
 
                   

خارج از گود

چرا استقاللی ها بیشتر از سایر تیم ها 
خسته بودند

بخش ورزش- دور گروهی لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب درحالی 
به اتمام رسید که سه تیم ایرانی پرسپولیس، استقالل و تراکتور موفق 
شدند جواز صعود به مرحله حذفی را کسب کنند و تنها فوالد بود که از 

حضور در جمع هشت تیم برتر منطقه غرب ناکام ماند.
 تیم استقالل یکی از تیم هایی بود که به لطف تساوی دو تیم الدحیل 
مقابل  صفر  بر  یک  پیروزی  موفق شد ضمن  عربستان  االهلی  و  قطر 
الشرطه عراق با ۱۱ امتیاز به عنوان صدرنشین راهی مرحله یک چهارم 
نهایی غرب آسیا شود تا هواداران این تیم به عملکرد فرهاد مجیدی و 

کارد فنی آبی ها نمره قبولی بدهند.
از  بسیاری  که  خورد  رقم  حالی  در  حذفی  دور  به  استقالل  صعود 
و  تیم  این  قرعه  اعالم  از  پس  تیم  این  طرفداران  و حتی  کارشناسان 
هم گروهی با تیم های قدرتمند الدحیل قطر، االهلی عربستان و الشرطه 
عراق شانس زیادی برای صعود تیم استقالل قائل نبودند؛ چراکه به اذعان 
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا گروه C رقابت ها که استقالل در آن قرار 

داشت، عنوان گروه مرگ را به خود اختصاص داده بود.
استقالل و قطع  و تحوالت در کادر فنی  تغییر  از  از سوی دیگر پس 
برای  بود که  باز هم فرهاد مجیدی  با محمود فکری،  آبی ها  همکاری 
سومین بار در چند فصل گذشته هدایت استقالل را در در میانه های 
فصل برعهده گرفت. با روی کار آمدن مجیدی در اواسط فصل و تغییراتی 
که در ترکیب این تیم در مقایسه با زمان حضور فکری ایجاد شد و از 
سوی دیگر با قرار گرفتن در چنین گروه سختی شاید کمتر کارشناسی 
تصور صعود استقالل به دور حذفی را به عنوان صدرنشین پیش بینی 
می کرد. جدا از عملکرد درخشان بازیکنان و کادر فنی استقالل، یکی از 
نقاط تاریک در در ۶ بازی اخیر این تیم در لیگ قهرمانان آسیا، خستگی 
پا های  ساق  در  ایرانی  تیم های  دیگر  از  بیشتر  که حتی  بود  بازیکنان 
تا  بازیکنان استقالل هرچند  بازیکنان استقالل مشهود بود. خستگی  
حدودی مربوط به فشار باالی بازی ها بود، اما مطمئنا مهمترین مسئله به 
دوران آماده سازی بدنی و بدنسازی پیش فصل استقالل در زمان محمود 
فکری برمی گردد که در آن برهه زمانی به هیچ عنوان بدنسازی خوبی 
انجام نشد و طبیعتا تبعات این عدم آمادگی بدنی در اواخر هر بازی 
مشهود بود. باتوجه به اینکه تیم قدرتمند الهالل حریف بعدی استقالل 
در دور حذفی است، بای مجیدی  و دستیارانش نگاه ویژه ای به بحث 

بدنسازی و آمادگی جسمانی بازیکنان داشته باشند.

آمار شگفت انگیز مهدی طارمی 
بخش ورزش- هفته بیست و نهم رقابت های لیگ برتر پرتغال برای 
پورتو خوش یمن نبود و یاران طارمی در دیداری که تصور نمی شد تا 
این اندازه برایشان سخت شود، مقابل مورینسه به لطف گل دقایق پایانی 
طارمی از شکست نجات یافتند. در این بازی در حالیکه پورتو تا دقیقه 
8۶ تیم بازنده میدان بود، پاس خوب طارمی درون محوطه جریمه به 
تونی مارتینز رسید و این بازیکن پس از عبور از سد الزار روسیچ مدافع 
صربستانی مورینسه، با خطای این بازیکن سرنگون شد تا هوگو میگل 

