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غیرحرفه ای بودن، چیزی نیست 
که فقط از قراردادها یا تصمیم های 
مدیریتی استخراج شود. بسیاری 
از بازیکنان در فوتبال ایران نیز هیچ 
نسبتی با حرفه ای گری ندارند و در 
حقیقت غیرحرفــه ای بودن، مثل 
یک ویروس به همه ســرایت کرده 
است. مرور چند اظهارنظر ساده در 
همین چند روز اخیر، نشان می دهد 
بازیکنان ایرانی چقدر با همکاران شان 
در کشورهای دیگر متفاوت هستند. 
بازیکنانی که غیرحرفه ای بودن را به 
سادگی فریاد می زنند و ظاهرا حتی 
هراسی از آشکار شدن این موضوع 
ندارند. بازیکنانی که با این طرز تفکر، 
از موانع مهم عدم پیشرفت فوتبال 

ایران به حساب می آیند.

با 10 میلیارد، مجانی بازی کردم! 
سیاوش یزدانی یکی از عجیب ترین 
فوتبالیست های ایرانی است. او که بعد از 
سپری کردن دوران بسیار کوتاه سربازی 
به تهران برگشــت و در جشن قهرمانی 
استقالل نیز حاضر بود، اخیرا علیه باشگاه 
دست به افشاگری زده است. سیاوش در 
یک اظهارنظر باورنکردنی مدعی شده که 
در دوران حضور محمود فکری روی نیمکت 
باشــگاه، به صورت تعمدی در تمرین ها 

حاضر نمی شــده و خیلی زود تمرین را 
ترک می کرده و در جــواب این رفتار نیز 
پاسخ روشنی برای مربیان باشگاه داشته 
اســت:»هر چقدر پول بدهید، برای تان 
بازی می کنم!«. عجیب تــر از این رفتار، 
این اســت که آقای بازیکن حتی نگرانی 
خاصی بابت اعتراف به آن ندارد. عجیب تر 
اینکه سیاوش قرارداد »10 میلیاردی« با 
استقالل را مترادف »مجانی« بازی کردن 
برای استقالل می داند. آن هم در شرایطی 
که درآمد بســیاری از مــردم حتی با 30 
سال کار مداوم به چنین رقم هایی نزدیک 
نمی شود. شاید باور نکنید اما این تنها نکات 
عجیب مصاحبه تازه این بازیکن به حساب 
نمی آید. او اخیرا علیه آجورلو و حتی فرهاد 
مجیدی نیز موضع گرفته و از آنها گالیه 
کرده اســت. گالیه از فرهاد به خاطر عدم 
پذیرفتن پیشنهاد خارجی سیاوش یزدانی، 
رفتاری است که در نوع خودش باورنکردنی 
به نظر می رســد. به خصــوص اگر به یاد 
بیاوریم که مجیدی بارها در کنفرانس های 
خبری به دفاع از یزدانــی پرداخت و او را 
بهتر از همه مدافعان حال حاضر تیم ملی 
دانســت. ظاهرا این مزدی است که یک 
مربی به خاطر حمایت مداوم از یک بازیکن 
در فوتبال ایران می گیرد. استقالل همین 
حاال هم خط دفاعی بسیار خوبی دارد اما 
یزدانی با تداوم این رفتار و اصالح نکردن 
این عادت ها، خیلــی زود از فوتبال ایران 

محو خواهد شد.

شادی گلم ارزانی شما! 
مدتی کوتــاه بعد از انتقال به باشــگاه 
سپاهان، محمد دانشگر با انتشار یک پست 
در صفحه شخصی و گنجاندن چند جمله 
قصار کپی-پیست شده در آن، تاکید کرد 
که شــادی های گلش با لباس استقالل را 
در تیم دیگری تکــرار نمی کند! در چنین 
مواقعی فوتبالیست های خارجی یک متن 
برای قدردانی از هواداران تیم سابق منتشر 
می کنند و به پاسداشت خاطرات خوب شان 
با آن تیم مشغول می شوند اما دانشگر حتی در 
پست خداحافظی هم مشغول حاشیه آفرینی 
است. وعده او هم در نوع خودش بامزه به نظر 
می رســد. انگار هواداران استقالل مشکل 
خاصی برای تماشای شادی های گل او در 
لباس تیمی دیگر داشته اند. مشکل هواداران 

باشگاه اســتقالل با امثال دانشگر اساسا 
قدرنشناس بودن آنهاست. همین بازیکن 
بارها از سوی مربیان مختلف از باشگاه کنار 
گذاشته شده بود و اگر حمایت هوادارها نبود، 
بدون تیم می ماند اما هر بار به تیم برگشت و 
در قاب استقالل، فرصت دیده شدن به دست 
آورد. حاال همین بازیکن به محض رسیدن 
اولین پیشنهاد مالی خوب، به همه چیز پشت 
پا زد و حتی با استقالل مذاکره نکرد. آیا این 
رفتار برای یک بازیکن طبیعی است؟ برای 
یک بازیکن بین المللی نه اما برای یک بازیکن 
ایرانی دیگر این چیزها عادت شــده است. 
قبل از دانشگر هم بازیکنان زیادی با اولین 
پیشنهاد از استقالل جدا شدند و به مرور 

زمان همه خودشان و شادی های گل شان 
را فراموش کردند. البته این چرخه باز 

هم تکرار خواهد شد. بعید نیست 
فردا یک مدیر دیگر دوباره لباس آبی 
را تن دانشگر کند و این بازیکن باز 
هم با همان ژست های نمایشی 

سابق به این تیم برگردد.

