
آگهى تعهد 
آقــاي حســین کمالــی نــژاد فرزنــد غالمحســن بــه شــماره شناســنامه: 13 صــادره از کــرج  تاریــخ تولــد: 1334/7/6 بــه نشــانی اســتان 
البــرز، شهرســتان کــرج، عظیمیــه میــدان گلســتان، گلســتان نهــم مجتمــع مهــر آریــا پــالك 41 طبقــه اول واحــد 1 کدپســتی 3155765159 
شــرایط و متــون حقوقــی: اینجانــب حســین کمالــی نــژاد (بــا مشــخصات فــوق) بدینوســیله متعهــد می شــود کــه بــرگ ســبز گمرکــی 
مربــوط بــه کوتــاژ شــماره 1002861 مــورخ 1387/9/23صــادره از گمــرك بندرانزلــی مفقــود گردیــده و قــادر بــه ارائــه اصــل آن بــه 
بانــک نمی باشــم. در صــورت کشــف خــالف مراتــب مذکــور مســئولیت هاي ناشــی از ایــن تعهــد را بــه عهــده می گیــرم و پاســخگوي 

مراجــع قانونــی و اشــخاص خواهــم بــود.

آگهى تاسیس موسسه غیر تجاري ره رابین درخشان 
البرز در تاریخ 1397/10/27 به شماره ثبت 4134 

به شناسه ملی 14008089073 
ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح 

ــردد. ــی می گ ــت اطــالع عمــوم آگه ــر جه زی
موضــوع: انجــام فعالیت هایــی بــراي گســترش و ترویــج فرهنــگ مطالعه 
ــب  ــاي مناس ــاد فض ــه و ایج ــیوه هاي مطالع ــوزش ش ــی، آم و کتابخوان
ــراي ســازمانها و موسســات  ــه ب ــی و ایجادکتابخان ــه، طراح ــراي مطالع ب
(بــا اخــذ مجــوز خــاص) بــه اســتناد شــماره مجــوز 101/97/12754 مــورخ 
ــتان  ــالمی اس ــاد اس ــگ و ارش ــوي اداره فرهن ــادره از س 1397/9/22 ص
ــی:  ــز اصل ــدود -مرک ــدت نامح ــه م ــت ب ــخ ثب ــدت: از تاری ــرز - م الب
ــی  ــرز، شهرســتان کــرج، بخــش مرکــزي، شــهر کــرج، رجای اســتان الب
شــهر فــاز 3 بلــوك 2،  خیابــان شــهید رامیــن شــاهین نــژاد (یکــم)، بلوار 
انقــالب اســالمی، پــالك 382، ســاختمان درویــش، طبقــه اول کدپســتی 
ــد.  ــال می باش ــی: 1/000/000 ری ــخصیت حقوق ــرمایه ش 3148834815 -س
-اســامی و میــزان ســهم الشــرکه شــرکا: آقــاي ســید محســن ســادات 
ــهم  ــال س ــده 490/000 ری ــی 4899007681 دارن ــماره مل ــه ش ــول ب رس
الشــرکه خانــم مریــم زارع به شــماره ملــی 5529474292 دارنــده 510/000 
ــران: آقــاي ســید محســن ســادات  ــال ســهم الشــرکه  -اولیــن مدی ری
ــت  ــو هیئ ــمت عض ــه س ــی 4899007681 و ب ــماره مل ــه ش ــول ب رس
مدیــره و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 5 ســال خانــم 
ــه ســمت مدیرعامــل و  ــه شــماره ملــی 5529474292 و ب ــم زارع ب مری
بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت 5 ســال -دارنــدگان حــق 
امضــا: کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــدآور و اوراق عــادي و اداري بــا 
ــت  ــس هیئ ــا امضــاي رئی ــا ب ــم زارع و ی ــم مری ــل خان امضــاي مدیرعام
مدیــره آقــاي ســید محســن ســادات رســول همــراه بــا مهــر موسســه 