داور مسابقه یک خطای پنالتی به سود اژدها اعالم کند.
مهدی طارمی مهاجم ایرانی پورتو که در این فصل پنالتی های پرشماری 
را برای تیمش کسب کرده بود، برای نخستین بار از زمان پیوستن به 
پورتو، پشت یک ضربه پنالتی قرار گرفت و توپ خود را به زیبای به 
دروازه  وارد  را  تیمش  تساوی  و گل  فرستاد  دروازه  گوشه سمت چپ 
لیگ  در  حضور  زمان  از  طارمی  پنالتی  هشتمین  این  کرد.  مورینسه 
پرتغال بود که نکته جالب، رکورد تبدیل ۱00 درصد پنالتی ها به گل 
بوده است. او در زمان حضور در ریو آوه 7 بار پشت ضربات پنالتی قرار 
گرفت و دروازه تیم های ژیل ویسنته، دپورتیو آوس، مورینسه، ویتوریا 
ستوبال، براگا، سانتاکالرا و پورتیموننزه را باز کرده بود. او برای نخستین 
بار در لباس پورتو پشت یک ضربه پنالتی قرار گرفت و آن را به گل 
تبدیل کرد. طارمی از 8 ضربه پنالتی که به گل تبدیل کرده است، ۶ 
مورد آن را به سمت چپ دروازه زده و 2 ضربه او نیز در سمت راست 
دروازه به گل تبدیل شده اند. با وجود اینکه طارمی در این فصل ضربات 
پنالتی زیادی را برای تیمش کسب کرده، اما او تاکنون پشت این ضربات 
قرار نگرفته بود و او اکنون با ۱2 گل زده در تعقیب هریس سفروویچ 
۱8 گله است که چه بسا اگر طارمی پشت تمام ضربات پنالتی پورتو قرار 

می گرفت، او اکنون در صدر جدول گلزنان لیگ پرتغال حضور داشت.

دیاباته پشت سر فرهاد مجیدی 
و آرش برهانی

بخش ورزش- شیخ دیاباته مهاجم اهل کشور مالی تیم فوتبال استقالل 
که دومین فصل حضورش را در این تیم سپری می کند، در رقابتهای لیگ 
قهرمانان آسیا با به ثمر رساندن ۵ گل بهترین گلزن تیمش و دومین 
گلزن برتر مرحله گروهی این رقابت ها شد و آمار گل های آسیایی اش 
برای استقالل را به عدد ۹ رساند.پیش از این مامه تیام با 7 گل آسیایی 

گلزن ترین بازیکن خارجی این تیم در آسیا بود .
دیاباته که فصل گذشته آقای گل رقابتهای لیگ برتر شد، در این فصل از 
رقابتهای لیگ برتر توفیق چندانی نداشت و تنها 2 بار برای آبی پوشان 
این مهاجم  آغاز درخشش دوباره  قهرمانان آسیا  لیگ  اما  گلزنی کرد. 
بلند قامت در ترکیب آبی پوشان بود و وی توانست با ۵ بار گلزنی، نقش 

مهمی در صعود این تیم داشته باشد.
دیاباته نه تنها توانست با عبور از تیام تبدیل به بهترین گلزن خارجی 
آبیها شود، بلکه با عبور از صمد مرفاوی و زنده یاد غالمحسین مظلومی، 

با ۹ گل سومین گلزن برتر استقالل در آسیا شود.
گل  با ۱۱  برهانی  آرش  و   ۱۴ با  مجیدی  فرهاد  تنها  حاضر  حال  در 
بیشتر از شیخ در لیگ قهرمانان آسیا گلزنی کرده اند و دیاباته با توجه به 
صعود استقالل به مرحله بعدی این فرصت را دارد تا بر تعداد گل های 

آسیایی اش اضافه کند.
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تحلیل نمایندگان در لیگ قهرمانان آسیا 

کار بزرگ تراکتور، عملکرد خوب استقالل و شخصیت باالی پرسپولیس

آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سام تجارت الوند پایا
تاریخ  در  پایا  الوند  تجارت  سام  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
۱۴00/0۱/2۹ به شماره ثبت 230۱0 به شناسه ملی ۱۴00۹۹۵۶۵38 ثبت و 
امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 

