
 
                   

خارج از گود

فاکتور های رییس آینده فوتبال
بخش ورزش- انتخابات فدراسیون فوتبال قرار است چند روز دیگر و به طور 
دقیق دهم اسفند ماه برگزار شود. رقابت برای رسیدن به صندلی ریاست این 
ویژگی  و  کاریزما  هرکدام  که  می شود  برگزار  مختلف  چهره  چهار  بین  نهاد 
به  تعیین کننده رقابتی  این مورد می تواند  را دارند که  منحصر به فرد خودشان 
نسبت سخت بین آن ها باشد: علی کریمی، شهاب الدین عزیزی خادم، مصطفی 

آجرلو و کیومرث هاشمی.
از بین این چهار چهره، تا روز گذشته دو نفر برنامه هایشان را به صورت کتبی 
ارائه داده بودند و دو نفر دیگر هم قرار است به زودی از برنامه هایشان رونمایی 
کنند. البته این مورد به غیر از برنامه تلویزیونی است که سه نفر موافق و علی 
کریمی مخالف حضور در آن بودند و یحتمل بخشی از برنامه ها هم در این برنامه 

تلویزیونی ارائه شده و در ادامه بیشتر ارائه می شود.
به  نتیجه رسید که  این  به  به فهرست کاندیدا های موجود، می توان  نگاهی  با 
غیر از علی کریمی، سه نفر دیگر، فوتبالی، به این معنی که در سطح حرفه ای 
بازی کرده باشند، نیستند. آن ها مدیری از جنس ورزش هستند که به واسطه 
حضور چندساله شان در فوتبال به این نتیجه رسیده اند که می توانند سکان دار 
فدراسیون فوتبال باشند. جنس کارایی این سه نفر هم با دیگری متفاوت است؛ 
اگر شهاب الدین عزیزی خادم بیشتر در حوزه اقتصادی فعالیت کرده، مصطفی 
آجرلو، مدیرعاملی و فعالیت های مدیریتی دیگری در باشگاه های مختلف فوتبال 
داشته و کیومرث هاشمی هم با ریاست بر کمیته ملی المپیک، دستی بر آتش 
ورزش داشته؛ هرچند او پیش تر عهده دار سرپرستی فدراسیون فوتبال هم بوده 

است.
آینده  رئیس  سرانجام  تا  می روند  یکدیگر  با  رقابت  به  چهره  چهار  این  حاال 
فدراسیون فوتبال مشخص و جایگزین مهدی تاج روز دهم اسفند، به عالقه مندان 

به فوتبال معرفی شود.
کار  است که  ایران  فوتبال  اما وضعیت کنونی  بین،  این  در  نگران کننده  نکته 
با  آینده  در  است  قرار  که  نفراتی  تمامی  برای  بلکه  نفر  این چهار  برای  نه  را 
رئیس منتخب همکاری کنند، دشوار می کند. ماجرا از این قرار است که وضعیت 
فدراسیون فوتبال ایران هیچ وقت تا به این اندازه بحرانی نبوده است. بحرانی که 
هم حاصل ناآگاهی مدیریتی بوده و هم اینکه ضعف اقتصادی حسابی آزارش 
داده است. از آن گذشته، نداشتن البی در عرصه جریان سیاست داخلی و از آن 
مهم تر سیاست خارجی هم مزید بر علت شده تا فوتبال ایران در منطقه بیش از 

زمان های دیگر منزوی باشد.
برخالف تصور و شعار دهن پرکنی که فوتبال را از سیاست جدا می کند، به نظر 
می رسد رئیسی که انتخاب می شود تمرکزش را بیش از هرچیز دیگری باید بر 
حوزه سیاست بگذارد! شاید این مورد خیلی عجیب باشد، ولی با مرور اتفاقاتی 
که سال های اخیر رخ داده، مشخص می شود این موضوع اهمیت زیادی دارد. 
برای روشن ترشدن بحث بهتر است به مثال اعمال نفوذ عربستانی ها در ماجرای 
میزبانی تیم های ایرانی اشاره کرد که ضربه زیادی به ورزش ایران زد. مسئوالن 
وقت فدراسیون فوتبال ایران از آنجا که وزنی در ای اف سی نداشته و در نتیجه 
از چهره های  با کمک گرفتن  قدرت البی در آن نهاد را نداشتند، می توانستند 
با نفوذ در عرصه سیاسی، دست کم کاری کنند تا دیگر کشور های عربی به سود 

