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طیبی:صنعتنفتمیتواند
یکی از بهترینهای لیگ باشد
محمد طیبی مدافع صنعتنفت آبادان که دوست ندارد درباره
دالیل جدایی از سپاهان صحبت کند ،درباره حضور در تیم
سیروس پورموسوی میگوید« :بنا به دالیلی که قب ًال دربارهاش
صحبت کردم و دیگر نمیخواهم در موردش چیزی بگویم ،از
سپاهان جدا شدم و به صنعتنفت آبادان پیوستم .شرایط به
شکلی بود که تصمیم گرفتم از بین چند پیشنهادی که داشتم
به آبادان بیایم و فصل دیگری را با سیروس پورموسوی تجربه
کنم ».طیبی با اشاره به هفتههای پُرحاشیه تیم صنعتنفت
در فصل گذشته ،ادامه میدهد« :میدانم آبادانیها فصل
سختی را پشت سر گذاشته و موقعیت کسب سهمیه را از دست
دادند .امیدوارم مسئوالن به کمک این تیم بیایند تا شاهد
هرچه قدرتمندتر شدن تیم صنعتنفت باشیم .این تیم امید
مردم یک شهر و تیم بزرگی است .از طرفی پتانسیل آن را دارد
که یکی از بهترین تیمهای لیگ برتر باشد .امیدوارم با تالش
همه اعضای باشگاه فصل خوبی را رقم بزنیم .صنعتنفت
بازیکنانی را در حد توان جذب کرده و مربی خوبی دارد.
پورموسوی پیش از این هم به فوتبال خوزستان کمک کرده.
از این رو مربیان تمرینات خوبی را در دستور کار قرار دادند و
عالوه بر تقویت قوای جسمی بازیکنان ،برنامههای آمادهسازی
خوبی داریم .امیدوارم برنامههای کادرفنی عملی شده و لیگ
برتر را با قدرت آغاز کنیم».

گرامی :صادقی مسئولیت
دفاعی تیم را به من سپرده

فدراسیون زمانی شرط مدرک حرفهای برای سرمربیان لیگ را اعالم کرده که تیمها کادر فنیشان را انتخاب کردهاند!

بیشتر مربیان حرفهای خانهنشین هستند

نیمی از مربیان لیگ برتر
مدرک حرفهای ندارند
گزارش

سمیرا شیرمردی

@SamiraShirmard

با وجود اینکه اکثر تیمهای لیگ برتری این فصل دست به کار جالبی زدند و هدایت تیمهایشان
را به مربیان جوان سپردهاند اما فدراسیون فوتبال اعالم کرد ،همه سرمربیان لیگ برتری
باید مدرک حرفهای داشته باشند تا بتوانند روی نیمکت تیمشان بنشینند .این در حالی است
که ک ً
ال  65سرمربی در ایران مدرک حرفهای دارند که اکثر آنها ،خانهنشین هستند .در لیستی
که فدراسیون فوتبال از مربیان حرفهای اعالم کرد ،نامهایی چون محمد احمدزاده ،حمید
استیلی ،هومن افاضلی ،مسعود اقبالی ،سیدوحید امیری ،مارکار آقاجانیان ،غالمرضا
باغآبادی ،کوروش برمک ،حسین خطیبی ،رسول خطیبی ،فرهاد پورغالمی ،علیاکبر
پورمسلمی ،ناصر مهدیپور ،سیروس پورموسوی ،اردشیر پورنعمت ،امیرحسین پیروانی،
افشین پیروانی ،مهدی تارتار ،علی تارقلیزاده ،مجتبی تقوی ،محمد توانایی ،مجتبی توتونی،
مجید جاللی ،حسن جهانپور ،حسین چرخابی ،فریدون حردانی ،جواد حسنزاده طبقچی،
سیدمجتبی حسینی ،علی دایی ،حمید درخشان ،نادر دستنشان ،کیومرث دهقانپور ،مهدی
دینورزاده ،رضا رجبی ،مجید رضایی ،نعیم سعداوی ،احمد سنجری ،مهرداد شکاری،
مجید صالح ،محمدحسین ضیایی ،ذکرعلی طهماسبیزاده ،رضا عابدیان ،نادر عربی،
محمود فکری ،امیر قلعهنویی ،کریم قنبریزاده ،فراز کمالوند ،یحیی گلمحمدی ،اصغر
مازیار ،محمد مایلیکهن ،اکبر محمدی ،محمود محمودینیا ،علیاصغر مدیرروستا ،صمد
مرفاوی ،حمید مطهری ،علیرضا منصوریان ،رضا مهاجری ،محمد مومنی ،اکبر میثاقیان،

