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سال نوزدهم /شماره 5064

توفیق مربیان جانشین؛ خداحافظی با بازنشستهها

بخش ورزش -جابجایی مربیان لیگ برتری ،در این فصل نتیجهای بهتر
از همیشه داشته و انتخابهای جدید  ۴تیم از انتخابهای اول فصلشان
موفقتر بودهاند .تغییر پرتعداد مربیان ،جبران اشتباهی است که مدیران
باشگاه اول فصل انجام دادهاند .زمانی که تعداد آنها باال برود ،نشان دهنده
بی ثباتی و انتخابهای عجوالنه است و هیچ باشگاهی هم ،با تغییر پیاپی
مربی نتوانسته به موفقیتی طوالنی مدت و تضمین شده برسد .سالهای
اخیر ،آمار تغییر مربیان در لیگ برتر نسبت به قبل کمتر شده بود اما این
فصل تا هفته یازدهم و حدود یک سوم لیگ ۵ ،تیم نیمکتشان را تغییر
دادهاند .خداداد عزیزی با استعفا در هفته دوم و جدایی در هفته سوم ،یک
رکورد جدید در لیگ برتر ثبت کرد و کریمی جانشین او هم نشان داد مثل
نفت در هر باشگاه ،بیشتر از یک دوره مربیگری میکند .نکته متفاوت اما،
نتیجه این تغییرات است .بر خالف بیشتر اوقات ،تغییرات این فصل لیگ
تا اینجا موفق بودهاند و تا حد زیادی ،به نجات باشگاه کمک کردهاند .بین
همه آنها ،فقط فوالد نتوانسته از این تغییر نتیجه بگیرد و اوضاعش بعد
از جدایی پورموسوی و انتخاب دستیار او ،بدتر شده است.
بهترین تغییر نیمکتهای لیگ برتری ،جدایی توشاک و انتخاب موقت

تقوی بود که با این نتایج احتماال دائمی خواهد شد .توشاک با تیمی
پرستاره در  ۶بازی ابتدایی لیگ ۹ ،امتیاز گرفت و در رده هفتم جدول
بود .با انتخاب تقوی ،تغییرات ترکیب اصلی تراکتورسازی کمتر شد و
آنها از  ۵بازی بعدی ۱۰ ،امتیاز گرفتند و میانگین بسیار خوب  ۲امتیاز
از هر بازی را ثبت کردند .تراکتور از رده هفتم ،به رده سوم رسیده
است .حتی در صورتی که پرسپولیس بازیهای عقب افتادهاش را ببرد
هم تراکتور از رده چهارم پایینتر نخواهد رفت .همشهری تراکتورسازی
هم یکی از موفقترین تغییرهای لیگ برتر بود .ماشین سازی به جای
فیروز کریمی ،رضا مهاجری مدیر فنی تراکتورسازی را انتخاب کرد.
ماشین سازی تا هفته پنجم ،بدون برد  ۴امتیاز داشت و در رده سیزدهم
بود .آنها بازی بعدی را هم با مربی موقت باختند .مهاجری در ۴
بازی ۶ ،امتیاز برای ماشینسازی گرفته و آنها با یک بازی کمتر در
جدول دوازدهم هستند .گرفتن یک مساوی هم از استقالل در بازی
دوشنبه ،آنها را تا رده دهم باال میبرد .در پایین جدول سپیدرود و
نفت مسجدسلیمان از پایین جدول نجات پیدا نکردهاند اما با کریمی و
مرزبان ،میانگین امتیازات بهتری دارند .سپیدرود ،با خداداد تا هفته سوم