آگهی میگردد.
طراحی  از  بغیر  طراحی  شامل  انفورماتیکی  خدمات  ارائه  فعالیت:  موضوع 
کامپیوتر گرافیک، تولید، اجرا، توسعه، پشتیبانی و مشاوره نرم افزارهای جامع 
کاربردی غیر رسانه ای و غیرفرهنگی، سفارش مشتری، متن باز، اتوماسیونی، 
انجام کلیه فعالیت ها و خدمات تولید محتوا غیر فرهنگی و غیر رسانه ای، 
طراحی سایت و نرم افزارهای کاربرد غیر فرهنگی و غیر رسانه ای، تجارت 
الکترونیک، کسب و کار الکترونیکی، شرکت در نمایشگاه ها، همایش ها و 
سمینارهای داخلی و خارجی، مرتبط با موضوعات شرکت، انعقاد قرارداد با 
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و خصوصی، داخلی و خارجی در رابطه 
با موضوع فعالیت شرکت. ساخت و توسعه بازیهای رایانه ای و سرگرمی. بازی 
نمایشگاه ها،  پلتفرم ها شرکت در  آنالین و دیگر  بازی های  های موبایلی. 
همایش ها و سمینارهای داخلی و خارجی، مرتبط با موضوعات شرکت، انعقاد 
قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و خصوصی، داخلی و خارجی 
در رابطه با موضوع فعالیت شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم 

از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 

مرکز اصلی: استان گیالن ، شهرستان رشت ، بخش مرکزی ، شهر رشت، محله 
چهارراه گلسار ، خیابان تختی ، کوچه ملک ، پالک -3 ، طبقه سوم ، واحد 

شرقی کدپستی ۴۱3۵۶۶۴8۶3 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱,000,000,000 ریال نقدی 

میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 
آقای سید حسین حسینی به شماره ملی 00820۴۴۱0۴ دارنده ۵00000000 

ریال سهم الشرکه 
خانم عاطفه حجازی فر به شماره ملی 28027۱۹۴7۵ دارنده ۵00000000 

ریال سهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره 

آقای سید حسین حسینی به شماره ملی 00820۴۴۱0۴ و به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 

خانم عاطفه حجازی فر به شماره ملی 28027۱۹۴7۵ و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک 
، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و 

اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 

روزنامه کثیر االنتشار گیالن امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت )1130652(

------------------------------------------
آگهی تاسیس شرکت تعاونی هنرکده پارسیان گیل ترنج

تاسیس شرکت تعاونی هنرکده پارسیان گیل ترنج در تاریخ ۱۴00/02/0۴ به 
شماره ثبت ۱۴83 به شناسه ملی ۱۴00۹۹۶۹0۶2 ثبت و امضا ذیل دفاتر 

تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
کیف،  بافی،  شب  چادر  دستی،  صنایع  تولید  و  پشتیبانی  فعالیت:  موضوع 
زیورآالت، لباس محلی، پوشاک زنانه. )موضوع فعالیت تعاونی باید با توجه به 
اهداف موضوع ماده 2 این اساسنامه و طرح تاسیس تعاونی که حسب مورد به 

تصویب اداره یا اداره کل تعاون و یا دفتر ستادی ذیربط در وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی رسیده است نوشته شود. در هر حال تعاونی می تواند برای انجام 
موضوع فعالیت مورد نظر اقدامات ذیل را بهم بعمل آورد که برحسب نظر اعضاء 
قابل درج در این ماده خواهد بود(. اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیالت 
اعتباری از منابع بانکی و دیگر موسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و 
حقوقی دیگر. اخذ کمک و هدیای نقدی و غیر نقدی از دولت، اشخاص حقیقی 
و یا حقوقی. تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانکها. 
مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی ها. سرمایه گذاری 
و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوط و یا سایر شرکتها و موسسات عمومی، 
تعاونی و یا خصوصی. مشارکت دادن اعضاء و خصوصا مدیران تعاونی در دوره 
های آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح تولید و خدمات. به موجب مجوز از 
اداره کل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برابر با شماره مجوز ۵772۴۶ در 

تاریخ ۱3۹۹/07/0۹ در استان مربوطه این آگهی به ثبت رسید.
مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 

