4

روزنامهصبحايران

شنبه  1شهریور  2 1399محرم الحرام  22 1442آگوست 2020

خبر كوتاه
تمام فراز و نشیبهای سهمیه بوشهر در لیگ نوزدهم

وقتی ضعف فنی و مدیریت بالهای
شاهین را قیچی کرد

تیم شاهین شهرداری بوشهر اولین سقوط
کننده لیگ برتر نوزدهم به حساب میآید.
هرچند که این تیم مقاومت زیادی مقابل سقوط
به لیگ دسته اول داشت اما نهایتا آنچه که
پیشبینی میشد اتفاق افتاد.
آینده مبهم شاهین در ابتدای ورود به لیگ
برتر

شاهین بوشهر در اردیبهشت 98با عبداهلل
ویسی به لیگ برتر آمد .در حالیکه مصوبه وزارت
کشور مبنی بر منع هزینهکرد شهرداری در
لیگ برتر نشان میداد نماینده بوشهر سال پر
دردسری را پیش رو خواهد داشتم اما شهردار
بوشهر در آن مقطع اعالم کرد با معاون عمرانی
وزارت کشور صحبت خواهد کرد .حمیدواعظی
معاون شهردار بوشهر و مدیرعامل وقت باشگاه
نیز از عالقه شهرداری به حمایت مالی از شاهین
خبر داد.
با وجود این شرایط و آینده مبهمی که برای
شاهین تصور میشد ،عبداهلل ویسی در خرداد98
با قاطعیت اعالم کرد که تیم چه با شهرداری
و چه بدون شهرداری در لیگ برتر میماند اما
حدود  10روز بعد در مصاحبهای گفت؛ تکلیف
مدیریت باشگاه مشخص نیست و معلوم نیست
در تیم بمانم.
اولین استعفای عبداهلل ویسی

پس از این صحبتها ،ویسی در تیر98
استعفا داد و اعالم کرد که دو نفر از اعضای
شورای شهر در کارش دخالت میکنند اما
چندروز بعد و پس از جلسه با شهردار ،اعضای
هیات مدیره و سعیدمسیگر سرپرست جدید
باشگاه اعالم کرد که در تیم میمانم .سپس در
تورنمنت شهدا و در شیراز از تیم جدا شد و به
گرجستان رفت تا به انتخاب بازیکن برای تقویت
تیم بپردازد که نتیجه این سفر جذب ماکسیم
کوویلیتایا و لوکا گادرانی شد .با سفر ویسی به
گرجستان ،شاهین با هدایت مهردادکریمیان به
کارش در جام شهدا ادامه داد و درفینال این
بازیها در ضربات پنالتی مغلوب پارس جنوبی
با هدایت فرازکمالوند شد.
برنامههای  25و 17میلیاردی سرمربی

پس از این ،ویسی در گفتوگویی اعالم
کرد من دو برنامه با بودجه 25میلیاردی و
17میلیاردی به مدیران دادم .برنامه 17میلیاردی
ما با 12میلیارد تایید شد و تیم را با 8میلیارد
بستیم .پس از فینال جام شهدا در تهران که
منجر به شکست 3بریک شاهین مقابل سایپا
شد ،ویسی اعالم کرد مدیران باشگاه باید اجازه
بدهند ما کارمان را انجام بدهیم و با حمایت
آنها میتوانیم شگفتی ساز لیگ شویم.
آغاز کار شاهین ویسی در لیگ نوزدهم