یک امتیاز داشت و تیم آخر جدول بود .بعد از آن با مربی موقت دو بازی
پیاپی را باخت .آنها با کریمی هم در رده شانزدهم هستند اما از  ۶بازی،
 ۵امتیاز دارند و فاصلهشان را با منطقه نجات تا حدی کمتر کردهاند.
نفت مسجدسلیمان هم با ویسی تیم پانزدهم بود و از  ۵بازی  ۳امتیاز
داشت .مرزبان از  ۶بازی  ۴امتیاز گرفته و همچنان در رده پانزدهم مانده
اما کمی ،میانگین امتیازات تیم بهتر شده است.
تنها نمونه ناموفق ،به اهواز و فوالد مربوط میشود .فوالد در  ۶بازی با
پورموسوی  ۸امتیاز گرفته بود و طرفدارانش از اوضاع رضایت نداشتند.
با رفتن پورموسوی ،استن دستیار پورموسوی جانشینش شد و از  ۵بازی
فقط سه امتیاز گرفت .کارنامهای بسیار ضعیف که یک رده هم فوالد را
در جدول پایینتر برده و فاصلهاش تا منطقه سقوط را کمتر کرده است.
پیشرفت  ۴تیم با تغییر مربی ،نشان میدهد حداقل به صورت موقت
انتخابهای جدید مدیران ،واقع بینانهتر از انتخابهای قبلی آنها
بودهاند .انتخابهایی که مثل خداداد که از پیش فصل با انتقادات فراوانی
روبرو بود یا توشاک که کارنامه سالهای گذشتهاش نشان میداد بیشتر
از یک مربی بزرگ ،یک مربی بازنشسته است.

اصرار مقدس؛ کریمی باید در  ۹۰عذرخواهی کند

بخش ورزش -هوشنگ مقدس ،مدیر سابق تیمملی از علی کریمی بهخاطر
اظهاراتش در برنامه  ۹۰شکایت کرده است و بعد از اینکه این پرونده به مرحله
کیفرخواست رسید ،روز گذشته وکیل هوشنگ مقدس موفق شد در دادگاه
بدوی حکم محکومیت علی کریمی را بگیرد .در همین راستا دادگاه علی
کریمی را عالوه بر اعاده حیثیت ،به  ۴۰میلیون ریال جریمه محکوم کرده
است؛ حکمی که قابل اعتراض در دادگاه های تجدیدنظر است.
ملک شاهی ،وکیل علی کریمی با تایید خبر محکومیت کریمی گفت« :عکس
و جزئیات حکم براساس قانون نباید پخش و منتشر شود و جزئیات حکم
باید محفوظ بماند .رسانهها هم اگر بخواهند حکم را منتشر کنند باید مجوز
قضایی داشته باشند ».جلسه دادگاه بیشتر حول دفاع مراودات قانونی مالی
هوشنگ مقدس با فدراسیون فوتبال برگزار شد و نکته قابل توجه اینکه ظاهرا
صحبتهای کریمی در دادگاه با اظهاراتش در برنامه  ۹۰متناقض بوده است.
او در برنامه  ۹۰گفته بود که مدیران فدراسیون فوتبال پولهای جامجهانی
قبلی و فعلی را بهطور غیرقانونی به حساب مقدس ریختند و کسی که چنین
اتهامی را به اشخاص نسبت میدهد باید دالیل محکمه پسندی به دادگاه ارائه
دهد و جالب اینکه کریمی و وکیلش اسنادی را منتشر کردند که مربوط به
مراودات قانونی مقدس با فدراسیون فوتبال بوده است و اظهاراتی که در برنامه
 ۹۰مطرح شد با توجه به پربیننده بودن این برنامه ایجاد شبهه کرد.
در صورتی که مشخص شده این صحبتها خالف واقعیت بوده و افراد را
در مظان اتهام قرار دادند در حالی که اینطور مسائلی اصال وجود نداشت.
درنهایت دادگاه هم رای را صادر و علی کریمی را محکوم کرد.
در همین خصوص هوشنگ مقدس با تایید خبر محکومیت علی کریمی
در دادگاه بدوی گفت« :دادگاه علی کریمی را عالوهبر اعاده حیثیت ،به ۴۰