مرکز اصلی: استان گیالن ، شهرستان رودسر ، بخش مرکزی ، شهر رودسر، 
محله شهرک شهید انصاری ، کوچه گلستان ۹ ، خیابان امامت ، پالک ۱۹ ، 

طبقه همکف کدپستی ۴۴8۱783۴۶۱ 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 7,000,000 ریال نقدی 

اولین مدیران 
اصلی  به سمت عضو  و  به شماره ملی 2۶80۱۴۱0۹۱  آرمون  فاطمه  خانم 
هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 

3 سال 
خانم ریحانه شریفی دوستکوهی به شماره ملی 2۶802۴2۹۱2 و به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به 

مدت 3 سال 
خانم سیما ابراهیمی سورچائی به شماره ملی 2۶۹02۶۴2۵0 و به سمت عضو 

علی البدل هیئت مدیره به مدت 3 سال 
خانم سعیده یوسفی گسکری به شماره ملی 2۶۹۱۱78۶۹2 و به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 3 سال و به 

سمت منشی هیئت مدیره به مدت 3 سال 
قبیل  از  آور شرکت  تعهد  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  امضا: کلیه  دارندگان حق 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی با امضای رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل و در غیاب رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 

بازرسان 
خانم رقیه یوسفی کسکری به شماره ملی 2۶۹0۱78877 به سمت بازرس 

علی البدل به مدت ۱ سال 
خانم کلثوم پورشیرمحمدی به شماره ملی 2۶۹۱۵8۴۹۱7 به سمت بازرس 

اصلی به مدت ۱ سال 
بموجب مجوز شماره ۵772۴۶ مورخ ۱3۹۹/07/0۹ وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی تاسیس گردید.
روزنامه کثیر االنتشار گیالن امروز به عنوان روزنامه اصلی جهت درج آگهی 

های شرکت تعیین گردید.
اداره تعاون کار و رفاه  به موجب مجوز شماره ۱۹/۴۴22 مورخ ۹۹/۱2/27 

اجتماعی شهرستان رودسر این آگهی به ثبت رسید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودسر
)1130654( 

آگهی تغییرات شرکت مهندسین آسمان پیمای گالن شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 19464 و شناسه ملی 14005413231 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱3۹8/08/۱۶ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱- اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴00/8/۱۶ به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای حسین اسالم پناه سندی ابدی به شماره ملی 2۶۶۹3۱۱822 و آقای 
آقای  و  به شماره ملی 2۶۶880۴8۱۶8  ابدی  پناه سندی  اکبر اسالم  علی 

احسان اسالم پناه سندی ابدی به شماره ملی 2۵80۱7۴7۶۱ 
2- آقای علیرضا تقی زاده به شماره ملی 2۶۶80۹۱۵27 به سمت بازرس 
اصلی و آقای محمدحسین حسن زاده گلفزانی به شماره ملی2۶۶۹۹0۴۴08 

به 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
)1130655( 

------------------------------------------
آگهی تغییرات شرکت قدرت سازه گستر آرمان شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 720 و شناسه ملی 10720092807 
 ۱3۹8/02/۱۹ مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱- اعضاء هیئت مدیره بای مدت دوسال تا تاریخ ۱۴00/02/۱۹ به قرار ذیل 

انتخاب گردیدند:
ملی0۴۵0238۱72  شماره  دارای  کارسیدانی  محمدرضادهدار  آقای 
آقای  و   2722۱۵8۴۴2 ملی  شماره  دارای  نژاد  لیالحیدری  خانم  و 

حمیدرضادهدارکارسیدانی دارای شماره ملی 273۹۱۹۱۱03 انتخاب شدند.
سمت  به  ملی2722۱۴۶۹۹۱  شماره  دارای  لیالستانی  رضابابائی  آقای   -2
بازرس اصلی و خانم فاطمه پرکارشیخانی دارای شماره ملی 2722۶۴۱70۴ به 

سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
تعیین  شرکت  های  آگهی  درج  امروزجهت  کثیراالنتشارگیالن  روزنامه   -3