عربستانی ها رأی ندهند و حق فوتبال ایران پایمال نشود.
این توانایی هم نزد هیچ کدام از رؤسای قبلی نبود و آن ها بیش از هر چیزی به 
فکر بقایشان در فدراسیون فوتبال بودند. در واقع ترجیح دادن منافع فردی بر 
جمعی، کاری کرد که عربستانی ها حرفشان را به کرسی نشاندند. این فقط یک 
مورد ملموس از فعالیت هایی است که می شد رؤسای قبلی فدراسیون فوتبال 
انجام دهند. حاال ارتباط تنگاتنگ با حوزه و چهره های سیاسی در ادامه مسیر 
گره گشاست و می تواند در ا زبین بردن تحریم های عجیب و غریبی که بر فوتبال 
باشد.  به درد بخور  فوتبال  برای رده های مختلف  میزبانی  و گرفتن  اعمال شده 
به درد می خورد  نفوذ در سطح وزرا هم  اعمال  برای  ارتباط  این  اینکه  ضمن 
و دست آخر می تواند منجر به برگزاری بازی های دوستانه با کیفیت و اردو های 

با کیفیت تر در کشور های دیگر آن هم با هزینه کشور میزبان شود.
پیش تر  که  کاری  به  است  کافی  است،  دشوار  کسی  برای  مورد  این  باور  اگر 
اردوی تیم ملی در اسپانیا رقم زد، رجوع شود.  صفایی فراهانی برای برگزاری 
صفایی فراهانی به خوبی از این خصیصه سیاسی و ارتباطش با سیاسیون استفاده 

کرده و نفعش را فوتبال ملی ایران برد.
نکته دیگری که نیاز به گفتن زیادی ندارد، وضعیت اقتصادی فدراسیون فوتبال 
ایران است؛ بر کسی پوشیده نیست که این فدراسیون در آستانه ورشکستگی 
باید  برسند،  ریاست  به صندلی  کاندیدای کنونی که  از چهار  و هر کدام  است 
تالشی صدچندان کنند تا این مشکالت برطرف شود. اگرچه در برنامه هر چهار 
کاندیدا سروسامان دادن به وضعیت اقتصادی فدراسیون فوتبال گنجانده شده، 

ولی از حرف تا عمل فاصله بسیار زیاد است.
فدراسیون عالوه بر بدهی های سنگینی که دارد، مشکالت زیرساختی بسیاری 
هم تجربه می کند که در دو دوره قبلی از رفع و رجوع کردن ساده ترین مشکالت 
هم ناتوان نشان داده است. به غیر از مسئله شکایت مارک ویلموتس و درخواست 
غرامت سنگین ۶.۲ میلیون یورویی، آماده کردن امکانات برای رده های پایه ای در 
دو بخش زنان و مردان، برگزاری تورنمنت های مختلف و اعزام به تورنمنت های 
بین المللی به عالوه تأمین هزینه اردو و پوشاک، همگی معضالتی هستند که 
حل وفصل کردن آن ها به ظاهر ساده است، ولی در عمل نیاز به تزریق پول زیاد 
دارد. در این بین تدوین سازوکاری اقتصادی که نیازمند رفع تمامی این نواقص 
باشد، امری اجتناب ناپذیر است؛ ضمن اینکه به دست آوردن اسپانسری قوی که 
بتواند قرارداد مالی هنگفتی با فدراسیون فوتبال هم ببندد، موضوعی است که دو 

فدراسیون قبلی هرگز در محقق کردنش موفق نشان نداده اند.
حاال اگر همین دو فاکتور ساده کنار هم گذاشته شود، مشخص است که کار 