معتبــر خواهــد بــود. اختیــارات مدیرعامــل طبــق اساســنامه
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان البرز 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاري کرج

آگهى موضوع ماده 3  قانون و ماده 13 آئین نامه تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقدسندرسمى
برابــررأى شــماره 139760324009004368-1397/10/25هیــات موضــوع قانون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــى اراضــى و ســاختمان هاى فاقــد ســند رســمى 
مســتقر در واحــد ثبتــى بوشــهر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــى آقاى 
فضــل الــه بهمنــى فرزنداکبربــه شــماره شناســنامه 240 صــادره از دشــتى به 
شــماره ملــى3549660235 در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت112/20 
متــر مربــع پالك707فرعــى از 3406 اصلــى مفــروز و مجــزى شــده از پــالك 
اصلــى  واقــع در بخــش دو بوشــهرخریدارى از مالــک رســمى ورثــه حاجــى 
بیــگ رســتمى تنگکــى محــرز گردیــد اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــى مــى شــود در صورتــى کــه 
ــته  ــت متقاضــى اعتراضــى داش ــند مالکی ــه صــدور س اشــخاص نســبت ب
باشــند مى تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن آگهــى بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــى تقدیــم 
نماینــد.  بدیهــى اســت درصــورت انقضــاى مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد- 244973
تاریخ انتشارنوبت اول: 1397/12/1-تاریخ انتشارنوبت دوم:1397/12/16

1848:م الف/ سهراب خواجه- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

آگهی مفقودي مدارك خودرو 
 بــرگ ســبز و کارت شناســایی خــودروي وانــت پیــکان تیــپ 
1600OHV بــه رنــگ  ســفید روغنــی مــدل 1386  بــه شــماره 
شــهربانی ایــران 78- 651 ل 74 و شــماره موتــور 11486071018 
و شــماره شاســی 31669831 بــه نــام میراســالم موســوي بــه 
ــود  ــن مفق ــادره از هشــت چی ــی 1601792816 ص ــماره مل ش

ــار ســاقط می باشــد. ــه اعتب ــده و از درج گردی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان هاي 

فاقد سند رسمی 
قطعه یک ایالم 

برابــرراي شــماره 139760315001003038 مــورخ 1397/9/19 
هیــات اول/ هیــات دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت 
ــتقر  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــی و س ــی اراض ثبت
در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم 
ــی 4500999264  ــه کدمل ــاح، ب ــد فت ــی، فرزن ــد بیگ ــه احم اله
(ششــدانگ) یــک بــاب ســاختمان، بــه مســاحت 127/57 متــر 
مربــع، پــالك شــماره 58 فرعــی از 1419 اصلــی، واقــع در ایــالم، 
چالســرا، انتهــاي کوچــه کوثــر، خریــداري شــده از فتــاح احمــد 
بیگــی و منتســب بــه مالکیــت نیــاز اســماعیلی. لــذا بــه منظــور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ي 15 روز آگهــی 
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــود در صورتیک می ش
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد ظــرف 
مــدت دو مــاه و در مــورد آگهی هــاي اصالحــی ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی، اعتــراض خــود را بــه 
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجع 
ــی اســت در صــورت انقضــاي  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی قضای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/12 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/1 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ایالم - صفري

فوتبال ايران در حالي در هفته هاي 
سعید احمدیان
      گفت وگو

اخير پس از جدايي كارلوس كي روش 
به دنبال يك مربي جديد اس�ت كه 
خيلي ها معتقدند با آسيب شناسي تجربه هشت ساله و پرفراز و 
نشيب تيم ملي با اين مربي پرتغالي، يك مربي بزرگ خارجي روي 
نيمكت ايران بنشيند؛ مربي اي كه به اعتقاد جالل طالبي سرمربي 
اسبق تيم ملي فوتبال ايران در گفت وگو با »جوان« بايد چارچوب 
وظايفش مشخص باشد تا حاشيه هاي زمان كي روش تكرار نشود.