گردید.
۴- ترازنامه وحساب سودوزیان شرکت منتهی به سالهای ۱3۹۶و ۱3۹7 مورد 

تصویب قرارگرفت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آستانه اشرفیه 
)1130645(

------------------------------------------ 
آگهی تغییرات شرکت قدرت سازه گستر آرمان شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 720 و شناسه ملی 10720092807 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱3۹8/02/۱۹ تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد:
۱- سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای حمید رضا دهدارکارسیدانی دارای شماره ملی 273۹۱۹۱۱03 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و خانم لیال حیدری نژاد دارای شماره ملی2722۱۵8۴۴2 
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا دهدارکارسیدانی دارای 
شماره ملی0۴۵0238۱72 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین 

گردیدند.
2- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آستانه اشرفیه 

)1130649(

بخش ورزش- بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران در ارزیابی اش از عملکرد 
از  ویژه  تمجید  به  آسیا 202۱  قهرمانان  لیگ  در  نماینده کشورمان  چهار 

شاگردان گل محمدی پرداخت.
عملکرد  درباره  تسنیم،  با  گفت وگو  در  رضایی  رحمان 
اظهار   ،202۱ آسیا  قهرمانان  لیگ  در  ایرانی  تیم های 
ایرانی  تیم های  از  بازی های خوبی  کلی  به طور  داشت: 
داشتند.  موفقی  عملکرد  ما  باشگاه های  و  بودیم  شاهد 
پرسپولیس با اعتماد به نفسی که در چند سال اخیر به 
دست آورده و همیشه جزو تاپ های آسیا بوده، با اقتدار 
کارش را ادامه می دهد و به همین علت بهترین عملکرد را 

در بین تیم های ایرانی داشت. 
باید پرسپولیس را »سوپرسپولیس« بنامیم

بازیکن پیشین پرسپولیس اضافه کرد: این تیم شخصیت 
اتفاق  این  خیلی قوی  در فوتبال آسیا پیدا کرده است. 
تیمی  پرسپولیس  بدانیم.  ارزش  نباید تصادفی و کم  را 
یکدست است و ستاره آنچنانی ندارد و همه بازیکنان در 
یک سطح هستند. هر بازیکنی که به پرسپولیس اضافه 
می دهد  نشان  این  و  دارد  را  نمایش  بهترین  می شود 
شخصیت تیم بسیار قوی است. با این وضعیت ایده آل باید 
اسم پرسپولیس را »سوپرسپولیس« )به معنی پرسپولیس 

کامل( بگذاریم.
پرسپولیس یک اَبَر تیم در سطح آسیاست 

رحمان رضایی که سال ها سابقه در سری A ایتالیا را در 
کارنامه دارد، خاطرنشان کرد: شخصیت تیمی خیلی مهم 

است و االن پرسپولیس به آن دست پیدا کرده است. این تیم در مسابقات 
داخلی و آسیایی، هم خوب دفاع و هم خوب حمله می کند. پرسپولیس در 
ضدحمالت فوق العاده سرعتی است و این مسائل باعث شده کار برای هر 
حریفی سخت باشد.  پرسپولیس همه فاکتورها برای اینکه یک ابر تیم در 

آسیا باشد را دارد.
پرسپولیس روح تیمی بزرگی دارد

وی گفت: پرسپولیس بدون حضور بازیکن خارجی آنچنانی، روح تیمی بزرگی 
دارد و می تواند امسال حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد. این تیم در 
انگیزه برای پیروزی سیری ناپذیر است و هر بازیکنی که به تیم می آید این روح 
تیمی به او هم اضافه می شود. شهریار مغانلو را ببینید که در کوران مسابقات 

به تیم ملحق شده و االن جزو بهترین هاست.
استقالل می توانست بهتر باشد

بازیکن پیشین تیم ملی ایران در خصوص عملکرد سایر نمایندگان ایران در 
لیگ قهرمانان، عنوان کرد: استقالل هم در این مسابقات عملکرد خوبی داشت، 
هرچند من فکر می کنم این تیم می توانست بهتر هم باشد ولی به هرحال با 

