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داوران؛ شوالیه هایی که اسیر ناهنجاری های فوتبال شدند

بخش ورزش -پیشکسوتان برجسته داوری ایران تاکید کردند :اجرای قاطع
قوانین داوری از سوی قاضیان میدان مسابقه ،نیازمند حمایت بی چون و چرای
فدراسیون فوتبال است .به گزارش ایرنا ،میزگرد تخصصی بررسی ناهنجاری
های فوتبالی در ایران با حضور «محمد فنایی» کمک داور ایرانی فینال جام
جهانی  1994آمریکا و « علی خسروی» از پیشکسوتان برجسته داوری ایران
برگزار شد.
آنان در این نشست با انتقاد نسبت به عدم حمایت فدراسیون فوتبال
از داوران این رشته تاکید کردند که اگر داوران از حمایت قاطع
فدراسیون نسبت به خود مطمئن باشند بدون شک قضاوت قاطعانه
ای را در مسابقات انجام خواهند داد.
فنایی :احکام کمیته انضباطی وتو می شود
من هیچ وقت داور را به عنوان کسی که قضاوت مغرضانه دارد نمی
پذیرم .داوران باید حاشیه امنیت داشته باشند نه ترس از جان؛
داوران در خارج از کشور شرایطی دارند که حیرت انگیز است و به
عنوان یک شوالیه شناخته می شوند .باالترین درجه فوتبالی خارج
از کشور به داوری ها داده می شود .این در حالی است که براساس
تجربه نیم سده فعالیت در فوتبال ایران با چشمان خود دیده ام
که داوران در ایران منزوی ترین افراد فوتبالی هستند و ما هیچ
وقت نتوانستیم به درستی از داوران حمایت و یک چارچوب منضبط
داوری برای آنان ایجاد کنیم.
اساس ورزش فوتبال در دنیا به عنوان یک تفریح سالم و با لذت
شناخته می شود و مردم دنیا با آن زندگی می کنند .فرهنگ فوتبال
در کشورهای حرفه ای جا افتاده و از بچگی به قشرهای مختلف
آموزش داده می شود .آنان می آموزند اگر رفتار ناهنجار داشته باشند
ملیت و شخصیت شان زیر سوال می رود .اما داوران ایرانی به توهین
و ناسزا هواداران ‹عادت› کرده اند.
یکی از مشکالت فوتبال ایران تعارف های بی جهت است .همیشه
اعالم می کنیم بهترین تماشاگران دنیا را داریم اما وقتی در زمین
فوتبال این ناهنجاری را می بینیم و یک مسئول می گوید دست
کسی که داور را زد می بوسم باید تا انتهای داستان را خواند که چه
اتفاقی در حال رخ دادن است.
به شخصه در هر مسابقه ای که خارج از ایران برای تماشا رفته ام ،شاهد بودم
که داوران از چه عزت ،احترام و پایبندی به قانونی برخوردار بودند .چرا اینگونه
است؟ چرا کشور صاحب فوتبالی مانند انگلیس که تماشاگران آن به اوباش
معروف بودند االن تا زمین فوتبال کمترین فاصله را دارند .ما چرا فنس می
کشیم؟ آیا جز آن است که می ترسیم؟! رانت در فوتبال زیاد شده است .من اگر
مسوول بودم اعالم می کردم مجمع فدراسیون فوتبال به این شکل نباید تشکیل
شود چون تشکیل مجمع ممکن است زمینه را برای رانت فراهم کند؛ در واقع
این موضوع برای افراد آسیب زا است.
الزمه حمایت از داوران مدیران فوتبالی و متخصص است که باید از تمام ابعاد
فوتبال به ویژه قاضیان فوتبال حمایت کنند .در اروپا بهترین بازیکنان را به
خاطر پرخاش علیه داور بلند مدت محروم می کنند .اما در ایران برخورد قاطع
با خاطیان صورت نمی گیرد .برای اجرای قانون باید الگو بگیریم و این هیچ
ایرادی ندارد .پنج سال در فوتبال لبنان سوت می زدم؛ کشوری که در جنگ بود
و ورزشگاه های آن توسط ارتش محافظت می شد اما به داورها کوچک ترین
تعرضی نمی شد .دیگر ایراد برخورد با خاطیان ،وتو شدن برخی از احکام کمیته
انضباطی است .احکام این کمیته با وجود حضور فرد صاحب شخصیتی مانند
آقای حسن زاده توسط مقامات باالتر فدراسیون وتو می شود و این اتفاق با فشار
تیم های بزرگ و هواداران آن رخ می دهد.