میلیون ریال جریمه محکوم کرده است ».او درخصوص اینکه تفسیرش از
رای اعاده حیثیت چیست ،گفت« :اعاده حیثیت یعنی کریمی باید در همان
رسانهای که اتهاماتش را مطرح کرده بود ،حاضر شده و از بنده عذرخواهی
کند .او باید در برنامه  ۹۰که به بنده تهمت و افترا زده بود دوباره حاضر شده
و از بنده عذرخواهی کند و حرفهایش را پس بگیرد».
نگاهی به اظهارات کریمی در برنامه ۹۰
کریمی و محمدرضا ساکت در مناظرهای که در برنامه  ۹۰سال گذشته با

یکدیگر داشتند صحبتهایی را مطرح کردند که بخشهایی از این مناظره که
درخصوص هوشنگ مقدس بود در زیر میآید.
کریمی :به نظر شما باید بازیکنان جوانان یک فدراسیون پنجستاره را
لخت کنند و لباسهایشان را بگیرند؟ االن ما یک تیمملی داریم و آنهم
تیمملی بزرگساالن است .پول هایی که آقای هوشنگ مقدس واریز کردید.
صورتحسابهایش هم موجود است.
پول ها به حساب دو نفر واریز شده است که نام صاحب حساب را نمیبرم.
پولها به آنها واریز شده که به حساب هوشنگ مقدس واریز شود .ریز
پرداختیها به آقای هوشنگ مقدس را به مراجع ذیصالح دادهاید؟
ساکت :ما به هوشنگ مقدس پولی ندادیم .آقای تاج رئیس هستند و این
پول را ندادهاند .هیچ پولی در زمان مسئولیت آقای تاج خارج از سیستم مالی
فدراسیون پرداخت نشده است .آن زمان بهدلیل تحریمها ،آقای کفاشیان
مجبور به مدیریت و تدبیر شدند .کریمی :طوری صحبت میکنید که انگار
آقای تاج تافته جدا بافته است .او در آن زمان نایبرئیس فدراسیون بود .مگر
میشود نایبرئیس از چنین مسائلی آگاهی نداشته باشد؟
ساکت :در سیستم مدیریت الیه مختلفی داریم و هرکس وظیفه و اختیارات
خود را دارد .رئیس فدراسیون اختیار تام مالی دارد .در زمان حاضر تمام
کارهای مالی ما یا از سفارت هاست یا حساب مستقیم خودمان .پولی که
مربوط به این جام جهانی است هنوز واریز نشده است و بعد از جام جهانی
پول می آید.
ضمن اینکه وقتی مجمع فدراسیون برگزار میشود ،در مجمع حسابرسی سال
قبل انجام میشود و بودجه سال قبل تدوین و تصویب میشود؛  ۶۷میلیارد
است که درآمدهای مختلف فدراسیون از جمله جام جهانی در آن آمده است.

ملوان صفر  -اکسین البرز صفر

مازیار زارع  :ملوان برای بهتر شدن به زمان نیاز دارد

بخش ورزش  -تیم اکسین البرز در روزی که سرمربی به همراه نداشت ،
توانست تیم ملوان را متوقف کرده  ،به یک تساوی در انزلی دست پیدا کند.
از بازی های هفته ی یازدهم لیگ دسته اول  ،دو تیم ملوان بندرانزلی و
اکسین البرز به مصاف یکدیگر رفتند و در نهایت با تساوی بدون گل به
کار خود پایان دادند  .این بازی در حالی برگزار شد که تیم اکسین البرز
به دلیل تغییر و تحوالتی که روی نیمکت این تیم اتفاق افتاد  ،سرمربی
به همراه نداشت و در نهایت محمد نصرتی به عنوان نفر اصلی این تیم به
هدایت بازیکنان پرداخت  .این بازی در حالی برگزار شد که ملوانان نیز در
هفته های اخیر تغییر و تحوالت فراوانی را در کادرفنی خود به وجود آوردند
و پس از خداحافظی با فرهاد پورغالمی  ،محمد احمدزاده را با دستیاری
مازیار زارع سر کار آوردند تا بتوانند اوضاع بهتری را برای تیم رقم بزنند  .اما
جدال این دو گروه فنی تازه نفس به نتیجه ی خاصی منتهی نشد تا تساوی
بدون گل پایان این مسابقه باشد .
مربی تیم ملوان گفت  :برای بهتر شدن به زمان نیاز داریم  ،هرچند میدانم
بد موقعیتی است و جایی برای اشتباه نداریم .
مازیار زارع پس از تساوی بدون گل مقابل اکسین البرز در نشست خبری
گفت  :بازیکنان ما همه ی تالش خود را انجام دادند و بازی پایاپایی را
شاهد بودیم اما هم ما و هم حریف موقعیت گلزنی داشتیم  .تیم اکسین