    
اين هفته ها فوتبال دوس�تان ايراني در انتظ�ار رونمايي 
از جانش�ين كي روش هس�تند. مي خواهيم ارزيابي تان 
را از حضور هشت س�اله كي روش در ايران بدانيم. او چه 

دستاوردي براي فوتبال ما داشت؟
موقعي كه نياز بود سؤال ش��ود و مشكلي حل شود، سكوت كرديم اما 
به هر حال آينده فوتبال ايران و چيزي كه از آقاي كي روش به يادگار 
مانده نشان دهنده دس��تاورد اين مربي براي فوتبال كشورمان است. 
ارزيابي من از حضور هشت ساله آقاي كي روش اين است كه ما در اين 
مدت دنبال نتيجه بوديم و كي روش يك مرب��ي نتيجه گرا بود. اگر از 
بعد نتيجه، كارنامه كي روش را بررسي كنيم، مي بينيم كه ما دو دوره 
متوالي به جام جهاني صعود كرديم كه البته حضورمان در جام جهاني 
با توجه به تيم هايي كه همگروه ايران بودند، چقدر سخت بود يا راحت 
بود، بماند. ولي به هر حال در جام جهاني هم نتيجه حداقلي گرفتيم. 
حال اين س��ؤال پيش مي آيد كه بعد از رفتن كي روش، چه چيزي از 
خودش به جا گذاش��ته كه براي فوتبال ايران مفيد باش��د. 10 تا 12 
بازيكن كه مربي بعدي شايد نخواهد از چهار يا پنج نفرشان استفاده 

كند، دستاورد كي روش بوده است. 
البته كي روش در آخرين صحبتي ك�ه بعد از بازي با ژاپن 
داش�ت، عنوان كرد كه يك نس�ل براي فوتبال ايران به 
يادگار گذاشته و به ساختمان پك و زمين تمريني كمپ 

شماره 2 ورزشگاه آزادي اشاره كرد!
شكي در اين رابطه نداريم و از آقاي كي روش كه پيگيري كردند و چنين 
امكاناتي ايجاد شد، تش��كر مي كنيم. همه اينها جاي خودش و كسي 
ترديد ندارد. اما تنها يك ساختمان براي فوتبال ايران مانده است، اما 
نسلي كه كي روش گفته است به يادگار گذاشته شامل چند لژيونر است 
كه فقط چون خارج از كشور بازي مي كردند، دعوت مي شدند. حتی 
اگر در باشگاهشان بازی نمی كردند، عالوه بر اين تعدادی از بازيكنان 

ليگ هم دعوت می شدند. 
يعني معتقد هستيد نسلي كه كي روش مدعي به يادگار 

گذاشتن آن براي فوتبال ما شده، واقعي نيست؟
ايشان شايد از نظر مديريت براي فوتبال ايران تأثير داشته و اينكه متوجه 

شديم كه تيم ملي چه زيرساخت ها و امكاناتي مي خواهد. منكر برخي 
تأثيرگذاري ها نيس��تم اما معتقدم از آقاي كي روش كه با آن رزومه و 
سابقه به ايران مي آيد، انتظار داريم كه 20 تا 30 بازيكن آينده دار براي 
فوتبال ايران تربيت كند. آقاي كي روش بايد بر تيم هاي رده هاي پايه 
نظارت مي كرد، براي مربيان كالس آموزش��ي مي گذاشت. موقعي كه 
چنين مواردي در قرارداد كي روش نمي آيد، نتيجه اين مي شود كه نصف 

سال در ايران بود و نصف سال هم در خارج كشور. 
پس ما نتوانس�تيم به اندازه هزينه اي ك�ه براي كي روش 
كردي�م، از او با توج�ه به تجرب�ه و رزومه اي كه داش�ت، 