خیلی عقب هستیم و تا زمانی که قرار است یک عده خاص بدون توانایی فوتبال
را بچرخانند و کسانی که تخصص دارند اجازه فعالیت پیدا نکنند شرایط به
همین منوال پیش خواهد رفت .اولین فاکتور الزم برای کار داوری ‹امنیت›
است .داور باید از اقتدار خود مطمئن باشد و بداند که برخورد با وی در زمین ،با
بدترین جریمه ها از سوی کمیته داوران همراه می شود.
مدیریت داوری موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است؛ اینکه نوع تربیت داور
ها به چه طریقی صورت گیرد و تامین امنیت آنها به چه شکل انجام شود نیز در
حوزه مدیریت گنجانده می شود؛ در کنار این مهم داوران نیز باید آگاهی خوبی
از قوانین داوری داشته باشند و برای این منظور باید زیر نظر مدیرانی کار کنند
که از جایگاه و مقامی شاخص در عرصه داوری برخوردار باشند.

اینکه داور نباید با کسی تعارف داشته باشد اختیاری قانونی است اما مربیان
بزرگ همواره اعتراض می کنند و اعتراضی که با پشتوانه باشد موجب می شود
تا داور مورد تهدید قرار گیرد.
همچنین چیدمان داوران نیز مهم است؛ نباید برای داور بزرگ ناظر ضعیف
قرار دهیم؛ حضور ناظران بزرگ در کنار نیمکت موجب حفظ حرمت می شود

و مربیان کمتر اعتراض و پرخاشگری می کنند .اما ناظر کم تجربه نمی تواند
مربیان بزرگ را کنترل کرده و به داورها تذکر بدهد چرا که سطح داور از ناظر
باالتر است .به عنوان یک پیشکسوت داوری اعالم می کنم که چشم انداز
کنونی در زمینه حمایت از داوران ،فوتبال را به قهقرا می برد؛ درست مانند
ماشینی که در سراشیبی تند یک دره در حرکت است و پس از سقوط دیگر
نمی توان کاری برای آن انجام داد .مشکل اینجاست که مدیران ،بزرگتر از خود
را در فوتبال ایران نمی بینند .مدیریت داوری فوتبال ایران را نباید به آدم های
کوچک سپرد؛ باید کدورت ها را کنار بگذاریم و یکدست شویم و از حضور
پیشکسوتان داوری در فدراسیون ناراحت نشویم .چرا پیشکسوتان به سمینارها
دعوت نمی شوند؟ اگر داور های معروف به سمینارها دعوت شوند چه اتفاق می
من (فنایی) به عمل نیامده است در حالی که از
افتد؟ تا کنون چنین دعوتی از ِ
دیگر کشورها دعوت نامه های متعددی دارم .کمیته انضباطی باید یک بار برای
همیشه قوانین فیفا را درباره کسانی که به داوران حمله می کنند ،اجرا کند.
قوانین باید بدون ترس و با شهامت اجرا شود .مسووالن نباید ترس داشته باشند
که مبادا سختگیری با عامالن ناهنجاری برای آنان حاشیه ایجاد کند؛ صاحب
منصبان فوتبالی نباید تنها به فکر میز خود باشند .نباید اجازه داده شود فوتبال
سیاسی شود و از مجلس و سایر نهادها برای بخشودگی های فوتبالی تلفن کار
راه انداز باشد؛ اگر بخواهیم نظم به ورزشگاه برگردد باید هزینه کنیم؛ هزینه
هایی که هم مادی و هم اعمال اصالحات را شامل می شود.