هادی طباطبایی ،میرمسعود میرزاده ،مجید نامجومطلق ،داود مهابادی ،مسعود نظرزاده
و عبداهلل ویسی به چشم میخورد .در این میان ،تنها سیروس پورموسوی ،مجتبی حسینی،
رسول خطیبی ،محمود فکری ،امیر قلعهنویی ،یحیی گلمحمدی ،علیرضا منصوریان و
عبداهلل ویسی سرمربی تیمهای لیگ برتری هستند اما افشین پیروانی و علیاصغر مدیرروستا
سرپرستی تیمهای لیگ برتری پرسپولیس و پیکان را به عهده دارند ،اکبر محمدی هم
مدیرعامل باشگاه پیکان شده .ضمن اینکه صمد مرفاوی ،مجتبی توتونی و حمید مطهری
دستیار سرمربیان لیگ برتری هستند و البته رضا مهاجری و داود مهابادی هم در لیگ یک
مشغول به کار هستند .به این ترتیب حدود  50مربی که مدرک حرفهای دارند ،بدون تیم ماندند
که در این میان مربیانی چون مجید جاللی ،هومن افاضلی ،فراز کمالوند ،اکبر میثاقیان و شاید
یکی و  2مربی دیگر منتظر پیشنهاد تیمهای بحرانزده در میان فصل میمانند و بقیه امید
چندانی به تیمداری ندارند .به این ترتیب میشود گفت حدود  40مربی که مدرک حرفهای
دارند ،خانهنشین شدهاند و مربیگری نمیکنند که بیش از نیمی از آنها حتی به عنوان کارشناس
هم در فوتبال حضور ندارند .این در حالی است که مربیان زیادی در لیگ برتر بدون مدرک
هستند و البته کارشناسهای زیادی هم به برنامههای مختلف تلویزیونی و دیگر رسانهها
دعوت میشوند که حتی مدرک درجه  Aندارند .در لیگ برتر ،با توجه به اینکه تنها  8سرمربی
دارای مدرک حرفهای هستند ،بقیه مربیان برای نشستن روی نیمکت تیمشان مشکل دارند .از
جمله این مربیان میتوان به مهدی رحمتی ،ابراهیم صادقی ،محرم نویدکیا ،محمد ربیعی،
وحید بیاتلو ،رحمان رضایی ،جواد نکونام و وحید فاضلی اشاره کرد .البته اکثر این مربیان
مدرک درجه  Aآسیا را دارند اما با توجه به اینکه اعالم شد در فصل بیستم فقط مربیانی که
دارای مدرک حرفهای مربیگری هستند ،میتواند سرمربی باشند ،حاال این سرمربیان با مشکل
مواجه خواهند شد که باید دید برای این مسأله چه راهحلی پیدا خواهند کرد .مث ً
ال محرم نویدکیا
که حتی مدرک درجه  Aآسیا را هم ندارد ،از مجتبی توتونی به عنوان دستیار استفاده کرده
تا به عنوان سرمربی معرفی شود و خودش مربی باشد اما طبق اعالم فدراسیون ،دستیاران
سرمربیان لیگ برتری هم باید مدرک درجه  Aآسیا داشته باشند که به این ترتیب مربیانی
مثل نویدکیا و رحمتی با مشکل مواجه خواهند شد .قرار است رحمتی با کارت بازیکنی
(دروازهبانی) در لیست تیم حضور داشته باشد و روی نیمکت شهرخودرو بنشیند که با توجه
به شرایط متفاوت محرم نویدکیا ،احتماالً نام این سرمربی باید به عنوان سرپرست رد شود تا
بتواند روی نیمکت بنشیند و هدایت سپاهان را به عهده داشته باشد .اگرچه دادن فرصت به
مربیان جوان خیلی خوب است و میتواند به آینده مربیگری فوتبال ایران کمک کند اما بدون
شک این شرایط ،دور زدن قانون است و به ضرر فوتبال.

فاضلی :میخواهم جانشین خوبی برای محمود فکری باشم
وحید فاضلی سرمربی نساجی با بیان اینکه میخواهد
جانشین خوبی برای محمود فکری باشد ،در مورد قرعهکشی
لیگ برتر و بازی اول تیمش مقابل آلومینیوم اراک ،میگوید:
«ما باید از همان ابتدا باقدرت وارد لیگ برتر شویم .فرقی
نمیکند در بازی اول با چه تیمی بازی خواهیم کرد .با احترام
به همه حریفان بازی ما مقابل آلومینیوم اراک مثل همه
بازیها است و باید در همه دیدارها برای امتیاز به میدان
برویم .شرایط تیم ما خوب است و همکاران خوبی به جمع ما
اضافه شدند .امیدوارم با شناختی که از تیم دارم و با همفکری
همکارانم نتایج خوبی با نساجی بگیریم .از همکاران فصل

قبلم به خاطر تالششان سپاسگزارم و میخواهم جانشین
خوبی برای محمود فکری باشم و جواب اعتماد مدیران
باشگاه را به خوبی بدهم ».فاضلی درباره وضعیت نساجی
در اردوی کیش توضیح میدهد« :اردوی خوبی در این جزیره
برگزار کردیم و عالوه بر برنامههای آمادهسازی چند بازی
تدارکاتی هم در دستور کار داشتیم .نساجی با تغییرات زیادی
روبهرو شده و برای هماهنگی به زمان نیاز دارد .از این رو نباید
عجول بود و برای موفقیت الزم است صبور باشیم .با توجه به
اینکه پیش از این در کنار فکری در تیم نساجی بودم شناخت
خوبی از بازیکنان این تیم حتی نفرات جدید دارم».