کار شاهین در فصل جاری با شکست 3برصفر
مقابل سپاهان آغاز شد و ویسی گرمای بوشهر
را عامل کم شدن توان بدنی بازیکنان دانست.
سرمربی شاهین پس از باخت در هفته دوم مقابل
شهرخودرو گفت صحبت از سقوط بی احترامی به
مجموعه شاهین است .ویسی در هفته سوم پس
از تساوی مقابل پیکان اعالم کرد چه من باشم
و چه نباشم شاهین در لیگ برتر میماند .اینکه
بگوییم پول ندادند و خراب بودیم درست نیست.
او پس از شکست مقابل نساجی در هفته چهارم
گفت مستحق باخت بودیم ،من روی چیدمان تیم
اشتباه داشتم و فکر میکردم این بازیکنان جواب
میددهند اما این اتفاق نیفتاد .تفکر تیم من لیگ
یکی است .من تیمهای اینچنینی داشتهام و توانستم
آنها را جمع کنم .االن هم به آینده امیدوارم.ویسی
پیش از بازی با ماشین سازی هرگونه اولتیماتومی
را رد کرد و پس از شکست 4بر 2مقابل تیم تبریز
ی در زمین بدون شرافت بازی کردند.
گفت؛ بعض 
این حد از بی شرافتی را در هیچ بازیکنی ندیدم.
دقیقه 85به کاپیتان تیم گفتم بازی را نگهدار ،دو
گل خوردیم .فوتبالیها میدانند این طبیعی نیست.
بعد از این صحبتهای ویسی ،مدیران باشگاه از او
خواستند به حواشی دامن نزند اما اختیار تام دارد
که هرکسی را که کم کاری میکند از تیم کنار
بگذارد با اینحال ویسی نام بازیکنی را خط نزد.
دومین استعفا و جدایی قطعی ویسی

تا بازی مقابل فوالد تیمی که ویسی بسته
بود20 ،درصد دریافتی داشت اما بعد از این بازی
و باخت یک بر صفر مقابل شاگردان نکونام ،طی
جلسه با هیات مدیره تصمیم به جداشدن گرفت
تا هدایت تیم به مهردادکریمیان برسد.
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خط و نشان برای دربی؛

قهرمان و نایب قهرمان در دربی حذفی

امیر کریمی(مربی و کارشناس فوتبال)
عجب دربی خواهد شد دربی پیش رو .یک هفته
همه اهالی فوتبال گوش به زنگ خواهند بود برای
دمیدن در سوت لحظه آغاز این بازی.
به ندرت شده که دو تیم در جدول به این
اندازه از لحاظ رتبه به هم چسبیده باشند هر چند
شاید اختالف امتیاز صدر با رتبه دوم زیاد هست اما
در هر صورت دو تیم قهرمان و نایب قهرمان لیگ
هستند که به مصاف هم خواهند رفت و این خود
یکی از حساسیت های موجود دراین بازی خاص
می باشد چرا که پرسپولیس به عنوان قهرمان برای
اثبات شایستگی های خود خواهد جنگید و استقالل
هم حتما برای اعاده حیثیت و احقاق حقوق فنی و
فوتبالی خود به بازی خواهد آمد.
هر دوتیم به لحاظ نتیجه گیری هفته آخر لیگ
را که می توان پیش درآمدی برای دربی آن را نامید
پر گل تمام کرده اند.
پرسپولیس از پس تیمی برآمده و برد پر گلی
بدست آورده که انگیزه هایی زیادی برای نیفتادن
داشت و می خواست با حداقل نتیجه و امتیاز هم شده
از زمین خارج شود و استقالل هم در ضیافت میهمانی
بوشهری ها اگرچه با یک گل افتاد ولی در هوای گرم
کامبک پرگلی زد و هم نایب قهرمانی را برای خود
قطعی کرد هم سهمیه هم برای دربی آمادگی خود را
نشان داد .پس اتفاقا برای این فوتبال باید خوشحال
بود که حداقل در ظاهر آن دو تیم پر طرفدار روزهای
خوبی را نسبتا می گذرانند.
پرسپولیس
پرسپولیس در بازی با سایپا با ترکیبی متفاوت
تر به میدان آمده بود .غیبت شجاع و کامیابی نیا که
محروم بود و شیری و علیپور حتی عالیشاه به دالیل
مختلف نشان از میدان دادن گل محمدی به دیگر
بازیکنان و در شرایط بازی نگه داشتن آنها و همچنین
باال بردن انگیزه حتی در کوتاه مدت برای دربی و جام