استفاده كنيم؛ دليل آن چه بود؟
ما شايد نخواستيم از تمام توانايي هاي آقاي كي روش استفاده كنيم يا 
پتانسيل ايشان همين اندازه بود؟ اين سؤالي است كه متوجه آن نشده ام. 
تيم ملي دست ايشان بود، بازيكنان داخلي يا لژيونر دعوت مي كرد، كسي 
كاري به كي روش نداشت، اين درست بود كه آقاي كي روش اعتنايي به 
ليگ ايران و بازي هاي باشگاهي نداشته باشد و به ورزشگاه ها نرود؟ بعد 
از بازي هاي تيم ملي هم كي روش پاسخگوي نتايج خوب يا ضعيف تيم 
ملي نبود. مشكل ايشان نبود، ما در مقابل كي روش كوچك شديم، او 
اينقدر بزرگ نبود. ما قدمان كوتاه شده بود و كي روش به نظر ما قدبلند 

مي آمد. اين مش��كل ما بود كه خودمان را تحقير كرديم. كي روش به 
ايران آمد و هشت سال هم حضور داشت اما واقعاً چه كمكي از كي روش 
گرفتيم؟ چه دستاوردي براي آينده فوتبال ايران داشت؟ حاال اگر هم 
قبول كنيم كه يك نسل به يادگار گذاشته اس��ت، اين نسل كه چهار 
سال ديگر بازنشس��ته مي ش��ود. ما قبل از كي روش هم به جام جهاني 
صعود كرده ايم، در جام ملت ها قهرمان ش��ده ايم. اين چيزي نبوده كه 
پس از آمدن آقاي كي روش اتفاق بيفتد. مي گويند دو بار پشت سر هم 
به جام جهاني صعود كرده ايم، شما ببينيد چه گروه بندي بوده و با چه 
تيم هايي روبه رو شده ايم. البته منكر زحمات بازيكنان و كي روش نيستم 

اما اينطور نبوده كه براي اولين بار با كي روش به جام جهاني برويم. 
يكي از داليل عدم پاسخگويي مي تواند همين عدم نظارت 

فدراسيون روي كار آقاي كي روش باشد. 
درست است. وقتي پاسخگويي نباشد، نتيجه اين مي شود كه ما هيچ 
آسيب شناسي از عملكرد تيم ملي به عنوان نمونه در جام جهاني نداريم. 
اينكه چه نقاط ضعفي داشتيم، چه نقاط قوتي داشتيم، چه نوع بازيكناني 
را نياز داريم و چه بازيكناني را نياز نداريم، اينها همه گزارش هايي است 
كه بايستي وقتي تيم ملي در رقابت هاي مهمي مانند جام جهاني بازي 
دارد، به اطالع فدراسيون برسد تا براي آينده فوتبال يك برنامه ريزي 

مفيد داشته باش��يم. در حال حاضر اما با توجه به اينكه آقاي كي روش 
گزارش��ي در اين رابطه نداده اند، اطالعاتي از وضعيت حال فوتبال كه 
مي تواند در آينده نگري ها براي پوشش نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت 
فوتبال ملي مورد استفاده قرار بگيرد، نداريم. معتقدم كي روش هشت 
سال روي نيمكت ايران نشست و حاال كه رفته مشخص نيست كه به 
فوتبال ايران خدمت كرده است يا خدمت نكرده است. معتقدم ما بايد 
بيشتر از اين از آقاي كي روش اس��تفاده مي كرديم و حداقل مديريت 
تيم هاي ملي را بر عهده مي گرفت. موقعي كه يك قرارداد س��نگين و 
گرانقيمت با ك��ي روش مي بنديم بايد حداقل باب��ت هزينه زيادي كه 
متحمل مي شويم، استفاده اي هم از كي روش مي كرديم تا وقتي رفت 

بيشتر از اين براي فوتبال كشورمان  آورده داشته باشد. 
عالوه بر ابعاد فني، در مس�ائل مديريتي هم شاهد بوديم 
كه كي روش برخي مواقع پا را فراتر از چارچوب وظايفش 