آگهی انتقال شرکت گل چای کالیه (سهامی خاص)
انتقال شرکت گل چای کالیه سهامی خاص به شماره ثبت  331566و
شناسه ملی  10720043079شرکت فوق در مرجع ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری رودسر به شماره ثبت  1344ثبت و از لحاظ امضای ذیل دفاتر
تکمیل گردید که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد:
به موجب نامه شماره  96/ 92097مورخ  1396/05/11اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیر تجاری تهران و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  1396/03/23مرکز اصلی شرکت به نشانی شهرستان
رودسر بخش کالچای دهستان ماچیان آبادی کالن کالیه جاده اصلی
کالن کالیه 1جاده اصلی کالن کالیه پالک  252طبقه همکف کدپستی
 4491166511انتقال یافت و در مرجع ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری رودسر تحت شماره  1344به ثبت رسیده است.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودسر ()283186
----------------------------------------------------

آگهی تغییرات شرکت رازان پردازش ساحل شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  15313و شناسه ملی 10720272794
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1397/7/9تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند :آقای بابک پور
خوشبخت شماره ملی  2594532177و خانم نسیم گرجی شماره ملی
 0075187566وخانم معصومه نخچی شماره ملی  2594136530برای
مدت دوسـال انتخاب گردیدند .
 -2آقای ولی اله عیسی نظر فومنی به شماره ملی 266867609
به سمت بازرس اصلی وآقای شاهین ابراهیمی طوطی به شماره
ملی2594528706به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی
انتخاب گردیدند.
 -3روزنامه کثیر االنتشار گیالن امروز جهت درج آگهی های شرکت
انتخاب گردید.
 -4ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت منتهی به سالهای  1396مورد
تصویب قرار گرفت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()283194

در حد تیمهای لیگ برتری و بازیکنان خوبی دارد  .در این مدت ما تالش
کردیم از نظر بدنی روی سرعت بازیکنان کار کنیم  .هنوز به شرایط ایدهآل
نرسیدهایم  .مهم این است که بازیکنان تالش خود را انجام دادند و با دل
و جان بازی کردند  .اگر کاستی وجود دارد ایراد از ماست و باید با تمرین
نقاط ضعف را برطرف کنیم .

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی باران راه خزر شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  991و شناسه ملی 10720116718
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/07/23تصمیمات
ذیل اتخاذ شد:
 آقای ساسان اصغری چمبلی به شماره ملی  0071158375به سمترئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای عباس حسن پور گنجارودی به
شماره ملی 2690785331به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم
لیال کربالئی خانی به شماره ملی  2370074373به سمت عضو هیئت
مدیره انتخاب گردیدند .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از
قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیرعامل
به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودبار ()283195
---------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت ساختمانی باران راه خزر شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  991و شناسه ملی 10720116718
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1397/07/23تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ  1399/7/23به قرار ذیل انتخابگردیدند:
 آقای ساسان اصغری چمبلی به شماره ملی  0071158375و آقایعباس حسن پور گنجارودی به شماره ملی  2690785331و خانم
لیال کربالئی خانی به شماره ملی  2370074373انتخاب گردیدند.
 آقای علی امیدی نیا به شماره ملی  2659233985به سمت بازرساصلی وخانم صبا نژاد حمدی به شماره ملی  1552212084به سمت
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
 روزنامه کثیراالنتشار گیالن امروز جهت نشر آگهی های شرکتانتخاب گردید.
 ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال  1396موردتصویب قرار گرفت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودبار ()283196