حذفی داشت.
نکته اصلی در بازی پرسپولیس در زمان
سرمربیگری گل محمدی این نکته هست که عدم
داشتن ضرب آهنگ یکنواخت در لحظات مختلف
بازی تیم را دچار افت و خیز بسیار در بازی می کند
.عدم داشتن ضرب آهنگ یکنواخت و مناسی به این
معنی که پرسپولیس در پاره ای از دقایق آنچنان
خیمه ای بر روی دروازه حریفان می زند که نفس هر
تیمی را بند خواهد آورد اما در لحظاتی آنچنان اسیر
بازی حریف می شود و توپ و فضا را به حریف تحویل
می دهد که مانند یک تیم آماتور باید در پی آن تیم
و توپ بدود .عمال هیچ تناسبی در بعضی از لحظات
بازی برای این تیم وجود ندارد.
شاید همین مورد این روزها در بازی های
پرسپولیس نمود زیادی داشته که این تیم یحیی را
متهم به کسل و خسته کننده بازی کردن می کنند
اما نکته اصلی و قدرت فعلی پرسپولیس دقیقا برعکس

این مسئله هست که سبک بازی این تیم را نه می توان
مالکانه صرف نامید نه بر اساس فقط انتقال مستقیم و
ضدحمله،کاری که تیم های حال حاضر فوتبال ما به
این دو تاکتیک در بازی ها مشغول هستند.
در اساس انتقال از فاز دفاع به حمله در
پرسپولیس قابل پیش بینی در همه لحظات و دقایق
نیست به نظر می رسد گل محمدی با همکاری
مطهری لحظات انتقال بازی را به نقاط و نکات
کوچکتر و منعطف تر و هچنین با تنوع بیشتر تبدیل
کرده و طرح حمالت زیادی را در دستور کار قرار می
دهد و دقیقا این نکته مثبت و قوت و حائز اهمیتی
هست که در فوتبال ما کمتر دیده می شود و تیم های
روبروی این تیم دچار سردر گمی می شوند.
استقالل
استقالل که در بوشهر کامبک دلنشینی را با
چهار گل زد هنوز اما دچار مشکل دو نیمه ای بودن
در بازی ها هست .نیمه های اول سرد و بی روح ولی

نیمه دومی پراز آتش و طراوت.
آقای گلی شیخ دیاباته که حاال خود را جنتلمن
واقعی فوتبال ایران نشان داده ،نشان از خط حمله
آتشین این تیم دارد و همچنین از زیر فشار در آمدن
مهدی قائدی با پاس های گلی که می دهد و گلی
که اتفاقا در بوشهر زد در حال بازگشت به روزهای
خوب خود در ترکیب هست اما هرچقدر آنها در خط
جلو خوب بازی می کنند و گل های زیاد می زنند
اما گل های خورده آنها کامال آماتور گونه می نماید.
چند بازی و چند گل خورده از راه دور مجیدی و
دستیارانش را باید به فکر دروازه و جلوی خط دفاعی
باید بیندازد.
اینکه حسینی دقیقا در این فصل ضعیف عمل
کرده حرفی نیست اما اجازه شوت زدن از هر جای
زمین به سمت دروازه استقالل نشان از عدم فشار
کافی روی بازیکنان صاحب توپ در میانه میدان و به
خصوص هافبک های دفاعی این تیم هست که نکته
قابل توجهی برای مجیدی و کادر فنی می باشد .چرا
که خوردن چنین گل هایی در بازی های حساس مثال
مثل دربی عالوه بر عقب افتادن از لحاظ نتیجه از بعد
روانی کل تیم را دچار افت می کند که نکته بسیار
ظریفی در بازی دربی می باشد.
مسئله بعدی برای استقالل پرنوسان بودن نتایج
این تیم هست جاییکه سپاهان را شکست داده در
بازی بعدی با پیکان و در آزادی به تساوی دست پیدا
کردند و حاال این هفته شاهین را در بوشهر با چهار
گل شکست داده اند.با این دست فرمان اگر جلو روند
پس استقالل و مجیدی باید منتظر شکست در مقابل
پرسپولیس باشد!!؟
کادرفنی و در راس این تیم مجیدی خوب و بهتر
از هر کسی به اهمیت این بازی واقف هست و می داند
که عدم نتیجه گیری در این بازی و همچنین عدم
ثبات در نتیجه گیری در استقالل به چه مشکالتی
برای تیم و در نهایت خود کادر فنی منجر خواهد شد.