مي گذاشت. 
چارچوب كاري كي روش مش��خص نبود و هر مربي اي كه مي آيد بايد 
معين شود كه ش��ما به عنوان مثال در اين موارد وظيفه داريد و بيرون 
از اين موارد مس��ئوليت بر عهده ديگران است. موقعي كه كسي مانند 
كي روش را بزرگ مي كنيد، ديگر نمي توانيد جلويش را بگيريد. آقاي 
كي روش در امارات اما بعد از چهار ماه و بعد اينكه مي خواست در برنامه 

باشگاه ها و ليگ دخالت كند، عذرش خواسته و بركنار شد. 
با تجربه اي كه از حضور هشت ساله كي روش داشته ايم، 
براي آينده تيم ملي چه كار بايد كرد؟ خيلي ها معتقدند 
كه فوتبال ايران كماكان بايد از يك مربي بزرگ خارجي 

استفاده كند. 
مربيان داخلي لياقت هدايت تيم ملي را دارند اما اگر االن مربي داخلي 
جانشين كي روش ش��ود، خوب و بدش مال كي روش است؛ تيم ملي 
نتيجه بگيرد، مي گويند تيم ساخته و پرداخته كي روش بوده و اگر بد 
نتيجه گرفت هم مي گويند مربي ايراني همين است. به همين خاطر 
معتقدم كه يك مربي جوان اما باتجربه خارجي كه انگيزه براي موفقيت 
داشته باشد بايد روي نيمكت ايران بنشيند. جوياي نام باشد و بخواهد 
كارش را نشان دهد. كنار اين مربي مي توانيم چند مربي جوان و آينده دار 
بگذاريم تا براي آينده تجربه كس��ب كنند. مربي جديد تيم ملي بايد 
معتقد به فوتبال روز دنيا باشد. ديگر دوران فوتبال دفاعي و نتيجه گرا 
گذشته و تماشاگر آن را نمي پسندد. تاكتيك ضد فوتبال به ياد كسي 
نمي ماند. فوتبالي را بايد نمايش دهيم كه به ياد همه بماند؛ مانند بازي 
ژاپن مقابل بلژيك در جام جهاني، هرچند باخت اما همه آنها را ستايش 
كردند. بايد يك معلم- مربي بياوريم كه هم سازندگي داشته باشد و هم 
موفقيت كسب كند و مش��كالتي كه زمان كي روش با باشگاه ها وجود 
داشت، ديده نشود و ارتباط مستمر و هم انديشي داشته باشد و فكر كند 

كه به كشور خودش مي خواهد خدمت كند.

كارلوس ك��ی روش در حالی بعد از جام 
دنیا حیدري
      گزارش

ملت ها و هشت سال نشستن روی نيمكت 
ايران، از تيم ملی كشورمان خداحافظی 
كرد كه دوران حضورش در كش��ورمان ب��ا فراز و فرودهاي��ی همراه بود.

   دستاوردهاي مرد پرتغالي
از دستاوردهاي تاكتيكي و فني كي روش مي توان به مدرن شدن سيستم 
دفاعي تيم ملي اشاره كرد كه گواه آن نيز عملكرد تيم ملي در راه رسيدن 
به جام جهاني روسيه است كه تا قبل از بازي تشريفاتي با سوريه هيچ گلي 
دريافت نكرده بود و بدون شكست و به عنوان دومين تيم به اين رقابت ها 
صعود كرد. او همچنين از همان روزهاي نخست به استفاده از بازيكنان 
لژيونر و البته دورگه هاي ايراني اصرار داش��ت؛ مسئله اي كه اگرچه ابتدا 
به شدت مورد انتقاد قرار مي گرفت اما به مرور و با توجه به موفقيت هاي تيم 
ملي نه فقط از شدت آن كاسته شد، كه باعث شد بازيكنان تالش بيشتري 
براي لژيونر شدن داشته باشند كه اين مسئله بدون شك باعث پيشرفت و 
باال رفتن سطح فوتبال ايران شد و نام هايي چون رضا قوچان نژاد و اشكان 
دژاگه و... را به تيم ملي اضافه كرد. بستن پرونده بازيكن ساالري در اين تيم 
يكي ديگر از كارهاي بزرگ كي روش براي فوتبال ايران بود. او درست در 
حالي كه تصور مي شد گزينه اي مناسب براي چارچوب دروازه تيم ملي 
ندارد، روي نام گلري كه براي تيم ملي كش��ورش ناز كرده بود و يكي دو 
بازيكن ديگر كه انتظار داشتند برايشان فرش قرمز پهن شود خط كشيد تا 
بازيكنان تيم ملي بدانند از حاشيه امنيت برخوردار نيستند و در صورتي كه 
بخواهند براي تيم ملي شرط و شروط بگذارند، بايد منتظر عواقب سختي 