کاندیدا های فدراسیون فوتبال در آینده چندان ساده هم نیست. 
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آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی پایدار سازه بتا شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 17924 و شناسه ملی 10720300077 

مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
1399/11/0۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ 1401/11/0۲ به قرار 
ذیل تعیین گردیدند:

آقای پویا کافی سیاه اسطلخی به شماره ملی ۲595815849 و آقای میثم 
به  شجاع  ایمان  آقای  و  ملی ۲595817175  شماره  به  اصیل  پور  باقری 
ملی  شماره  به  کوکنه  رضائی  سینا  آقای  و   ۲7۲۲۶15991 ملی  شماره 

۲5805۶9995 تعیین شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت )1099848( 
---------------------------------------------------- 

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی پایدار سازه بتا شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 17924 و شناسه ملی 10720300077 

 1399/11/0۲ مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- تعداد اعضای هیئت مدیره از سه نفر به چهار نفر افزایش یافت و ماده 31 
اساسنامه اصالح گردید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت )1099849( 
------------------------------------------------------ 

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی پایدار سازه بتا شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 17924 و شناسه ملی 10720300077 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/11/0۲ تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد:

سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین شدند:
آقای ایمان شجاع به شماره ملی ۲7۲۲۶15991 به سمت مدیرعامل و آقای 
میثم باقری پور اصیل به شماره ملی ۲595817175 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و آقای پویا کافی سیاه اسطلخی به شماره ملی ۲595815849 

به سمت رئیس هیئت مدیره تعیین شدند.
۲- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مشترک 

مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت )1099850( 

بی وفا مثل نیمکت مربیگری
بخش ورزش- نیمکت مربیگری در نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال ایران 

همانند سال های گذشته بی ثبات بوده است.
نیم فصل اول مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران روز جمعه به پایان رسید 
و تیم پرسپولیس با پیروزی مقابل گل گهر سیرجان عنوان قهرمانی نیم 

فصل را کسب کرد. یکی از مواردی که در نیم فصل اول 
مسابقات بسیار زیاد دیده شد، تغییرات زیاد روی نیمکت 
تیم ها بود. این تغییرات زیاد طبیعتا هزینه زیادی هم به 
دنبال دارد. استارت تغییرات مربیان قبل از هفته ششم 
زده شد و تا هفته پایانی نیز ادامه پیدا کرد. نیمکت ۶ 
تیم در نیم فصل اول دستخوش تغییر شد. ضمن اینکه 
باشگاه تراکتور ۲ بار اقدام به تغییر کادرفنی خود کرد. 
تیم های تبریزی خیلی زود مربیان خود را تغییر دادند. 
ابتدا تراکتور علیرضا منصوریان را به طرز شگفت آوری 
از کار برکنار کرد. سپس ماشین سازی به تبعیت از آن 
با بیاتلو قطع همکاری کرد. آخرین تغییر هم دوباره در 
باشگاه تراکتور اتفاق افتاد و رسول خطیبی از اراک به 
تبریز برگشت.  تغییرات زیاد مربیان روی نیمکت تیم ها 
این تلنگر را می زند که مدیران تیم ها با کدام کارشناسی 
اقدام به انتخاب می کنند که حتی نمی توانند پای حرف 
خود بایستند. با توجه به تعطیالت نیم فصل به تغییرات 

نیمکت تیم ها نگاهی انداخته ایم.
ماشین سازی؛ وحید بیاتلو

تیم فوتبال ماشین سازی لیگ بیستم را با تغییرات گسترده آغاز کرد. وحید 
بیاتلو به عنوان جوان ترین مربی لیگ هدایت سبزپوشان تبریزی را قبول 
کرد، اما زمستان تبریز را ندید و خیلی زود کنار گذاشته شد. جدا از نتایج 
ضعیفی که بیاتلو کسب کرد و کسی هم نمی تواند آن را کتمان کند، تیم 
ماشین سازی در فصل نقل و انتقاالت چندان قدرتمند بسته نشد. محمد 
سعید اخباری پس از بیاتلو سرمربی ماشین سازی شد. او تا نیم فصل دوام 
آورد، اما باید دید با تغییرات مدیریتی صورت گرفته به کار با تیم تبریزی 