فعالیت  ۲۹مربی در لیگ نوزدهم
آمار تغییر مربیان در لیگ نوزدهم فوتبال شگفت انگیز است.
بررسی تغییرات رخ داده روی نیمکتهای لیگ برتر در فصلی که به
خاطر کرونا یک سال طول کشید نشان میدهد  ۲۹سرمربی در این
لیگ فعالیت کردهاند.
خبرگزاری مهر| لیگ برتر ایران هم مثل بسیاری از رویدادهای
ورزشی جهان در سال  ۹۹به دلیل شیوع ویروس کرونا خسارت دید.
تعطیلی بلند مدت در میانه راه منجر به اینشد که فصل نوزدهم لیگ
برتر دقیقا یک سال طول بکشد که این بلند مدت ترین فصل فوتبالی
ایران شد.
در فصل طوالنی و عجیب لیگ برتر که اتفاقات عجیب هم در آن
کم نیفتاد ،یکی از نادرترین اتفاقات تغییرات بسیار زیاد روی نیمکت
 ۱۶تیم حاضر در این مسابقات بود.
در لیگ نوزدهم  ۱۳تیم از  ۱۶تیم مسابقات از حداقل یک تا
چند بار روی نیمکتشان تغییراتی اعمال کردند و تنها  ۳تیم از ابتدا تا
انتهای مسابقات با یک مربی کار را به پایان رساندند.
فوالد ،سایپا و نفت مسجد سلیمان تنها تیم هایی هستند که
کار فصل نوزدهم را با یک مربی آغاز کردند ،ادامه دادند و به پایان
رساندند تا جواد نکونام ،ابراهیم صادقی و مهدی تارتار سه مربی
جوان ،تنها نفراتی باشند که در تمام طول فصل هدایت یک تیم را
بر عهده داشتند.
اولین تغییر

وینگو بگوویچ مربی کهنه کار و نام آشنای کروات اولین مربی
بود که در پایان هفته ششم و بعد از شکست گل گهر مقابل استقالل
به دلیل نتایج ضعیف از هدایت گل گهر سیرجان کنار گذاشته شد و
جای خود را به مجید جاللی داد.
اندکی بعد از بگوویچ ،عبداهلل ویسی که با شاهین بوشهر موفق
به صعود به لیگ برتر شده بود و هدایت این تیم را در لیگ برتر بر
عهده داشت ،مثل بگوویچ از هدایت تیم شاهین کنار گذاشته شد تا
یک مربی خارجی به اسم «میشو کریستیچویچ» جای او را بگیرد.
آخرین تغییر

آخرین مربی که در فصل نوزدهم از سمت خود کنار رفت ،امیر
قلعه نویی سرمربی سپاهان بود که بعد از کسب نتایج ضعیف و در
نهایت شکست مقابل استقالل در هفته بیست و هشتم ،از هدایت
سپاهان استعفا کرد.جایگاه سپاهان تیم سپاهان در آخرین روز
سرمربیگری قلعه نویی در رده پنجم جدول بود.
تمام فصل ،اما در دو تیم

تنها یک مربی در لیگ نوزدهم بود که علیرغم این که در
دو تیم فعالیت کرد ،اما در تمام طول فصل شاغل بود .یحیی گل
محمدی فصل را با شهر خودرو آغاز کرد و بعد از جدایی کالدرون از
پرسپولیس ،وی جای این مربی آرژانتینی را روی نیمکت سرخ پوشان
گرفت .شهر خودرو در زمان جدایی گل محمدی در رده ششم جدول