باشند. راهيابي به جام جهاني آن هم دو بار پياپي اما بدون شك بزرگ ترين 
دس��تاورد كي روش براي فوتبال ايران بود. آن هم در حالي كه برخالف 
مرتبه هاي قبل، تيم كي روش نه براي حضور در جام جهاني برزيل با اما و 

اگرهاي هميشگي رو به رو بود و نه در جام جهاني روسيه. 
   موفقيت هايي كه به دست نيامد

موفقيت هاي تيم ملي با ك��ي روش انتظارات را از اي��ن مرد پرتغالي و 
شاگردانش باال برده بود اما سرمربي سابق تيم ملي ايران با وجود آنكه 
هشت سال بر نيمكت تيم ملي ايران نشس��ت و توانست بعد از سال ها 
اقتدار فوتبال ملي ايران را در آس��يا برگرداند و ايران را به آقايي آس��يا 
برساند، هرگز موفق به شكست طلسم قهرماني ايران در جام ملت هاي 
آسيا نشد. حال آنكه بعد از جام جهاني روسيه و عملكرد قابل قبول برابر 
پرتغال و اسپانيا نه فقط افكار عمومي انتظار قهرماني در جام ملت هاي 
آسيا را داشت كه خود كي روش هم تصور مي كرد با كسب جام قهرماني 
ايران را ترك مي كند اما در جام ملت هاي 2015 عراق كي روش را ناكام 

گذاشت و در جام ملت هاي 2019 ژاپن! 
   مردي كه خودداري نمي دانست

كي روش البته نقاط منفي زيادي هم داش��ت كه ش��ايد مهم ترين آن 
خودداري نكردن برابر منتقدان بود كه باعث مي ش��د به جار و جنجال 
و درگيري هاي لفظي و رس��انه اي كشيده ش��ود. دخالت در امور جزئي 
فدراسيون، وقفه هاي متعدد در رقابت هاي ليگ، لجبازي با برخي مربيان 
و گاه حتي بازيكنان، سازگاري نداشتن با برخي نفرات كادر فني و كنار 
گذاش��تن ناگهاني آنها از جمله نقاط منفي اين مربي 65 س��اله بود كه 

انتقادهاي بسياري را به دنبال داشت. عالوه بر آنها، رقم قرارداد كي روش 
و دريافت پاداش بابت برد در بازي هاي دوستانه نيز از جمله مواردي بود 
كه بارها و بارها توسط مخالفان او مطرح و به نقد كشيده شده بود، اما شايد 
آنچه باعث شد بر تعداد منتقدان اين مرد پرتغالي در طول يك سال آخر 
حضورش در ايران افزوده شود، لجبازي و درگيري هاي لفظي با برانكو، 
سرمربي تيم پرسپوليس بود. صحبت هايش در خالل جام ملت هاي آسيا 
كه با مطرح كردن بي پولي تيم ملي و اشاره به لجبازي هاي وزارت ورزش 
بود باعث شد پرونده جدايي او از ايران بعد از هشت سال، ساده تر و بي سر 

