملی ما با
مربیان بزرگ دنیا کار کرده و خودش هم یک مربی بسیار بزرگ است.
وی افزود :با اینکه برنامهریزی کیروش بهترین برنامه است ،اما به
نظرم ما نسبت به جام جهانی قبلی نتیجه بهتری نخواهیم گرفت .ما
جام جهانی قبلی بازی خوبی مقابل آرژانتین انجام دادیم ،اما آیا اکنون
میتوانیم مقابل مراکش که اولین و مهمترین حریف ماست همان بازی
را انجام بدهیم؟ مراکش ضعیفترین تیم گروه ماست ،اما آنها قهرمان
آفریقا هستند .آیا میتوانیم مقابل این تیم نتیجهای که میخواهیم
بگیریم؟ ما برای این بازی مهم باید آماده شویم.
پیشکسوت فوتبال کشورمان خاطرنشان کرد :من کاری به قرارداد
کیروش و حاشیههای آن ندارم .این قراردادی است که نفرات قبلی
فدراسیون بستهاند و افرادی که حاال هستند ،مجبورند آن را ادامه دهند.
با این حال ما باید برای کیروش امکانات و شرایط را فراهم کنیم که
نزدیک به پایان قراردادش هستیم و نتوانستیم این کار را انجام بدهیم.
مطمئن باشید کیروش بعد از جام جهانی به کشور دیگری میرود و
آنجا از عدم امکانات ما ،نداشتن همکاری با او و ...صحبت خواهد کرد
و این برای ما زشت است .ما در این چند سال پول کیروش دادهایم،
اما کیروشی عمل نکردیم و نمیکنیم .یعنی مربی بزرگ و خوبی مثل
کیروش را آوردیم ،اما نتوانستیم از او استفاده کنیم.
یاوری در پاسخ به این سؤال که به نظرش هدایت تیم ملی را پس از
کیروش باید به چه فردی با چه شاخصههایی سپرد ،اظهار داشت :من در
مقام تصمیمگیری نیستم ،اما بهعنوان کسی که  60سال در این فوتبال
بوده ،باید ببینیم که خودمان چه میخواهیم و چه چیزی برای ارائه داریم.
باید دید چه امکاناتی میتوانیم برای سرمربی تیم ملی فراهم کنیم و یک
مربی بیاوریم که با این امکانات ما بسازد .امکان ندارد مربی بزرگ بیاید
و با این امکانات ما بسازد .مربی بزرگ ،برنامه بزرگ هم دارد و وقتی
ما امکانات و برنامه کوچک داریم ،نمیتوانیم پابهپای او بدویم و زمین
میخوریم .درست مثل بچه  15 ،14سالهای که با انرژی میدود و بچهای
که تازه راه رفتن را یاد گرفته و اگر بخواهد پا به پای او بدود ،زمین خواهد
خورد .فوتبال ما پر است از استعداد و این درست که ما لیگ پویا و جوانی
داریم و کیروش هم برای انتخاب بازیکن دست بازی دارد ،اما همه چیز
در فوتبال بازیکن نیست .بازیکن اگر امکانات و شرایط خوبی نداشته باشد،
چه کار میخواهد انجام بدهد؟ ما میخواهیم در جام جهانی بازی کنیم و
کسی کاری ندارد که ما امکانات نداریم ،تحریم هستیم یا . ...
وی ادامه داد :من از حاال برای برنامههایی که بعد از جام جهانی داریم،
متأسفم .برای مشکالتی که افشا میشود و آن زمان باید به خیلی از
چراهای بعد از جام جهانی جواب بدهیم .رئیس فیفا معموالً جایی
نمیرود و به ورزشگاه برود .اینفانتینو خیلی خوشبین به ایران آمد،
شرایط فوتبال ما را دید و قبطه خورد .چرا رئیس فیفا باید بیاید ،برای
ما تصمیم بگیرد و چرا باید این سؤال را از ما بکند که چرا خانمها را
به ورزشگاه راه نمیدهیم؟ این مسائل دیگر گذشته و باید این شرایط
را شکست و از آن عبور کرد .چرا خانمها نباید به ورزشگاه بیایند؟ چرا
میگوییم همه جا فساد است و خانمها نمیتوانند بیایند؟ خب جلوی
این فساد را بگیرید .از تلویزیون فرهنگسازی کنید و شرایط برای این
کار فراهم شود .چطور تلویزیون ما  ،NBAکشتی و وزنهبرداری را
پخش میکند و خانمها میبینند و ایرادی ندارد و فسادی هم نیست،
اما به ورزشگاه بیایند فساد شکل میگیرد؟
یاوری تصریح کرد :من اواسط دهه  30بود که تازه هم نامزد کرده
بودم ،یکی از بازیهای شاهین بود .خودم برای همسرم و خواهرم بلیت
خریدم ،به ورزشگاه آمدند و بازی را تماشا کردند .نباید با خانمها چنین
رفتاری کنیم .نباید با سد کردن راه آنها ،شرایطی را به وجود بیاوریم که
عقدههایی در جامعه ما به وجود بیاد.
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