صدرنشینانی که جدا شدند

در طول فصل دو مربی در حالی از تیم های خود جدا شدند که
تیمهای شان در صدر جدول قرار داشتند .استراماچونی سرمربی آبی
پوشان و کالدرون سرمربی پرسپولیس مربیانی بودند که با صدرنشینی
از تیم های خود جدا شدند .استراماچونی به دلیل نارضایتی از
مدیریت وقت استقالل ،شرایط موجود ،بدقولی در پرداختیها
و افشای قراردادش ایران را ترک کرد و حاضر به بازگشت نشد و
کالدرون علیرغم نتایج خوبی که گرفته بود باشگاه پرسپولیس ترجیح
داد قراردادش را فسخ نماید.
بیشترین تغییر

مربیان چرخشی

در لیگ نوزدهم هم مثل ادوار گذشته بودند مربیانی که از تیمی
به تیم دیگر منتقل شدند ،اما از چرخه مربیان لیگ برتری خارج
نشدند .در این فصل هیچ یک از مربیان چرخشی بیشتر از یک بار تیم
تغییر ندادند و حداکثر روی نیمکت دو تیم نشستند.
هومن افاضلی ،محمدرضا مهاجری ،عبداهلل ویسی و یحیی گل
محمدی از جمله مربیانی بودند که نشستن روی نیمکت دو تیم را
تجربه کردند.
افاضلی با تیمهای پارس جنوبی و ماشین سازی ،مهاجری
با نساجی و ماشین سازی ،ویسی با شاهین بوشهر و پیکان و گل
محمدی با شهرخودرو و پرسپولیس در لیگ برتر حضور داشتند.
همه مربیان لیگ برتری

در این فصل در مجموع  ۲۹مربی (موقت و دائم) روی نیمکت

 ۱۶تیم لیگ برتری نشستند که عبارتند از:
 -۱وینگو بگوویچ؛ گل گهر سیرجان
 -۲مجید جاللی؛ گل گهر سیرجان
 -۳عبداهلل ویسی؛ شاهین بوشهر و پیکان تهران
 -۴میشو کریستیچوویچ؛ شاهین بوشهر
 -۵آندره استراماچونی؛ استقالل
 -۶فرهاد مجیدی؛ استقالل
 -۷مصطفی دنیزلی؛ تراکتور
 -۸ساکت الهامی؛ تراکتور
 -۹فراز کمالوند؛ شاهین بوشهر
 -۱۰هومن افاضلی؛ پارس جنوبی جم و ماشین سازی
 -۱۱علیرضا منصوریان؛ ذوب آهن
 -۱۲میودراگ رادولوویچ؛ ذوب آهن
 -۱۳گابریل کالدرون؛ پرسپولیس
 -۱۴یحیی گل محمدی؛ پرسپولیس و شهر خودرو
 -۱۵مجتبی سرآسیابی؛ شهر خودرو
 -۱۶سهراب بختیاری زاده؛ شهرخودرو
 -۱۷رسول خطیبی؛ ماشین سازی
 -۱۸احد شیخ الری؛ ماشین سازی
 -۱۹محمدرضا مهاجری؛ ماشین سازی و نساجی
 -۲۰حسین فرکی؛ پیکان
 -۲۱دراگان اسکوچیچ؛ صنعت نفت
 -۲۲بهنام سراج؛ صنعت نفت
 -۲۳محمود فکری؛ نساجی
 -۲۴لوکا بوناچیچ؛ ذوب آهن
 -۲۵مهرداد کریمیان؛ شاهین بوشهر
 -۲۶مهدی پاشازاده؛ شاهین بوشهر
 -۲۷سیروس پورموسوی؛ پارس جنوبی جم
 -۲۸میگوئل تکسیرا؛ سپاهان
 -۲۹امیر قلعه نویی؛ سپاهان

اولین دوره مهردادکریمیان

شاهین ویسی که در جام حذفی
خوشهطالیی را کنار زد ،با هدایت کریمیان سایپا
را هم حذف کرد اما نوار ناکامی این تیم در لیگ
برتر پاره نشد .سه باخت متوالی به نفت مسجد
سلیمان ،پرسپولیس و ذوبآهن و همچنین
تساوی با گلگهر اولین کارنامه کریمیان شد.
میشو وارد میشود