ادامه می دهد یا خیر؟
تراکتور؛ علیرضا منصوریان و مسعود شجاعی

تیم تراکتور امسال تغییرات مربیان را آغاز کرد و به پایان رساند. علیرضا 
منصوریان خیلی زود از کار برکنار شد. او قبل از هفته ششم با تنها یک 
شکست جای خود را به مسعود شجاعی داد. شجاعی از ابتدا چندان مایل 
به مربیگری نبود و تنها به دلیل مشکالت تراکتور، به طور موقت هدایت 

سرخپوشان را قبول کرد، مسئوالن تراکتور قبل از شروع مسابقات نیم فصل 
دوم هدایت تیم پُر طرفدار تبریز را به رسول خطیبی سپردند. تراکتور در نیم 
فصل اول لیگ بیستم با ۲ تغییری که روی نیمکت خود داشت، ۲۲ امتیاز 

جمع کرد و در رده هفتم قرار گرفت.

نساجی؛ وحید فاضلی
وحید فاضلی دیگر مربی جوانی بود که پس از تجربه دستیاری محمود 
فکری، هدایت نساجی را قبول کرد. او فصل گذشته دستیار فکری بود و 
مدیران نساجی پس از این که محمود فکری راهی استقالل شد، هدایت 
نساجی را به وحید فاضلی سپردند. نساجی با هدایت فاضلی فصل را خیلی 
خوب آغاز کرد. آن ها در 5 هفته ابتدایی ۲ پیروزی کسب کرده و تیم های 
مدعی تراکتور و پرسپولیس را متوقف کردند؛ اما رفته رفته روند نزولی 
نساجی شروع شد و شاگردان فاضلی مقابل سپاهان، مس رفسنجان، فوالد 
و پیکان شکست خوردند. در نهایت فاضلی برکنار شد و مجید جاللی بار 
دیگر هدایت نساجی را پذیرفت. البته فاضلی بالفاصله بعد از برکناری، به 

کادر فنی شهرخودرو اضافه شد.
ذوب آهن؛ رحمان رضایی

لوکا  گذاشتن  کنار  از  پس  فصل  ابتدای  در  آهن  ذوب  باشگاه  مسئوالن 
بوناچیچ هدایت تیم خود را به رحمان رضایی مدافع اسبق تیم ملی سپردند. 
رحمان رضایی که سابقه بازی در لیگ ایتالیا را داشت بر خالف انتظارات، از 

سبک فوتبال این کشور استفاده نکرد و اتفاقا بازی های جذاب و چشم نوازی 
از این تیم دیدیم. ذوب آهن در خیلی از مسابقات این فصل با بدشانسی و یا 
اشتباهات داوری در کسب پیروزی ناکام ماند. در نهایت مسئوالن ذوب آهن 
تصمیم گرفتند با سرمربی جوان خود قطع همکاری کنند. مجتبی حسینی 
پس از برکناری ذوب آهن از نفت مسجدسلیمان جدا شد و 

هدایت ذوب آهن را در ادامه فصل قبول کرد.
نفت مسجدسلیمان؛ مجتبی حسینی

نفت مسجدسلیمان با هزینه بسیار کمی وارد مسابقات لیگ 
بیستم شد و بر خالف انتظار نتایج قابل قبولی گرفت. از 
تیم مجتبی حسینی به عنوان شگفتی ساز نیم فصل اول 
لیگ بیستم یاد شد. با این وجود حسینی پس از اینکه با 
پیشنهاد باشگاه ذوب آهن مواجه شد، به اصفهان کوچ کرد 
تا دوباره هدایت ذوب آهن را قبول کند. ذوب آهن پس از 
اینکه در راه جذب فرهاد مجیدی ناکام ماند به سراغ یکی از 
مربیان موفق نیم فصل اول لیگ بیستم رفت تا شاید از رده 