وی در مورد این که ملوان در  ۳-۲بازی اخیر در خلق موقعیت دچار مشکل
است  ،اظهار داشت  :یکی از اصلیترین شرایط این مساله زمین بازی است
 .به خصوص در انزلی  .زمین تختی انزلی اکنون مثل  ۱۰سال قبل که ما
بازی میکردیم  ،شده است و موضوع دیگر این که با اولین بردی که ملوان
به دست آورد  ،تیم از این شرایط خارج میشود  .به هر حال باید روی
روحیه ی بازیکنان کار کرد  .مهم ترین چیز این بود که تک تک بازیکنان
تالش کردند و باید به آن چیزی که ایدهآل مربیان است  ،برسیم  .ما در
هر تمرین با هافبکها و مهاجمان روی دروازهها تمرین اختصاصی انجام
میدهیم  .البته ما به زمان نیاز داریم  ،هرچند بد موقعیتی است و جایی
برای اشتباه نداریم  .اما به زمان نیاز داریم تا این موضوع را برطرف کنیم .
مربی ملوان در مورد این که با توجه به این که ملوان روی زمین بازی
میکند و زمین انزلی هم ناهموار است  ،میتوانید در آینده نتیجه بگیرید
 ،گفت  :برای من جای سوال است که چرا این همه بازی در زمین تختی
انزلی برگزار میشود  .باشگاه زمانی این ورزشگاه را در اختیار میگرفت و
حتی تمرین روز قبل از بازی را در اینجا انجام نمیدادیم  .به خاطر کیفیت
زمین  .هر موقع ما توپ را روی زمین آوردیم  ،موقعیت گل خلق کردیم .
احمدزاده تاکید دارد که ملوان روی زمین بازی کند  .ما به زمان نیاز داریم
 ،هر چه جلوتر برویم  ،امیدوارم شرایط تیم بهتر شود .
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی نمونه منصور گیالن شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  7791و شناسه ملی 10720211095
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/16
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1موسسه حسابرسی آروین خدمات مدیریت رادوین به شناسه ملی
 14005993565به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین
پارس (آقای جان نثاری) به شناسه ملی  10103538953به سمت بازرس علی
البدل برای سال مالی منتهی به  97/12/29انتخاب شدند.
 -2روزنامه کثیر االنتشار گیالن امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()283263
---------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت سالمت جوجه شمال شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  8027و شناسه ملی 10720213443
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/07/10تصمیمات
ذیل اتخاذ شد:
 -1به استناد صورتجلسه فوق سرمایه شرکت از مبلغ  1320000000ریال
منقسم به  132000سهم  10000ریالی به مبلغ  15000000000ریال منقسم
به  1500000سهم  10000ریالی بانام و از محل پرداخت نقدی وطی گواهی
بانکی به شماره  72/4289/1232مورخ  97/7/9بانک کشاورزی شعبه مرکزی
رشت پرداخت گردیده است وماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()283265
---------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت سازه آرا سازان گیالن شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  15943و شناسه ملی 10720279275
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/07/17تصمیمات ذیل اتخاذ :
 -1آقای حمید آراسته صفت به شماره ملی 2595458361به سمت رئیس
هیات مدیره و مدیر عامل و آقای بهمن قربانی منگودهی به شماره ملی
2592296141به سمت نایب رئیس هیات مدیره تعیین گردیدند.
 - 2کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته بروات
قراردادها و عقود اسالمی به امضاء رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت
دارای اعتبار می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()283266
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وقتی دست برانکو در یک نیمه رو شد