خسروی:
پیشکسوتان داوری فراموش شده اند
اساسنامه ای که برای فدراسیون فوتبال ،کمیته داوران و کمیته انضباطی است و
از فیفا برگرفته شده چرا ظالمانه اجرا می شود؟ چرا در کشورهای آسیایی نظم
فوتبال وجود دارد اما در ایران اینگونه نیست؟ این سوالی است که هیچ مسوولی
پاسخگوی آن نیست .بحث پرخاشگری به داور تنها مرتبط با عملکرد داوران
نیست بلکه رسانه ،فدراسیون فوتبال ،کمیته داوران و  ...مقصر این حادثه است.
به عنوان نمونه کمیته داوران بر روی تعداد خاصی از داوران پافشاری دارد و این
امر موجب شده که در نهایت بین فغانی و دیگر داوران چندین سال فاصله باشد.
در برخی از مواقع جرایم و اجرای قانون برای درآمد زایی است و معموال بهانه آن

هم رفتار تماشاگران است اما هیچگاه در حکم ها به توهین به داوران اشاره ای
نمی شود .ورزشکاری که به داور توهین می کند تنها  10یا  20میلیون جریمه
می شود در حالی که براساس قوانین اصلی و اجرایی فیفا این بازیکن حداقل
باید چندین هفته از میادین محروم باشد.
بسیاری از سمت های فدراسیون فوتبال انتخابی است در حالی که سمت های
کمیته داوران انتصابی است که با اساسنامه فیفا مغایرت دارد .از این
مغایرت  2معنا می توان تفسیر کرد :یا ما اشتباه می کنیم یا فیفا؛
اگر فیفا اشتباه می کند چرا ما از قوانین آن تبعیت می کنیم و اگر
اساسنامه فیفا درست است چرا ما داوری را مدت ها بدون دپارتمان
اداره می کردیم و االن بدون رییس اداره می کنیم؛ مالک انتخاب برای
رییس چیست؟
در مسائل داوری نیاز به انقالب داریم چون لیبرال عمل می کنیم .در
بخش داوری به گونه ای عمل می کنیم که کسی ناراحت نشود .این
امر موجب شده تا نخبگان داوری ایران در سطح جهان تنها با تکیه بر
ظرفیت و توانایی شان نامی برای خود دست و پا کنند و کمیته داوران
در موفقیت های داوری ایران در سطح بین المللی نقش پر رنگی ندارد.
یک سال است که به عنوان رییس کمیته داوران استان همدان انتخاب
شدم اما سه بار برای من تذکر آمده است؛ این نشان می دهد که با
کسانی که می خواهند خالصانه کار کنند برخورد می شود .زمانی که
از درد داوران می گویم نامه می زنند که حرف هایم مغایر قانون است.
مدیری که بله قربان گو باشد بدون شک نمی تواند از حق داوران دفاع
کند .چرا زمانی که محسن قهرمانی و من را در قم و تهران تعقیب
کردند کسی دفاع نکرد .چرا زمانی که لباس داور را در هتل آزادی
اصفهان از تنش درآوردند کسی به هواخواهی نیامد؟
اگر قرار باشد برای گرفتن پست و میز ریاست شجاعت را از دست
دهیم بدون شک منافع فردی تامین می شود اما کسی به منافع داوران
توجهی نخواهد کرد چون شجاعت ،فدای میز ریاست خواهد شد .قدرت
قضاوت داورها باید افزایش پیدا کند و آنان باید اشتباهات خود را کم
کنند .البته قدرت نمایی داور نباید برای تیم های ضعیف باشد و نسبت
به واکنش مربیان بزرگ سکوت کند .مسائل انضباطی باید مورد توجه
داوران باشد تا کنترل نظم میسر شود.
در جلسه ای که سال  2000با «فاروق بوزو» و داوران مطرح آن زمان آسیا
داشتیم بوزو اعالم کرد که تحول در داوری آسیا از جام جهانی  1994شروع شد؛
زمانی که محمد فنایی در فینال جام جهانی حضور پیدا کرد؛ پس پرش سکوی
داوری آسیا از داوری ایران آغاز شد.