در حالیکه اسامی مختلفی مانندامیرحسین
پیروانی و مهدی پاشازاده برای سرمربیگری
شاهین مطرح بود ،در نهایت هدایت تیم به میشو
کریستیچوویچ رسید .اولین کار میشو تساوی
مقابل سایپا بود .پس از آن شاهین 3تساوی
متوالی دیگر را هم تجربه کرد و درحالیکه همه از
بهتر شدن شرایط این تیم با حضور مربی کروات
صحبت میکردند در بدترین زمان به استقالل
عصبانی رسید که سرمربی ایتالیایی خودش را
بیرون از ایران میدید .شاهین 4بریک شکست
خوردو بعد از آن نیز 5برصفر به سپاهان باخت.
شکست مقابل نفت مسجد سلیمان در جام
حذفی ،این تصور را به وجود آورد که روند تیم
بوشهری درست بشو نیست اما بر عکس تصورات
دوره خوبی را آغاز کرد؛ تساوی بدون گل مقابل
شهرخودرو وسه پیروزی پشت سر هم مقابل
پیکان ،نساجی و ماشین سازی نشان داد که
شاهین روند خوبی را در پیش گرفته و میتواند
از انتهای جدول جدا شود .با اینحال در آخرین
ماه سال 98و در هفته بیست و یکم ،در یک بازی
نزدیک نتیجه را یک بر صفر به فوالد واگذار کرد
تا با شکست راهی تعطیالت کرونا شود.

سازه نوبت اول

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت شگرف
در حال تصفیه به شماره ثبت 3194
پیــرو آگهــی اعــام ورشکســتگی منتشــره در روزنامــه رســمی شــماره
 21956مــورخ  99/5/ 12و در اجــرای مــاده  225قانــون تجــارت از
کلیــه بســتانکاران احتمالــی شــرکت مذکــور دعــوت بعمــل مــی آیــد
تــا ظــرف مــدت  6مــاه از تاریــخ انتشــار اولیــن نوبــت آگهــی بــا در
دســت داشــتن مــدارک مثبتــه بــه نشــانی محــل تصفیــه واقــع در ســمنان
بــاغ فامیلــی – نبــش فرعــی  4ســاختمان ملکــی دفتــر بیمــه دانــا مراجعــه
فرماینــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم اقــدام و انقضــای مهلــت
مذکــور هیچگونــه ادعایــی پذیرفتــه نخواهــد بــود  . .ایــن اگهــی ســه
نوبــت و هــر نوبــت بــه فاصلــه یکمــاه در روزنامــه کثیــر االنتشــار امتیــاز
درج مــی گــردد.
تاریخ انتشار نوبت اول 99/6/1:
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/7/1:
تاریخ انتشار نوبت سوم 99/8/1:
مدیــر تصفیــه شــرکت شــگرف ســازه(در حــال تصفیــه )-
کــوروش خاموشــی

ترین های لیگ برتر نوزدهم

پرونده لیگ برتر ایران در فصل ۱۳۹۸-۹۹
که طوالنیترین فصل تاریخ فوتبال ایران هم
بود و به علت شیوع کرونا هفتهها به تعطیالت
اجباری رفت ،سرانجام پنجشنبه شب گذشته با
قهرمانی پرسپولیس و رسیدن استقالل و فوالد
خوزستان به سهمیه آسیایی بسته شد و در
انتهای جدول هم تیمهای هم استانی شاهین
بوشهر و پارس جنوبی جم به دسته اول سقوط
کردند.
با پایان یافتن دیدارهای لیگ برتر نوزدهم،
نگاهی به آمار این دوره از لیگ برتر خواهیم
داشت تا برترینها و بدترینهای این فصل
مشخص شوند.
کفش طال در دستان شیخ