بخش ورزش -یک نیمه دوم ضعیف و یک  45دقیقه پایینتر از حد انتظار از
پرسپولیس ،برای حریف فرصت طلبی مثل کاشیما آنتلرز کافی بود تا به بهترین
نتیجهای که در چنین بازیهایی متصور است برسد .با نمایشی که در نیمه اول از
پرسپولیس دیدیم اصال باور کردنی نبود که در پایان  90دقیقه نتیجه دو بر صفر
به سود کاشیما روی تابلو نقش ببندد .اما افت عجیب پرسپولیسیها در نیمه دوم
باعث شد کاشیما فشارش را در بیشتر کند و در نهایت دو گل هم بزند .شاید برای
همه سوال باشد که چرا نمایش پرسپولیس در نیمه دوم اینقدر با آنچه در نیمه
اول دیدیم تفاوت داشت .این سوال وقتی پررنگتر میشود که همه به این نتیجه
رسیدهاند کاشیما آنتلرز به هیچ وجه از السد و الدحیل قطر قویتر نبود .اما این اتفاق
دالیل متعددی دارد که هر کدام به طور مجزا قابل بررسی هستند.
ترکیب دفاعی که به هم ریخت
برانکو در بازی با کاشیما از  4بازیکنی در خط دفاع استفاده کرد که در بازی برگشت
مقابل السد در تهران هم از آنها بازی گرفته بود .یعنی سید جالل حسینی و محمد
انصاری در دفاع وسط ،شجاع خلیلزاده در دفاع راست و شایان مصلح در دفاع چپ.
این تغییرات البته بعد از مصدومیت شدید حسین ماهینی در دربی اجتناب ناپذیر
بود .اما مرور بازی رفت پرسپولیس و السد نشان میدهد که خط دفاع پرسپولیس
در آن بازی بسیار کم اشتباه و خوب ظاهر شد .در آن بازی سید جالل و شجاع
در دفاع وسط بازی کردند .انصاری در دفاع چپ و سیامک نعمتی در دفاع راست.
عملکرد خوب نعمتی در آن بازی بسیار تعجب برانگیز بود .نعمتی آنقدر خوب بازی
کرد که حتی برانکو هم گفت شاید از این به بعد از او در دفاع راست استفاده کند.
در بازی رفت السد و پرسپولیس ،تیم قطری فرصت گل چندانی نداشت و این ناشی
از عملکرد خوب دفاع پرسپولیس بود .اما در بازی برگشت که ترکیب خط دفاعی
به هم ریخت السد هم به پرسپولیس گل زد و هم چند موقعیت گل دیگر ایجاد
کرد که با درخشش فوق تصور بیرانوند تبدیل به گل نشدند .از اتفاق نعمتی هم در
آن بازی در خط هافبک بازی میکرد گل زد تا اشکاالت خط دفاع پرسپولیس در
غیبت او چندان مورد توجه قرار نگیرد .برانکو در بازی دیروز هم از ترکیب بازی با
السد استفاده کرد و باز هم اشکاالت در خط دفاع دیده شد .تیمی که مدتها بود
از هیچ تیمی دو گل نخورده بود در یک نیمه و در فاصله  12دقیقه دو گل خورد.
کاشیما در همان نیمه اول هم در دقایق معدودی که توانست توپ را از خط هافبک
پرسپولیس عبور بدهد فرصتهای خطرناکی به دست آورد .شاید بهتر بود برانکو تا
پایان مسابقات از ترکیب موفق خط دفاعیاش در بازی رفت با السد استفاده کند.
فقط یک تعویض؛ آن هم ناامیدکننده
درباره نیمکت خالی پرسپولیس و دست خالی برانکو بارها صحبت شده است.