با وجود آنکه در داوری ایران حرف برای گفتن دارم اما روی رفتن به فدراسیون
را ندارم و تنها برای جریمه من را به این فدراسیون احضار می کنند.
شنیده ها حاکی از آن است که رییس دپارتمان ،داوران را می چیند ،یک نفر
دیگر که سمتش معلوم نیست اعمال نظر می کند و یک نفر از فدراسیون نظر
نهایی را می دهد .در حالی که رویه تعیین داور برای رقابت های مختلف اینگونه
نیست .آموزش داوران مشکل دارد؛ فدراسیون باید رییس آموزش را معرفی کند،
مسووالن مالی و رفاهی داوران باید مشخص باشند تا داوران بدانند باید برای
حل مشکالت به چه کسی رجوع کنند؟
اگر مسائل مالی ،رفاهی و مرخصی های آنان حل شود بدون شک تمرکز داوران
بیش از پیش خواهد شد اما این کار را نمی کنیم .نباید رفیق بازی را رواج دهیم
چرا که در این صورت قدرت نقد را از کارشناسان سلب خواهیم کرد.
در یک سال گذشته که ریاست کمیته داوران را برعهده گرفتم هیچ جلسه ای
با کمیته داوران استان ها گذاشته نشده و این موضوع در زمان مدیریت قدیم و
جدید فدراسیون همواره برقرار بوده است؛ اگر هم انتقاد کنیم جریمه می شویم.
همکارهای رسانه باید موضع خود را درباره تیم ها مشخص کنند .زمانی که
طرفداری آشکارا انجام نمی شود به صورت زیر پوستی به انتقاد از تیم حریف
می پردازند .رسانه تنها نباید به جنبه های منفی داوری بپردازد.
یکی دیگر از راهکارها استخدام مشاور داوری برای باشگاه ها است ،البته این
استخدام به معنای ارتباط با داوران برای تاثیر بر نتایج نیست .همچنین می توان
برای نخبه ها کالس آموزش و مدارس داوری دایر کرد.
اجرای قانون باید سفت و سخت باشد و مو را از ماست بکشد تا رفتارهای
ناهنجار کاهش پیدا کند؛ در این مسیر باید از پیشکسوتان استفاده کنیم نه
اینکه شماری افراد خاص همیشه باشند و امثال حبیبی تنها در بستر بیماری
سوژه خبر شود.

آگهی تغییرات شرکت مهر آب خزر شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  9184و شناسه ملی10720222850
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1398/02/08تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای صادق تقی نژادفشتکله دارای شماره ملی 2691084833و خانم مریم
شافع دارای شماره ملی  2593847727و خانم مژگان قربانی نودهی دارای
شماره ملی 0321470710برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
 -2آقای علی رحیمی سیبنی دارای شماره ملی 5949720091به سمت
بازرس اصلی و آقای ایرج مهدی پوردلیوند دارای شماره ملی2678684636
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
 -3روزنامه کثیراالنتشار گیالن امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()467473
-----------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت گیالن بتن ساز شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  6550و شناسه ملی 10720199415
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/12/06تصمیمات ذیل اتخاذ
شد:
 -1سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل میباشد.
آقای سیدمحمودقافله باشی دارای شماره ملی  259072729به سمت رئیس
هیئت مدیره و خانم سیده آزاده قافله باشی دارای شماره ملی 2594362474
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدعلی قافله باشی دارای شماره
ملی  2594277681به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره
 -2کلیـه اسناد واوراق بهاداروتعهدآور شــرکت ازقبیل چک ،سفته ،بروات،
قراردادها و عقوداسالمی باامضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا»همراه
با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()467474
-----------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت نگین سبز سالمت مروارید شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  20003و شناسه ملی 14006114239
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/12/28تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1مرکز اصلی شرکت از نشانی قبلی به استان گیالن ،شهرستان رشت،
بخش مرکزی ،شهر رشت ،آب و برق ،کوچه  10متری سعادت ،بلوار امام
خمینی ،پالک  ، 274طبقه همکف کدپستی  4198644718تغییر یافت و
ماده  4اساسنامه بدین شرح اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()467930
-----------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت تقطیر گیران چهل تاک شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  21086و شناسه ملی 14007533768
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1398/01/29تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1آقای سجاد فالح کمسری به کد ملی  2669313000به سمت بازرس
اصلی و خانم آمنه زارع بهمبری به کدملی  2580162534به سمت بازرس
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()467932

آگهی تغییرات شرکت مهر آب خزر شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  9184و شناسه ملی 10720222850
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1398/02/08تصمیمات ذیل
اتخاذ شد:
 -1سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل میباشد.