و صدا تر از آنچه تصور مي شد بسته شود. 
   ميراث كي روش براي فوتبال ايران

كي روش البته در طول اين هشت سال مشكالت فراواني هم داشت كه 
عمده آن به مسائل مالي و كمبود امكانات برمي گشت، اما مرد پرتغالي 
نيمكت تيم ملي همواره مي گفت كه مي خواهد ميراثي فراموش نشدني 
از خود براي فوتبال ايران به جاي بگذارد كه زمين تيم ملي، ايفمارك و 
ساختمان پك بدون شك بزرگ ترين ميراث او براي فوتبال ايران است كه 
با تالش ها و چانه زني هاي بسيار به دست آمد. كي روش اما با وجود تمام 
انتقادهايي كه به او مي شد، بارها و بارها در مجامع بين المللي از حق ايران 
دفاع كرده بود و روزي كه داشت براي هميشه از ايران مي رفت گفت كه 
اين سفر هشت ساله بي نظير بود: »روزهاي خوبي در ايران داشتم. هميشه 
با تمام توان براي موفقيت ايران تالش كردم و هيچ وقت خاطراتم در ايران 
و هواداران فوتبال ايران را فراموش نمي كنم و از آنها بابت همه اين سال ها 

و تمام حمايت هايشان كمال تشكر را دارم.«
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بررسي عملكرد 8 ساله كارلوس كي روش در گفت وگوي »جوان« با جالل طالبي، سرمربي اسبق تيم ملي فوتبال

مقابل کی روش کوچک شدیم و آینده سازی نکردیم

خوب و بدهاي حضور 8 ساله كي روش روي نيمكت تيم ملي

مردي که می خواست فوتبال ایران را  دگرگون کند

بالتكليفي تيم ملي فوتبال 
شیوا نوروزي

     نگاه
پس از اتمام جام ملت هاي 
آسيا موجب شده تا برخي ها 
با مطرح كردن اسامي تعدادي از مربيان منسوخ شده ايراني و 
خارجي در جهت رسيدن به اهداف خود قدم بردارند. اين در 
حالي است كه انفعال در انتخاب سرمربي جديد به ضرر فوتبال 
ملي تمام خواهد شد و انتظار مي رود فدراسيون فوتبال اهميت 

پيدا كردن جانشين مناسب كي روش را فراموش نكند. 
مرد پرتغالي پس از هشت سال حضور روي نيمكت ايران 
رفت و به پيشنهاد كلمبيا پاسخ مثبت داد. حاال كه او ديگر 
در تيم ملي كش��ورمان حضور ندارد بس��ياري از منتقدان 
و مخالفانش لب به انتق��اد گش��وده اند و درواقع به خاطر 
اختالف نظر ش��ديدي ك��ه از قبل با كي روش داش��ته اند 
تمامي دس��تاوردهاي او را زير سؤال مي برند. اين در حالي 
است كه كتمان تغييرات محسوس فوتبال ملي در هشت 
سال گذشته بي انصافي محض اس��ت. در مدتي كه سكان 
هدايت تيم ملي به كي روش س��پرده ش��ده بود فوتبال ما 
حواشي زيادي را تجربه كرد؛ حواشي اي كه بعضاً سرمربي 
تيم ملي شروع كننده آنها بود و درنهايت با واكنش مربيان 
و پيشكسوتان كشورمان همراه مي شد. در اين جنجال هاي 
گاه و بيگاه خيلي ها هم از آب گل آلود ماهي مي گرفتند و 
به سود خودشان استفاده مي كردند. اين وسط فقط و فقط 
جار و جنجال هاي كي روش به چش��م مي آمد در شرايطي 
كه بي تفاوتي مديران فدراس��يون دليل اصلي اين اتفاقات 
بود. اگر نبود س��وءمديريت هاي تمام نشدني در فوتبال ما، 
دستيار اسبق فرگوس��ن هم قطعاً به قوانين و مقرراتمان 
احترام مي گذاشت و هرگز اجازه دخالت در امور مختلف را 
به خود نمي داد. به همين خاطر به جاي كوبيدن سرمربي 
پيشين كمي هم از واقعيت ها و نقش افراد داخلي در اتفاقات 