این مساله اصال قابل کتمان نیست و ارزش کار پرسپولیس در این فصل به این
خاطر بیشتر از همیشه است که برانکو با وجود کمبود شدید بازیکن توانسته این
نتایج را بگیرد .او برخالف بازیهای مرحله گروهی که بازیکنان زیادی در اختیار
داشت (آن روزها امیری ،احمدزاده ،مسلمان و محرمی از پرسپولیس نرفته بودند)
تقریبا در همه بازیهای مرحله حذفی بازیکن کم داشت .آنقدر از برخی بازیکنان
در پستهای غیر تخصصی استفاده کرد .تقریبا در همه بازیهای قبلی تغییراتی
که برانکو در ترکیب تیمش داد مثبت از آب درآمد اما در این بازی ،اتقاقات بازی
مطبوب پرسپولیس پیش نرفت .هر دو گل کاشیما از شکافهایی که در سمت
راست خط دفاعی پرسپولیس ایجاد شد وارد دروازه بیرانوند شد .برانکو اما دستش
روی نیمکت آنقدر خالی بود که نتوانست تغییری در ترکیب تیمش بدهد .تنها
تعویض برانکو ورود امید عالیشاه به زمین بود که اتفاقا اصال خوب از آب درنیامد و
عالیشاه با بازی ضعیفش صدای همه را درآورد .اما در آن سو کاشیما آنتلرز آنقدر
بازیکن داشت که مربی این تیم هر  3تعویضش را انجام داد .جالب اینکه کاشیما 3
روز قبل از این بازی در لیگ ژاپن هم بازی کرده بود .در آن بازی مربی کاشیما 9
بازیکن اصلیاش را بازی نداد و آنها را برای بازی حساس با پرسپولیس نگه داشت.
این تفاوت بسیار بزرگی است که نمیشود آن را نادیده گرفت.
وقتی بشار را مهار کردند
برای توجیه تفاوت بازی پرسپولیس در دو نیمه شاید فقط بررسی عملکرد یک
بازیکن کافی باشد« :بشار رسن» .هافبک عراقی پرسپولیس در نیمه اول عملکرد
بسیار خوبی داشت .بشار در نیمه اول دقایق زیادی را در زمین حریف بازی کرد.
او در این نیمه  16پاس داد 3 .پاس به علیپور و نوراللهی و  5پاس به نعمتی .در
نیمه دوم اما شعاع حرکتی رسن بیشتر به نیمه زمین خودی محدود شد و او فقط
توانست در این نیمه  10پاس بدهد .او در نیمه دوم هم  3پاس به علیپور داد اما
فقط یک بار موفق شد به نعمتی و نوراللهی پاس بدهد .در عوض در نیمه دوم 3
پاس به شجاع خلیلزاده داد در حالیکه در نیمه اول فقط یک پاس به این بازیکن
داده بود .این اعداد نشان میدهد مربیان کاشیما با آنالیز نیمه اول به خوبی دریافته
بودند که بشار رسن با حرکات پا به توپ و پاسهای خوبش مهاجمان پرسپولیس
را تغذیه میکند .به همین دلیل در یک تفکر درست تصمیم گرفتند ارتباط او را با
مهاجمان پرسپولیس قطع کنند .به همین دلیل هم رسن در نیمه دوم فاصله زیادی
با مهاجمان پرسپولیس پیدا کرده بود و ناچار بیشتر رو به عقب پاس میداد .مشابه
اتفاقی که برای رسن افتاد برای دیگر بازیکنان این تیم هم افتاد .پرسپولیسیها در
نیمه اول  146پاس به هم دادند اما در نیمه دوم  168پاس.