آقای صادق تقی نژاد فشتکله دارای شماره ملی  2691084833سمت
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم مریم شافع دارای شماره ملی
 2593847727به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
 -2کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته،
بروات ،قراردادها و عقوداسالمی باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت
معتبر است.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()467475
-----------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت مرغ مادر شمیم درخشان شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  396و شناسه ملی 10720057725
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/01/19
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
خانم فاطمه قطبی تبار به شماره ملی  0050040316و خانم مرضیه
قراگوزلو به شماره ملی  0076187381و خانم سوگل موسوی شجاعی به
شماره ملی  0019234198برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
 -2خانم مژگان نوروزی به شماره ملی  0070305706به سمت بازرس
اصلی و خانم شهربانو امیدی تبار به شماره ملی  0067226566به سمت
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
 -3روزنامه کثیراالنتشار گیالن امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب
شد.
 -4ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال1396مورد تصویب
قرار گرفت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودبار ()467933
-----------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت سیرود راه خزر شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  306و شناسه ملی 14003212280
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1398/01/16تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ  1400/1/16به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقایان عبدالرضا جبارپور به کد ملی  0052370542و بهادر عاشوری الشه
به کد ملی  2595677705و سیروس پورمجیب به کد ملی 2594768251
 -2آقای سجاد فالح کمسری به کد ملی  2669313000به سمت بازرس
اصلی و آقای محمد اعتمادی نیا به کدملی  2680198123به سمت
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
 -3روزنامه کثیراالنتشار گیالن امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب
شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کالچای ()467934

آگهی تغییرات شرکت پیشتازان سازندگی گیالن شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  13314و شناسه ملی 10840110129
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1398/01/24تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقایان سلمان موحدخواه به کدملی  2669842704و محمود موحدخواه
به کد ملی  2668764955و خانم سعدیه عاشوری قلعه رودخانی به کد
ملی  2669861989بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب
گردیدند.
 -2آقای مهیار سیمین دخت کماکلی به کد ملی  2580286411به سمت
بازرس اصلی و خانم زلیخا علی پناه سیدآبادی به کدملی  2669649386به
سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
 -3روزنامه کثیراالنتشار 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 ()467969
-----------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت پیشتازان سازندگی گیالن شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  13314و شناسه ملی 10840110129
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1398/01/24تصمیمات ذیل اتخاذ
شد:
 -1سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل میباشد.
آقای سلمان موحدخواه به کدملی  2669842704به سمت مدیرعامل و نائب
رئیس هیئت مدیره و آقای محمود موحدخواه به کد ملی  2668764955به
سمت رئیس هیئت مدیره
 -2کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و
بروات و قراردادها و پیمانهای بانکی و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل
(سلمان موحدخواه) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات
عادی و اداری با امضای مدیرعامل (سلمان موحدخواه) و یا رئیس هیئت
مدیره (محمود موحدخواه) هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای
اعتبار است.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()467970
-----------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت سیرود راه خزر شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  306و شناسه ملی 14003212280
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1398/01/16تصمیمات ذیل اتخاذ
شد:
 -1آقای عبدالرضا جبارپور به کد ملی  0052370542به سمت رئیس هیئت
مدیره و آقای بهادر عاشوری الشه به کد ملی  2595677705به سمت نایب
رئیس هیئت مدیره و آقای سیروس پورمجیب به کد ملی  2594768251به
سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.