برد مقابل الشرطه توانست به مرحله بعدی راه پیدا کند.  
صعود تراکتور کار بزرگی بود

وی یادآور شد: تراکتور با صعود به دور بعد یک رکورد برای خودش ثبت کرد. 
هر چند صعود تراکتور با اگر و اما بود ولی این تیم بدون شکست مسابقات 
را پشت سر گذاشت و باید به رسول خطیبی و بازیکنان و هواداران تراکتور 
تبریک گفت. این تیم بازیکنان با تجربه خوبی دارد و صعود به دور دوم کار 

بزرگی بود.
بازیکنان فوالد کم تجربه بودند

کارشناس فوتبال ایران، درباره عملکرد فوالد خاطرنشان کرد: فوالد نتوانست 
خودش را آنطور که باید، نشان بدهد. شاید عدم صعود این تیم، به این دلیل 
بود که بازیکنان با تجربه  در سطح لیگ قهرمانان را در اختیار نداشت. شروع 

خوب و پایان بد این تیم برای همین کم تجربگی بازیکنان بود. نکونام مربی 
جوانی است و تجارب خوبی در این مسابقات کسب کرده و امیدوارم در ادامه 

موفق باشد. 

صعود 3 تیم اعتبار ایران را باال می برد
سرمربی پیشین ذوب آهن گفت: خوشحالیم برای فوتبال ایران که سه تیمش 
به دور حذفی لیگ قهرمانان، صعود کردند. این موضوع باعث باال رفتن اعتبار 
فوتبال ایران در آسیا می شود و امیدواریم بازهم این موفقیت ها ادامه داشته 

باشد. 
قهرمانی در آسیا قابل پیش بینی نیست

رضایی راجع به اینکه آیا امسال تیمی از ایران می تواند طلسم قهرمانی در 
آسیا را بشکند، به تسنیم گفت: برای قهرمانی نمی توان به این زودی قضاوت 
کرد، چون بازی ها رفته رفته سخت تر می شوند. پیش بینی می کنم پرسپولیس 
با این تمرکز و اقتدار کار سختی در ادامه و حداقل بازی اول حذفی اش مقابل 
استقالل تاجیکستان نخواهد داشت. وضعیت به گونه ای است که همه تیم های 
از پرسپولیس حساب می برند. تجربه 2 فینال در 3 سال گذشته  آسیایی 
چیز کمی نیست، البته که حریف را هم نباید دست کم گرفت. حاج رضایی 
کارشناس فوتبال  هم با تمجید از عملکرد سه تیم ایرانی در لیگ قهرمانان 
آسیا 202۱ گفت که فوالد خوزستان تیم خوبی برای ایران بود اما تیم کاملی 

برای آسیا نبود.
امیر حاج رضایی در خصوص صعود 3 تیم پرسپولیس، استقالل و تراکتور 
به مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 202۱ به خبرنگار ورزشی 
خبرگزاری تسنیم گفت: تصور من این بود که از ایران یک تیم می تواند صعود 
کند و االن که از ۴ نماینده ما 3 تیم راهی مرحله بعد شده اند نتیجه خیلی 
خوبی به دست آمده است. اگر فوالد هم صعود می کرد می توانستیم بگوییم 
به  نسبت  ایرانی  تیم های  نتایج  است.  بوده  فوق العاده  ما  تیم های  عملکرد 

دوره های گذشته بهتر بود.
وی ادامه داد: عملکرد تیم های ما در شروع مسابقات خوب بود ولی در دور 
برگشت نتایج مقدار زیادی تغییر کرد. عده ای دالیلی مثل برگزاری هر 3 
روز یک بار مسابقات یا شرایط آب و هوایی را مطرح کردند اما این وضعیت 

برای همه تیم ها بود. در آغاز سال جدید تیم های ما شروع خوبی داشتند و تا 
شهریورماه می توانند خودشان را برای مرحله حذفی ترمیم کنند. اگر چه در 
خردادماه مسابقات تیم ملی را هم در پیش داریم و ممکن است 3 نماینده 
کشورمان که بازیکنان زیادی هم در تیم ملی دارند را تحت 