چهاردهم فاصله بگیرد.
آلومینیوم اراک؛ رسول خطیبی

به شکلی می توان ادعا کرد رسول خطیبی یار نیمه راه بود. 
خطیبی و آلومینیوم با وجود اینکه لیگ بیستم را با شکست 
سنگین 3 بر صفر مقابل نساجی مازندران شروع کردند، اما 
رفته رفته شرایط بهتری در پیش گرفتند. شاید آلومینیوم نیمی از نتایجش 
خوبش در لیگ برتر را مدیون نقل و انتقاالت و انتخاب های خطیبی در 
ابتدای فصل باشد. با این وجود رسول خطیبی پس از پایان نیم فصل اول 
رقابت ها راه تبریز را در پیش گرفت و به نوعی دست اراکی ها را در پوست 

گردو گذاشت.
ذوالفقارنسب: مدیران باشگاه ها به مربیان اعتماد ندارند

بیژن ذوالفقارنسب کارشناس فوتبال ایران در خصوص تغییرات زیاد روی 
نیمکت تیم های لیگ برتری گفت: یکی از نقاط ضعف مسابقات لیگ برتر 
فوتبال ایران به فقدان اعتماد مدیران باشگاه ها به مربیان برمی گردد. این 
موضوع بیانگر آن است که کار کارشناسی خوب در سطح باشگاه ها انجام 
نمی گیرد. این همه تغییر و تحول هزینه در بر دارد. با توجه به قانون منع 
جذب مربیان خارجی، مربیان داخلی عملکرد خوبی داشته  اند. با این وجود 
مربیان داخلی همواره با بی مهری مدیران مواجه می شوند. شناخت نداشتن 
مدیران باشگاه ها و تالش زیاد مدیر برنامه ها برای درآمدزایی هم بی تاثیر 

نیست.

دانش افزایی بی نتیجه مربیان فوتبال
بخش ورزش- شهریورماه گذشته بود کمیته آموزش فدراسیون فوتبال 
از برگزاری وبینار به روزرسانی و دانش افزایی مربیان فوتبال توسط آرسن 
ونگر، مدرس فیفا و رئیس توسعه جهانی فوتبال خبر داد و گفته شد بیش 

از پنج  هزار مربی در این وبینار حضور خواهند داشت.
این وبینار با سخنرانی مهدی محمدنبی دبیرکل فدراسیون فوتبال آغاز 
شد و جمع گسترده ای از مربیان دارای مدرک حرفه ای و A و B آسیا 

در آن حضور داشتند.
فلسفه های تازه مربیگری، توانایی های الزم برای مربیان در عصر جدید 
مربیگری، نقش مباحث انگیزشی برای موفقیت از مواردی است که در این 

وبینار مورد تبادل نظر قرار گرفت.
در آن وبینار آرسن ونگر گفت برای او مدیریت در فوتبال به مراتب مهم تر 
و برجسته از مباحث فنی در فوتبال است. کدامیک از مربیان کنونی لیگ 

برتر در آن کالس حضور داشتند و به این موضوع توجه کردند؟
ونگر مربی علم گرایی است و به روانشناسی در ورزش اعتقاد زیادی دارد و 
بسیاری از کارشناسان مهم ترین دلیل موفقیت او را همین توجه و اهمیت 

او به مسائل روحی و علمی می دانند.
رئیس توسعه جهانی فوتبال در وبینار دانش افزایی فدراسیون فوتبال گفت: 
»ایران کشور بزرگی با استعدادهای زیاد است و همانطور که آقای دبیرکل 
اشاره کردند مربیان زیاد خوبی در ایران دارید که نیاز هست در مسیر 