 -2کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چکها و سفته ها و
بروات و قراردادها و عقود اسالمی و پیمانهای بانکی و همچنین سایر نامه های
عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره (عبدالرضا جبارپور) همراه با مهر
شرکت معتبر میباشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کالچای ()467971
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بررسی کارنامه ویلموتس

دوباره طلوع میکنیم؟

بخش ورزش -پروسه انتخاب سرمربی تیم ملی پس از کش و قوسهای
فراوان ،به نام مارک ویلموتس رسیده است .مربی که پس از کارنامه
ضعیف در ساحل عاج ،یک سال و نیم خانه نشین بوده و حاال ،با ایران
میتواند دوباره به دنیای مربیگری برگردد .البته او هنوز قرارداد امضا
نکرده اما نسبت به سایر گزینهها ،فاصله کمتری تا نیمکت تیم ملی دارد.
ویلموتس در زمان بازی ،ستارهای بزرگ بود و مرور کارنامهاش در
مربیگری ،نشان میدهد هیچوقت تبدیل به مربی بزرگی نشده و
دستاورد ویژهای هم در کارنامهاش دیده نمیشود .مربی که شباهتی،
به نامهای منتشر شده توسط مدیر روابط عمومی وزارت ورزش و شعار
«دوباره طلوع میکنیم» ندارد.
شروع ناگهانی
کاپیتان سابق تیم ملی بلژیک ،به جز ساحل عاج فقط در تیمهایی
مربیگری کرده که زمانی بازیکن آنها بوده است .دوران بازی ویلموتس،
در باشگاه شالکه به پایان رسید .اواخر فصل  ۲۰۰۲که سال آخر بازی را
پشت سر میگذاشت ،نویبارت مربی وقت شالکه اخراج شد و او به عنوان
مربی موقت ،همزمان بازیکن و مربی تیم شد .شالکه با ویلموتس از ۸
بازی آخر فصل فقط یک مسابقه را برد و تا رده هفتم جدول سقوط کرد.
بازگشت ناموفق به خانه
سنت ترویدنس ،باشگاهی بود که ویلموتس بازی را در آن آغاز کرد و
بالفاصله بعد از پایان بازی ،به عنوان سرمربی به این باشگاه برگشت .او
فصل  ۲۰۰۴را روی نیمکت سنت ترویدنس شروع کرد اما در این باشگاه،
نتوانست موفق باشد .او از  ۲۰بازی ابتدایی فصل ،فقط  ۵برد بدست آورد و
در جام حذفی هم همان مرحله اول حذف شد .مدیران باشگاه هم قبل از
پایان فصل او را کنار گذاشتند .سنت ترویدنس از  ۱۴بازی آخر فصل بدون
ویلموتس ۵ ،برد دیگر بدست آورد و در لیگ ماندگار شد .کارنامه ویلموتس
در سنت ترویدنس باعث شد تا  ۴سال ،کسی به او تیم ندهد.
رهبر نسل طالیی
سال  ،۲۰۰۹ویلموتس که شروع خوبی در دوران مربیگری نداشت به
عنوان دستیار ،به تیم ملی برگشت .او سه سال دستیار دیک ادووکات
و جرج لیکنز بود .پس از جدایی لیکنز در سال  ،۲۰۱۲مدیران فوتبال
بلژیک تصمیم گرفتند هدایت نسل طالیی کشور را به کمک مربی او
یعنی ویلموتس بسپارند .ویلموتس جام جهانی  ،۲۰۱۴نتایج نسبتا خوبی
گرفت .تیم او در گروه الجزایر ،روسیه و کره جنوبی با سه برد پیاپی صعود
کرد .آنها مرحله یک هشتم نهایی در وقت اضافه آمریکا را بردند و یک
چهارم نهایی ،به آرژانتین باختند .با وجود بعضی انتقادات از سبک بازی
و ترکیب ویلموتس در جام جهانی ،رکورد  ۴برد از ۵بازی باعث شد تا
یورو در تیم ملی ماندگار شود .یورو  ،۲۰۱۶برای ویلموتس خوب جلو
نرفت .تیم او بازی اول ،به ایتالیا باخت و با گل دقایق پایانی ناینگوالن به
سوئد ،توانست صعودش به عنوان تیم دوم را قطعی کند .آنها در یک
هشتم نهایی مجارستان را بردند اما باخت به ولز در یک چهارم نهایی ،کار
او در تیم ملی را تمام کرد .در آن زمان ،رسانههای بلژیکی به طعنه تیتر
زدند حاال وقت انتخاب یک سرمربی واقعی رسیده است .روبرتو مارتینز،
جانشین ویلموتس شد و دو سال بعد ،بلژیک و ستارههایش را به مقام
سوم جام جهانی رساند.