حسنزاده در نساجی
رضا حسنزاده بازیکن و مربی پیشین تیم استقالل صبح
دیروز با عقد قراردادی یکساله رسماً به تیم نساجی
پیوست تا در لیگ بیستم به عنوان مربی روی نیمکت این
تیم بنشیند .حسنزاده فصل گذشته سرمربی تیم امید
استقالل بود که با این تیم توانست مجوز حضور در لیگ
برتر کشور را دریافت کند .او این فصل قرار است به عنوان
دستیار کنار وحید فاضلی در نساجی حضور داشته باشد.
حمیدرضا فرزانه و ایمان مبعلی دیگر مربیان نساجی
هستند .نساجی به منظور گذراندن اردوی آمادهسازی
خود در جزیره کیش به سر میبرد.

فریبرز گرامی مدافع سایپا معتقد است همزمان با آغاز لیگ
برتر این تیم در پیک آمادگی خود قرار خواهد داشت و روز به روز
آمادهتر میشود« :بر اساس برنامهریزیهایی که کادر فنی تیم
بزرگساالن سایپا انجام داده ،قطعاً اولین هفته رقابتهای لیگ
امسال با پیک آمادگی نارنجیپوشان همراه خواهد بود و این
تیم هر لحظه به شرایط آرمانی نزدیکتر میشود .تمرینات
تیم چند هفتهای است که آغاز شده و بر اساس برنامهریزی کادر
فنی ،تیم در حال حاضر در فشار بدنسازی قرار دارد و تمرینات
به گونهای طراحی شده که این تیم در اولین هفته رقابتهای
لیگ به اوج آمادگی خود دست خواهد یافت ».گرامی درباره
انتخاب سایپا هم میگوید« :بسیار خوشحالم که از میان
انتخابهایی که داشتم ،سایپا را انتخاب کردهام ،چرا که سایپا
تنها یک تیم نیست و یک باشگاه باانضباط است .ساختار این
باشگاه یکی از بهترین ساختارهای باشگاههای کل کشور است،
در ثانی از تجهیزات و امکانات بسیار خوبی هم برخوردار است.
بازیکنان سایپا برای انجام تمرینات بدنسازی ،کار با توپ و حتی
فیزیوتراپی با هیچ مشکلی روبهرو نیستند .بر اساس مذاکراتی
که با ابراهیم صادقی سرمربی تیم سایپا داشتم ،به نوعی
بخشی از مسئولیت دفاعی تیم سایپا امسال به من سپرده
شده .گرچه این مسئولیت بسیار خطیر است اما من تمام تالش
خود را برای ارائه بهترین عملکرد به کار میبندم و قطعاً این
مأموریت برای من لذتبخش خواهد بود».

جعفری:رحمتیشخصیت
مربیگری دارد
حسن جعفری مدافع شهرخودرو که این فصل پیشنهادهای
خوبی داشت ،در مشهد ماند تا این بار هم برای رسیدن به آسیا
تالش کنند .جعفری درباره قرعه تیم شهرخودرو در لیگ
برتر میگوید« :در لیگ برتر بازی آسان وجود ندارد .چند سال
است که تیمها به هم نزدیک هستند .ماشینسازی تیم خوبی
است که یک مربی جوان استخدام کرده و برای ما ناشناخته
است .همین باعث میشود نسبت به حریف ذهنیت نداشته
باشیم و با تمام قوا وارد مسابقات شویم .امیدوارم بهترین
نتیجه را کسب کرده و هفته اول را با قدرت شروع کنیم ».مدافع
شهرخودرو در رابطه با اینکه گفته میشود مهدی رحمتی
تجربه مربیگری ندارد و این مسأله ممکن است به تیم مشهدی
آسیب بزند ،توضیح میدهد« :رحمتی تجربه بازی در میادین
مختلف ملی را دارد و فوتبال را خوب میفهمد .او همان رویهای
را ادامه میدهد که مربیان طی سالهای اخیر از شهرخودرو
میخواستند .رحمتی عملکرد خوب از بازیکنان میخواهد و
از نظر من شخصیت مربیگری را دارد چون در این مدت تالش او
را به چشممان دیدهایم .تجربه به کالس مربیگری رفتن نیست.
در دو سال اخیر ،رحمتی هر وقت درون دروازه ایستاد ،مثل یک
مربی همه چیز را به بازیکنان و مدافعین کناری گوشزد کرده.
کاری که او امسال میخواهد انجام دهد ،متفاوت با سالهای
گذشته نیست و به واسطه تجربهای که دارد ،نکات را به بازیکنان
منتقل میکرد .هدف ما این است که شرایطمان را بهتر کنیم و
مثل سال قبل به دنبال سهمیه آسیایی هستیم».