آموزش و پیشرفت دائمی قرار داشته باشند.
در فیفا ما مسئول این هستیم که پتانسیل های این کشورها باال ببریم 
و هدف ما یاری رساندن در این زمینه به فدراسیون هاست. ما در حال 
تدارک دوره های مربیگری برای برخی از کشورها از جمله ایران هستیم. 
ارائه  به شما  برنامه ریزی  با  و  می کنیم  آنالیز  و  تحلیل  را  نیازهای شما 

خواهیم داد.
ونگر که متخصص استعدادیابی و کار کردن با جوانان است و بازیکنان 
درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  کرده  معرفی  فوتبال  جهان  به  را  زیادی 
فلسفه های مربیگری در رابطه با بازیکن گفت: »مربی باید بازیکن را تحت 
تاثیر قرار دهد و برای پیشرفت او تالش کند. از طرفی شناخت فرهنگ 
بازیکن از اهمیت باالیی برخوردار است. به صورت کلی ما می گوییم مربی 
انسانی هست که با تخصص در فوتبال کار می کند و برای موفقیت به سه 

رکن اساسی نیاز دارد.

دانش، رکن اول ارتقای همیشگی، رکن دوم باال بردن مهارت های انتقالی و 
رکن سوم راهبرها و روش هایی که منجر به موفقیت تیم می شود. همیشه 
و  ببرند  باال  خود  در  را  گوش دادن  ظرفیت  باید  ابتدا  مربی ها  می گویم 

شنونده خوبی باشند تا در ادامه بتوانند تعامل خوبی ایجاد کنند. واقعیت 
در  به صورت حرفه ای  از سال 1993  را  کار خودم  من  وقتی  است  این 
فرانسه آغاز کردم برخی اصول را برای خودم تعریف کردم. اول کیفیت 
تمرینات تیم بود و در ادامه استفاده از افراد متخصص در کنار خودم و 
البته حفظ نظم و انضباط. اینها موضوعاتی است که در تیم اهمیت باالیی 

دارد.«
سرمربی سابق باشگاه آرسنال به چند نکته مهم اشاره کرد: برای یک مربی 
پیش از دانش و توان فنی، درایت و شناخت فردی و اجتماعی از جامعه 

پیرامونش از اهمیت بسیاری برخوردار است. فوتبال امروز دنیا بر دو اصل 
سرعت و استقامت استوار است و مربیان برای رسیدن به موفقیت باید 
برنامه های تمرینی و استراتژی خود را بر این دو اصل پای ریزی کنند. آیا 

مربیان ما این مهم را در نظر گرفتند؟
ونگر همچنین گفت: »هیچ گاه در دوران مربیگری خود اسیر احساسات 
مثبت و منفی دیگران نشدم چرا که اگر پیروز شوید شما محبوب هستید 
روی  و  باشید  خود  حالتی  هر  در  پس  مغضوب؛  شوید  مغلوب  اگر  و 
و  انگیزه  استقامت،  براساس  را  استعدادها  متمرکز شوید.  برنامه های تان 
هوش شان انتخاب کنید. برای آموزش در سنین پایه، بر این موارد تاکید 
تا 1۶  فردی؛ 1۲  مهارت های  و  تکنیک  تا 1۲سال:   ۶ سنین  از  کنید: 
سال: مهارت های جسمانی و استقامت بدنی، 1۶ تا ۲1 سال : تاکتیک و 
مهارت های تیمی، باال بردن سرعت و دقت بازیکنان و اینکه تمرینات خود 

را در محدوده های کوچک تر و فواصل کوتاه برگزار کنید.«
ونگر همچنین تاکید داشت که شدت تمرین ها را باال ببرید و مدت آن 
را کوتاه کنید. استقامت بدنی در فوتبال یک اصل اساسی است و برای 
باال بردن استقامت بازیکنان خود باید تغذیه مناسب به همراه حرکات 
تمرینی و بدنسازی مناسب را در دستور کار قرار دهید. مهم ترین اصل در 
شخصیت یک تیم احترام به قوانین و مقررات باشگاه است. به بازیکنان تان 
بیاموزید که رعایت قوانین و مقررات تیم از هر اصلی مهم تر است زیرا 
این تیم و باشگاه است که عامل بزرگی و پیشرفت ما می شود، پس قابل 