در مهمترین بخش برترینهای فصل که
مربوط به آقای گلی و بدست آوردن کفش طال
است ،شیخ دیاباته مهاجم استقالل با به ثمر
رساندن  ۱۵گل آقای گل لیگ برتر ایران شد تا
در اولین تجربه حضور در فوتبال ایران موفقیت
بزرگی را بدست آورد.
پس از دیاباته ،شهریار مغانلو از پیکان با ۱۳
گل در رده دوم جدول گلزنان ایستاد و عیسی
آل کثیر از صنعت نفت با  ۱۲گل سوم شد.
ضمن اینکه مهدی ترابی و علی علیپور با ۱۱
گلر هر دو از پرسپولیس در رده چهارم ایستادند.
بهترین گلساز لیگ هم استقاللی است

در جدول بهترین گلسازهای لیگ ،مهدی
قائدی از استقالل همراه با میالد جهانی از
صنعت نفت آبادان با  ۸پاس گل بهترین
عملکرد را داشتند و پس از آنها مهدی ترابی
از پرسپولیس با  ۶گل قرار گرفته بود .در رده
سوم این جدول هم  ۶بازیکن با  ۵گل زده بودند
که عبارتند از :علی علیپور (پرسپولیس) ،معنی
عباسیان (سایپا) ،محمدرضا حسینی (سپاهان
اصفهان) ،سعید واسعی (پیکان) ،محمد محبی
(سپاهان) و محمدرضا خلعتبری (شهر خودرو)
ترینهای جدول

قرار داشت و پرسپولیس در آن زمان در صدر جدول بود.

شاهین بوشهر با  ۴بار تغییر قطعی و یک تغییر موقت بیشترین
تغییر را در این فصل داشته است .بوشهریها که اولین تیم سقوط
کننده به لیگ یک هستند ،کارشان را با عبداهلل ویسی آغاز کردند و
به دلیل نتایج ضعیف و در حالی که این تیم در انتهای جدول قرار
داشت ،ویسی در هفته ششم برکنار شد.
بعد از جدایی ویسی ،مهرداد کریمیان دستیار وی در حالی
هدایت این تیم را بر عهده گرفت که پسوند موقت در کنار عنوان وی
قرار گرفت تا کریمیان اولین سرمربی موقت فصل شد.
میشو کریستیچویچ مربی کروات در هفته یازدهم سرمربی
شاهین شد تا عمر سرمربیگری موقت کریمیان در شاهین به  ۵هفته
برسد .وی با آغاز تعطیالت کرونایی به کشورش رفت و با آغاز مجدد
لیگ هم حاضر به بازگشت به ایران نشد تا نیمکت آنها بار دیگر به
مهرداد کریمیان برسد.
اینبار اما حضور کریمیان که دیگر سرمربی موقت نبود روی نیمکت
شاهین خیلی دوام نداشت و او تنها  ۳هفته روی نیمکت این تیم نشست
تا بعد از آن مهدی پاشازاده هدایت آن را برعهده بگیرد و این بیشترین
تعداد تغییر روی نیمکت یک تیم لیگ برتری در فصل نوزدهم بود.

اخبار

آگهــی دعــوت از بســتانکاران شــرکت صنایــع غذایــی
کوهســار (در حــال تصفیه)بــه شــماره ثبــت 1616
پیــرو آگهــی اعــام ورشکســتگی منتشــره در روزنامــه رســمی شــماره
 21956مــورخ  99/5/12و در اجــرای مــاده  225قانــون تجــارت از
کلیــه بســتانکاران احتمالــی شــرکت مذکــور دعــوت بعمــل مــی آیــد تــا
جهــت اســتیفای حقــوق قانــی خــود ظــرف مــدت  6مــاه از تاریــخ انتشــار
اولیــن نوبــت آگهــی بــا در دســت داشــتن مــدارک مثبتــه بــه نشــانی محــل
تصفیــه واقــع در ســمنان میــدان معلــم مجتمــع فــردوس طبقــه اول مراجعــه
فرماینــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم اقــدام و انقضــای مهلــت مذکــور
هیچگونــه ادعایــی پذیرفتــه نخواهــد بــود  . .ایــن اگهــی ســه نوبــت و
هــر نوبــت بــه فاصلــه یکمــاه در روزنامــه کثیــر االنتشــار امتیــاز درج مــی
گــردد.
تاریخ انتشار نوبت اول 99/6/1:
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/7/1:
تاریخ انتشار نوبت سوم 99/8/1:
مدیــر تصفیــه شــرکت صنایــع غذایــی کوهســار (در حــال
تصفیــه )-ســید اســمعیل شــعنی