اين چند ساله صحبت كنيم. 
بي اهميت جلوه دادن تالش ه��اي كارلوس كي روش براي 
ايجاد تغييرات در تيم ملي كشورمان شايد از نگاه كارشناسان 
و پيشكسوتان وطني مفيد و منطقي به نظر برسد اما واقعيت 
اين اس��ت كه زير س��ؤال بردن فعاليت هاي سرمربي تيم 
ملي در حقيقت زير س��ؤال بردن مديريت خودمان است. 
كي روش در اين سال ها نظم و انضباط را به تيم تزريق كرد 
و به بازيكنان ايراني فهماند كه رعايت نكات انضباطي يكي 
از اصول فوتبال روز دنيا اس��ت و تخطي از مقررات مانع از 
پيشرفت مي ش��ود. تمامي ملي پوش��ان و فوتباليست هاي 
كشورمان فهميدند براي پوشيدن پيراهن ملي بايد تالش 
كنند و با كوچك ترين قانون گريزي ديگر هرگز جايي در تيم 
ملي ندارند. مربي پرتغالي با ديس��يپلين خاصي كه داشت 
در مواجهه با ناز كردن هاي تكراري برخي فوتباليست هاي 
داخلي هرگز از موضع��ش كوتاه نيام��د و ترجيح داد روي 
بازيكناني س��رمايه گذاري كند كه بدون هيچ پيش شرطي 
براي تيم ملي به ميدان بروند. در اي��ن ميان دادن فرصت 
دوباره به سردار آزمون تنها موردي بود كه كي روش برخالف 
ضوابطش حركت كرد و هنوز هم چرايي آن براي هواداران 
روشن نشده است. تغيير شيوه بازي، تقويت سيستم دفاعي، 
افزايش تعداد لژيونرها، ارائه بازي هاي آبرومند و غرورانگيز 
مقابل تيم هاي بزرگي چ��ون آرژانتين، اس��پانيا و پرتغال 
ازجمله ثمراتي اس��ت كه نتيجه مستقيم حضور كي روش 

روي نيمكت تيم ملي كشورمان محسوب مي شود. 
با در نظر گرفت��ن همه اين م��وارد و در حالي كه همكاري 
فدراس��يون با كي روش به پايان رس��يده، انتظ��ار مي رود 
مس��ئوالن هرچه س��ريع تر قبل از اينكه بيش از اين زمان 
از دست برود جانشيني در حد و اندازه هاي كي روش پيدا 
كنند و به او نيز فرصت دهند تا تيم ملي به مسيرش ادامه 
دهد. بايد فردي در حد و اندازه هاي كي روش و با كارنامه اي 
پر و پيمان جايگزينش ش��ود، و اال تكيه به گزينه هاي دم 
دس��تي و مربيان داخلي كه كارنامه موفقي ندارند نه نتها 
دردي از ما دوا نخواهد كرد بلكه فوتبال ملي مان را نيز دوباره 
به هشت سال پيش بازمي گرداند؛ همان زماني كه صعود به 
جام جهاني برايمان آرزويي دست نيافتني محسوب مي شد 
و حتي تصور آچمز كردن اسپانيا و پرتغال هم به ذهنمان 
خطور نمي كرد. با اين حساب نبايد با تصميمات نادرست، 
غيركارشناسي و جهت دار آينده تيم ملي فوتبال را به خطر 
انداخت. در سال هاي اخير اگر هزينه هاي زيادي خرج تيم 
كي روش شد حاال زمان آن است كه به روند رو به رشد خود 
ادامه دهيم نه اينكه با آزمون و خطا قرار دادن نيمكت تيم 
ملي بازگشت به عقب داشته باشيم و تالش هاي اين چند 

سال را نقش بر آب كنيم.
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