احترام است.
با همه بازیکنان ارتباط نزدیک و صمیمی ایجاد کنید بویژه ستاره های تیم 
که دارای روحیات خاص تری هستند اما در هیچ حالتی اجازه ندهید منافع 
جمعی و شخصیت تیمی شما فدای رفتارها و منافع شخصی یک یا چند 
بازیکن شود. همیشه در پی یادگیری و به روز شدن باشید زیرا پیشرفت 

شما در گرو توانمندی و تخصص شما خواهد بود.
طبق گفته کمیته آموزش فدراسیون فوتبال بیش از 5000 مربی در این 
وبینار حضور داشتند، اما چه دستاوردی در فوتبال ما داشت؟ آیا مربی های 
لیگ برتر هم در این جمع قرار داشتند و اگر بودند چرا سطح بازی های 
لیگ بیستم پایین بود؟ با توجه به موضوع هایی که آرسن ونگر در این 
وبینار بیان کرد، چرا مربی ها اسیر احساسات شدند و همیشه کنار خط 

بجای پرداختن به مسائل فنی بیشتر به سمت حاشیه قدم برداشتند!؟

رقابت ۳۳ دروازه بان در لیگ بیستم
پایان  تا  برتر  لیگ  دوره  بیستمین  در  دروازه بان   33 ورزش-  بخش 
فالح زاده«  »حامد  میان  این  در  که  رفتند  میدان  به  نخست  نیم فصل 

بهترین نمره را به خود اختصاص داده است.
  بعد از گذشت 15 هفته از بیستمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال 
به یک استراحت کوتاه مدت  تیم ها  راه رسید و  از  اول  نیم فصل  ایران، 
هافبک ها  مهاجمان،  بین  زمین  جلوی  در  رقابت  که  همانطور  رفتند. 
شرکت  جذابی  چالش  در  باهم  نیز  دروازه بان ها  دارد،  وجود  مدافعان  و 
کرده اند. آنها به دنبال این هستند تا در نهایت به پیراهن تیم ملی برسند. 

پیراهنی که حاال شماره یک مشخصی ندارد.
تا به اینجا، 33 دروازه بان شانس حضور در درون دروازه را در لیگ بیستم 
به دست آورده اند. آنها روی هم ۲4۲ گل را دریافت کرده اند که میانگین 
آن ۲.01 در هر بازی بوده است. پرسپولیس با هشت گل خورده کمترین 
گل خورده را دارد و ذوب آهن با دریافت ۲3 گل از این حیث بدترین تیم 

به شمار می آید.
و  سایپا  تیم   ۲ گلرهای  نیازمند«  »پیام  و  اکبرمنادی«  »محمدحسین 
سپاهان تنها دروازه بان های لیگ بیستم هستند که در تمام بازی ها حضور 
)پیکان(،  علیزاده«  رفته اند. »علیرضا  میدان  به  دقیقه  و 1350  داشتند 
هم  نفت(  )صنعت  پارسا«  »پیام  و  )پرسپولیس(  رادوشوویچ«  »بوژیدار 
به دست  را  بار شانس حضور در میدان  گلرهایی هستند که فقط یک 

آورده اند.
»حامد لک« با هشت کلین شیت بیشترین تعداد کلین شیت را تا به اینجا 
این  به  بازی  در 14  تیم صدرنشین  گلر  است.  داده  اختصاص  خود  به 

آمار دست پیدا کرده است. او هشت گل خود را در ۶ مسابقه دریافت 
صادقی«  »محمدباقر  )ماشین سازی(،  اسالمی«  »مهدی  است.  کرده 
)ماشین سازی( و »مهرداد طهماسبی« )نساجی( هم علی رغم انجام سه 