فشار بگذارد.
حاج رضایی با بیان اینکه باید تعاملی صورت بگیرد تا نه 
تیم ملی صدمه ببیند و نه باشگاه ها، خاطرنشان کرد: در 
حال حاضر تیم ملی در وضعیت مناسبی نیست و شرایط 
دشواری دارد و یک بهار شلوغ و پرترافیک از نظر مسابقات 
فوتبالی داریم. باید طوری برنامه ریزی شود که هیچ تیمی 
صدمه نبیند. امیدوارم تیم ملی در مسابقات انتخابی جام 
جهانی 2022 موفق باشد و از این مرحله صعود کند و 
سپس در شهریورماه شاهد موفقیت 3 نماینده کشورمان 

در لیگ قهرمانان آسیا هم باشیم.
وی درباره دلیل عدم موفقیت فوالد خوزستان عنوان کرد: 
برای  تیم خوبی  فوالد  را دیدم.  فوالد  بازی های  دو سوم 
ایران بود اما تیم کاملی برای آسیا نبود. این تیم  داخل 
برای آینده یکی دو بازیکن الزم دارد. در خط حمله فوالد 
بازیکن سرعتی وجود نداشت اما تاثیرات حضور نکونام و 
آذری در این تیم دیده می شد. فوالد نمایش خوبی ارائه 
می کرد، اما قدرت پیروزی در آسیا را نداشت. فوالد خوب 
بود اما نه آنقدر که بتواند صعود کند. این تیم باید بازنگری 
فوتبال کشورمان  کارشناس  باشد.  داشته  در عملکردش 
بودند  برخی  مربیان معتقد  این موضوع که  در خصوص 
گروه شان نسبت به سایر تیم ها سخت تر بوده، یادآور شد: من به این موضوع 
اعتقادی ندارم. این مسائل در فوتبال مدرن جایگاهی ندارد. اینکه قرعه کشی 
سخت و آسان است توجیهاتی است که فوتبال آن را پس زده است. این شرایط 
برای همه حریفان وجود دارد و مختص یک تیم نیست. این مسائل در فوتبال 
پذیرفتنی نیست. حاج رضایی در خصوص عملکرد تیم های متمول عربی گفت: 
امارات و  تیم های مختلف مسئولیت داشتم در کشورهای قطر،   وقتی در 
عربستان حضور یافتم. این کشورها به لحاظ تجهیزات سخت افزاری فوق العاده 
و در مواردی فکر می کنیم از اروپایی ها هم جلوتر هستند. از لحاظ مالی هم 
که مشکلی ندارند و می توانند بهترین مربیان و بازیکنان را به خدمت بگیرند، 
اما وجه تمایز آنها با ایران در نیروی انسانی مستعد در زمینه فوتبال است که 
فاقد آن هستند. همه تجهیزات سخت افزاری و مسائل مالی این کشورها در 
خدمت فوتبال است تا نتیجه بگیرند، ولی به جهت نیروی مستعد فوتبالی 
فقیر هستند. این کشورها تا نیروهای انسانی مستعد نداشته باشند نمی توانند 
از یک سطحی باالتر بروند و می توانیم تا حدودی بگوییم تیم هایی مثل السد، 
الدحیل یا حتی الهالل که تا روز آخر صعودش قطعی نبود ناکام بودند. وی در 
خصوص شانس موفقیت نمایندگان ایران در مراحل بعدی لیگ قهرمانان به 
تسنیم گفت: نمی توانیم از االن در خصوص موفقیت نمایندگان ایران اظهارنظر 
کنیم چون شرایط تغییر خواهد کرد. فرگوسن در کتابش نوشته بود تیم هایی 
می توانند در لیگ جزیره قهرمان شوند که در ماه های آوریل و می، بازیکنانشان 
مصدوم و محروم نشوند؛ این یک نکته کلیدی است که باید به آن توجه کرد. 
برای باشگاه های ما هم معلوم نیست تا شهریورماه چه اتفاقاتی خواهد افتاد، آیا 
می توانند بازیکنان شان را در فرم ایده آل شان حفظ کنند؟ آیا بازیکنان  فعلی در 

تیم می ماند و ترکیب شان تغییر نمی کند؟ 
اینها مواردی است که باید مدنظر قرار بگیرد و پس از آن بگوییم که تیم های 
ما می توانند موفق شوند یا خیر. فاصله زمانی تا شهریورماه ممکن است تیم های 

ما را دستخوش تغییراتی کند.