تکرار تجربههای تلخ؛ درس نمیگیریم
بخش ورزش -از کی شروع شد این داستان مقایسه ایران با ژاپن؟ نمیدانم.
میدانم که کمی تکراری شده است اما چه کنیم که آنها کماکان به روال خوبشان
ادامه میدهند و ما کماکان درجا میزنیم .آن وقتها پس از بازیهای آسیایی پکن
میگفتند ژاپنیها روی تیم ملی ایران تحلیلهای بسیاری کردهاند .میگفتند طول
گامهای محرمی و زرینچه ،دفاعهای چپ و راست ما و زمان رفت و برگشتشان را
محاسبه کردهاند تا شاید بتوانند زمینه شکست ایران را فراهم کنند؛ اتفاقی که در
جام ملتهای آسیا  1992رخ داد .این داستان چه افسانه باشد یا واقعیت تردیدی
نیست که در فوتبال و البته در بسیاری امور دیگر ،ژاپنیها آنقدری خوب کار
کردهاند که حسرتشان را بخوریم .ژاپن بدونتردید بهترین تیم آسیاست و از نظر
برنامهریزی هم در سطح اول فوتبال دنیا.
عاجز از یک پرواز چارتر
بیایید نگاهی بیندازیم به آخرین نمونه از تفاوتهای ما با آنها؛ بازی فینال لیگ
قهرمانان آسیا .پرسپولیس ایران و کاشیما آنتلرز ژاپن .پرسپولیس بازی رفت را با
دو گل واگذار کرد .تیم در نیمهدوم کم آورد ،آن هم تیمی که به مدد آمادگی
بدنی خوبش به این مرحله راه یافته بود .فراموش نکردهایم که پرسپولیس در غالب
بازیها برتری فیزیکی آشکاری بر حریفانش داشت .اینبار اما افت بدنی کامال
محسوس بود .چرا؟ به یک دلیل ساده .تیم خسته بود .همه میدانند مسافت
طوالنی از ایران تا ژاپن ،آن هم در شرایطی که برنامه بازیها فشرده است چه بر
سر تیم میآورد؟ اما مدیران پرسپولیس از فراهم کردن یک پرواز چارتر که تیم
را مستقیما و در قالب یک گروه به ژاپن ببرد ،عاجز بودند .تصور کنید فشاری که
روی پرسپولیس آمده است .نیمهدوم رمق تیم گرفته شد و این امر به تیم ژاپنی،
که واقعا برتری محسوسی هم بر پرسپولیس نداشت ،امکان داد بار خود را تا حد
زیادی در همین بازی رفت ببندد .کسی در این مجموعه مدیریتی فوتبال ما به
اهمیت فینال لیگ قهرمانان آسیا واقف است؟
کاشیما زودتر از پرسپولیس در تهران
اتفاق جالبتر اما بازی برگشت است .پرسپولیسیها تا آخر هفته به تهران نمیرسند.
چرا؟ باز چون پرواز چارتر ندارند .در مسیر برگشت هم آنها در قالب دو گروه اول به
دبی میروند و تا روز چهارشنبه در آنجا چندجلسه تمرین خواهند کرد و سپس به
تهران برخواهند گشت .داستان آنجایی جالب میشود که بدانیم تیم کاشیما آنتلرز
قرار است با پروازی چارتر از توکیو به تهران بیایید .خیلی راحت .دیگر دردسر عوض
کردن چندباره پرواز را هم ندارد .در کمترین زمان ممکن و با کمترین انرژی .این
ِ
یعنی اینکه احتماال تیم کاشیما زودتر از پرسپولیس به تهران خواهد رسید .تصور
کنید این میزان از فشار مسافرت چه تاثیری روی بازیکنان خواهد گذاشت؟
درس نمیگیریم
داستان پیروزیها و شکستهای فوتبالی فقط مسائل فنی نیست ،چیز دیگری هم
هست که امروز همه میدانند مهمترین است :مدیریت و برنامهریزی .با این حال
ما نتوانستنهایمان را خیلی راحت تحتلوای «نمیشود» توجیه میکنیم .کیست
که نداند با شرایط موجود یک پرواز چارتر میتوانست کیفیت تیم را باال نگه ندارد؟
همه میدانند .اما کسی کاری نمیکند.