مسابقه موفق به ثبت کلین شیت نشده اند.
از لحاظ میانگین گل خورده بازهم »حامد لک« با ثبت عدد 0.۶ در صدر 
قرار دارد. البته گلرهایی با میانگین 0.۶، 0.5 و حتی 0 هم وجود دارند 
اما تعداد بازی های آنها بسیار کمتر است. »مهرداد گروسیان« در صنعت 
»احمد  است.  داده  اختصاص  به خود  را  عدد  این  مسابقه  پنج  در  نفت 
گوهری« هم در هشت دیدار به عدد درخشان 0.۶ رسیده است که در نوع 
خود بی نظیر است. در سوی مقابل با در نظر گرفتن تعداد بازی »شهاب 
گردان« باالترین میانگین را به خود اختصاص داده و عدد 1.۶ برایش به 
ثبت رسیده است. »محمد امین رضایی« )ماشین سازی( و »پیام نیازمند« 

)سپاهان( هم عددهای 1.4 و 1.۲ را به دست آورده اند.
داود نوشی صوفیانی، حسین پورحمیدی، محمدرضا اخباری، پیام نیازمند، 
فرزین گروسیان، علیرضا حقیقی و مهرداد فراهانی هفت گلری هستند که 
در لیگ بیستم موفق به مهار یک پنالتی شده اند و از این نظر رکورددار 
هستند. همچنین حامد لک با دریافت چهار کارت زرد، خشن ترین گلر 
لیگ بیستم بود.  جالب است که تا به اینجا هیچ دروازه بانی کارت قرمز 

دریافت نکرده است.
با توجه به تعداد بازی انجام شده، حامد فالح زاده از 9 مسابقه و داود نوشی 
صوفیانی از هشت دیدار با 3.3 سیو بیشترین میزان را در اختیار داشته اند. 
این آمار رسیده است.  بازی به  از شهرخودرو در چهار  سعید جاللی راد 

احسان مرادیان در ۲ دیدار میانگین 3.5 سیو را داشته و حسین خطیر، 
گلر جوان نساجی نیز در ۲ مسابقه به میانگین پنج سیو در هر بازی رسیده 
است. در سوی مقابل محسن فروزان در 13 مسابقه تنها 1.4 سیو داشته 
است. در تعداد بازی های پایین نیز مهرداد طهماسبی در سه دیدار 0.3 
سیو داشته است. با توجه به داده های متریکایی حامد فالح زاده از لحاظ 
درصد سیو نیز با 83.3% خیره کننده ترین عدد را با توجه به تعداد بازی اش 
به نمایش گذاشته است. در طرف مقابل، نیما میرزازاد، گلر تیم نساجی در 
10 بازی 58.1% سیو داشته است. این دروازه بان البته با ۲ پاس کلیدی، 

بهترین آمار را بین تمامی گلرهای لیگ تا به اینجا داشته است.
رضایی  امین  محمد  )پیکان(،  دریس  محمد  اشتباه  لحاظ  از  نهایت  در 
)ماشین سازی( و علیرضا حقیقی )گل گهر سیرجان( با پنج اشتباه در صدر 
است.  نداشته  اشتباهی  هیچ  دیدار  در 10  اما  میرزازاد  نیما  دارند.  قرار 
محمدرشید مظاهری و حامد لک به ترتیب با ۲ و سه اشتباه در این جدول 

و از این حیث عملکرد متوسطی داشته اند.
با توجه به نمره های متریکا و در مجموع تا به اینجا، حامد فالح زاده با 
نمره 7.۲0 بهترین عدد را مال خودش کرده است. بعد از او محمد رشید 
مظاهری با 7.07، داود نوشی صوفیانی با 7.05 و 7.03 در رده های دوم 
تا چهارم هستند. الباقی گلرها نمره زیر هفت را به خود اختصاص داده اند. 

حامد لک بعد از فرهاد کرمانشاهی با نمره ۶.90 در رده ششم قرار دارد.
حال باید دید در نیم فصل دوم این گلرها چه عملکردی خواهند داشت 
و کدام یک در پایان بهترین نمرات را به خود اختصاص می دهند و به 

پیراهن تیم ملی فوتبال ایران می رسند.