بزرگ ترین ناکامی
این بار دوری ویلموتس از مربیگری ،خیلی طوالنی نشد و کمتر از یک
سال بعد ،ساحل عاج با او قرارداد بست .ویلموتس ،فقط  ۸ماه مربی
ساحل عاج بود و  ۶بازی ،روی نیمکت این تیم نشست .همکاری که زیاد
موفقیتی نداشت و آنها در این  ۶بازی فقط یک برد به دست آوردند.
بعد از این قطع همکاری ،ویلموتس بیکار شد و از سال  ۲۰۱۷تا امروز،
تیمی را هدایت نکرده است .ویلموتس بین سالهای  ۲۰۰۳تا ،۲۰۰۵
مقطعی هم نماینده مجلس سنا در کشورش شد و در سیاست به موفقیت
چندانی نرسید .سه دوره ناکام در شالکه ،سنت ترویدنس و ساحل عاج و
کارنامهای پرفراز و نشیب در بلژیک ،باعث میشود او انتخاب پرریسکی
برای نیمکت تیم ملی ایران باشد.

جلسه با تاج هم تأثیرگذار نبود

تداوم ابهام درباره حضور داماش
در فینال جام حذفی
بخش ورزش -مسئوالن باشگاه داماش گیالنیان با وجود برگزاری
نشستی با مهدی تاج ،هنوز تصمیمی درباره حضور تیمشان در فینال
جام حذفی نگرفتهاند.
به گزارش تسنیم ،باشگاه داماش گیالنیان پس از اتفاقات و حاشیههای
دیدار پلیآف لیگ دسته دوم در اعتراض به داوری این دیدار اعالم
کرد در فینال جام حذفی شرکت نخواهد کرد .پس از آن ،این باشگاه
در نامهای به مهدی تاج خواستار رسیدگی رئیس فدراسیون فوتبال به
اتفاقات دیدار با نیروی زمینی شد و در همین راستا هم قرار شد جلسهای
بین مهدی تاج و مدیران باشگاه داماش برگزار شود.
بر همین اساس ،در چند روز گذشته نشستی بین مدیران باشگاه
داماش و مهدی تاج برگزار شده است و در این نشست رئیس فدراسیون
فوتبال قول پیگیری اتفاقات دیدار تیمهای داماش و نیروی زمینی را به
مسئوالن باشگاه گیالنی داده است ،اما بازهم پس از این جلسه مدیران
باشگاه داماش به پاسخ روشنی درباره آینده تیمشان نرسیدهاند.
این اتفاقات در حالی رخ داد که تمرینات تیم داماش پس از پایان لیگ
دسته دوم به طور کامل تعطیل شده است و بسیاری از بازیکنان این تیم
به شهرهای خود بازگشتهاند .همین موضوع و عدم دریافت جواب روشن
درباره سرنوشت بازی پلیآف لیگ دسته دوم ،باعث شده است تردید
مسئوالن داماش برای حضور در فینال جام حذفی بیشتر شود .در هر
صورت با توجه به اهمیت دیدار فینال جام حذفی باید دید در نهایت چه
تصمیمی برای این بازی گرفته خواهد شد.
دیدار فینال جام حذفی فوتبال  12خردادماه بین تی م داماش گیالنیان و
برنده دیدار سپاهان  -پرسپولیس برگزار خواهد شد.