نوبت اول

بیشترین برد :پرسپولیس با  ۲۱برد  /کمترین
برد :پارس جنوبی جم و شاهین بوشهر با  ۴برد
بیشترین تساوی :نفت مسجد سلیمان با ۱۷
تساوی  /کمترین تساوی :پرسپولیس با  ۴تساوی
کمترین باخت :پرسپولیس ،استقالل و
سپاهان با  ۵باخت  /بیشترین باخت :شاهین
بوشهر با  ۱۶باخت
بیشترین گل زده :استقالل با  ۵۵گل زده /
کمترین گل زده :پارس جنوبی جم با  ۲۰گل زده
کمترین گل خورده :پرسپولیس با  ۱۷گل
خورده  /بیشترین گل خورده :شاهین با  ۵۷گل
خورده
بهترین تفاضل :پرسپولیس با تفاضل / +۲۹
بدترین تفاضل :شاهین بوشهر با -۳۱

پیامدهای ممنوعیت خرید خارجی
برای تیمهای آسیایی

با تصویب هیات رئیسه سازمان لیگ،
ممنوعیت خرید بازیکن و مربی خارجی برای
فصل بعد به قانونی همه گیر برای فوتبال ایران
تبدیل شد .در حالی که پیش از این استقالل و
پرسپولیس به دلیل بدهیهای انباشته ناشی از
شکایتهای فراوان مربیان و بازیکنان خارجی از
سوی وزارت ورزش از به کارگیری مربی و بازیکن
خارجی منع گردیده بود ،با تصویب هیات رییسه
سازمان لیگ برتر ممنوعیت خرید بازیکن و مربی
خارجی تبدیل به قانونی همه گیر شد تا همه تیم
ها از جذب مربی و بازیکن غیر ایرانی محروم شوند.
البته این قانون شامل آنهایی که از فصل گذشته
قرارداد دارند نمی شود.بعد از طرح غیر قانونی بودن
خرید بازیکن و مربی خارجی توسط وزارت ورزش
برای سرخابیها ،صحبت از تبعیض بین تیمها شد
و این که استقالل و پرسپولیس نخواهند توانست
مثل دیگر مدعیان خود را تقویت کنند که حاال
این قانون باعث شد تا این فرضیه از بین برود.اما
قانون منع خرید بازیکن و مربی خارجی که حتما
در این برهه اتفاق خوبی است ،پیامدهایی را هم
برای تیمهایی خواهد داشت که قرار است به عنوان
نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا حضور پیدا
کنند .دو ،سه یا چهار تیمی که فصل آینده در
رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا حضور پیدا میکنند
و باید از حیثیت فوتبال ایران دفاع کرده و به دنبال
کسب افتخار و اعتبار در این مسابقات باشند ،با
این قانون ضربه خواهند خورد چرا که نمی توانند
پا به پای دیگر تیم های حاضر در این مسابقات
خود را تقویت نمایند.گفته می شود دلیل منع
خرید بازیکن و مربی خارجی اول به این دلیل است
که بسیاری از تیمها با خریدهای عجیب و سئوال
انگیز خود شائبه های فساد و داللی در فوتبال را
افزایش داده اند و مشکالت اقتصادی کشور و گرانی
قیمت ارز نیز مزیدی بر علت شد تا هیات رییسه
سازمان لیگ با تصویب این قانون ،مانع از حیف و
میل پول در گردش در فوتبال شود .تصمیمی که
هم میتواند خوب باشد و هم میتواند برای تیمهای
آسیایی پیامدهایی داشته باشد.