من را مقابل هوادار 
نگذارید

رامیــن رضاییان 
بعد از یــک نیم فصل 
حضور در پرسپولیس، 

از این باشــگاه جدا شده 
و در واکنش به این موضوع، 

صداقت کادر فنی را زیر سوال برده 
و از آنها خواسته تا او را روبه روی هوادارها 
قرار ندهند! سوال اصلی اما اینجاست که 
اصال چه کسی در باشــگاه درباره رامین 
صحبت کرده و چنین تصوری به او داده 
است؟ حقیقت آن است که قرمزها در 

پنجره نقل و انتقاالت دانیال اسماعیلی فر 

را به خدمت گرفته اند. یک مدافع راســت 
که از بهترین های فصل گذشته لیگ برتر 

بوده و در فرم بهتری نســبت به 
رامین قــرار دارد. رضاییان 

هم به واسطه رقم بسیار 
باال و حواشی سنگین، در 
فهرست خروج قرار دارد. 
پذیرفتن این حقیقت و 
هضم آن، آنقدر دشــوار 
است؟ رامین یک بار تیم 

را   به مقصد 

ریزه اسپور رها کرد و دردسرهای زیادی برای 
باشگاه ساخت و یک بار دیگر در یک برنامه 
زنده، علیــه مدیریت موضع 
گرفت و همبازی هایش 
در تیم را زیر سوال برد. 
اینکه باشگاه چنین 
بازیکنی را نخواهد و 
حتی اینکه سرمربی 
تیم ملی روی نام او قلم 
قرمز بکشد، اصال چیز 

عجیبی نیست. 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

گالیه از فرهاد به خاطر عدم 
پذیرفتن پیشنهاد خارجی 

سیاوش یزدانی، رفتاری 
است که در نوع خودش 

باورنکردنی به نظر می رسد. 
به خصوص اگر به یاد 

بیاوریم که مجیدی بارها 
در کنفرانس های خبری به 

دفاع از یزدانی پرداخت و او 
را بهتر از همه مدافعان حال 

حاضر تیم ملی دانست
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مشکل مربی مسافر لحظه آخری

پنجمین دوره بازی های همبســتگی کشورهای 
اســالمی از 18 تا 27 مرداد به میزبانــی قونیه برگزار 
می شود. کاروان ایران نیز در تیم های مختلف خود را 
آماده حضوری قدرتمند در این رویداد می کند. ایران 
اما یک مسافر لحظه  آخری هم در این اعزام دارد. تیم 
ملی هندبال بانوان که پیش از این مجوز حضور در این 
بازی ها را نداشت، با پیگیری ها و رایزنی های کمیته ملی 
المپیک، سرانجام نامش وارد لیست مسابقات شد. این 
تیم اما با یک مشکل اساسی روبه رو است. بازی ها کم تر 
از 40 روز دیگر آغاز می شود و هندبال بانوان در شرایطی 
باید راهی قونیه شود که هم کادر فنی ندارد و هم بعد از 
مسابقات قهرمانی جهان اسپانیا یعنی آذر 1400 اردویی 
نداشته است. فدراسیون هندبال درصدد جذب سرمربی 
خارجی برای حضور موفق زنان در مسابقات قهرمانی 
آسیا بود اما حاال باید دید با توجه به اینکه زمان کمی تا 
بازی های کشورهای اسالمی باقی مانده بتواند سرمربی 
خارجی را روی نیمکت این تیم بنشاند یا ملی پوشان با 

کادر فنی ایرانی راهی این مسابقات می شوند. 
افسانه دهقانی، نایب رئیس زنان فدراسیون هندبال 
درباره جذب ســرمربی خارجی گفت:»به جد مساله 
انتخاب مربی خارجی را پیگیری کردیم ولی هنوز به 
قطعیت کامل نرسیده است. ما در یک شرایط سخت 
تصمیم گیری هستیم.« با توضیحات دهقانی، شاید 
بهترین تصمیم در شرایط موجود تشکیل یک کادر فنی 
ایرانی با نظارت یک مدیر فنی پرتجربه است تا از زمان به 

بهترین شکل استفاده شود. 

ورزش بانوان

آدرنالین

چند نمونه از اظهارنظرهای خاص فوتبالیست های ایرانی

ما »حرفه ای« نیستیم! 

استان   بلندپایه  مسووالن  از  هیاتی  راس  در  قزوین  استاندار 
صنعتی  شهر  در  واقع  ایرانیان  سندن  صنایع  تولیدی  واحد  از 
البرز بازدید کرد و در جریان آخرین دستاوردهای این مجموعه 

صنعتی پیشرو و موفق قرار گرفت. 
دکتر محمد مهدی اعالیی استاندار قزوین که به همراه دکتر 
استاندار،مهندس  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  فروش  پیله 
غفوری فرماندار شهرستان البرز و تعدادی از مدیران دستگاه های 
بازدید  ایرانیان  سندن  صنایع  تولیدی  واحد  از  استان،  اجرایی 
کرد در جمع خبرنگاران با تقدیر از مدیران ارشد شرکت سندن 

ایرانیان به ویژه مهندس شریعت چهره ماندگار صنعت و مدیر 
عامل توانمند شرکت سندن ایرانیان اظهار داشت:  خوشبختانه 
این واحد صنعتی با تکیه بر نیروهای متخصص و متعهد توانسته 
گام های سترگی در عرصه تولید و اشتغالزایی بردارد و بعنوان 
استان  واحد صنعتی  از سه هزار  بیش  میان  در  الگویی موفق 

بدل گردد. 
دکتر اعالیی تصریح کرد: مدیریت ارشد استان برای به بهره 
برداری رسیدن طرح توسعه شرکت سندن ایرانیان از هر گونه 
پشتیبانی و مساعدتی دریغ نخواهد کرد و قطعا در ادامه مسیر 
خواهیم  ایشان  پرتالش  همکاران  و  شریعت  مهندس  یاریگر 
بود. نماینده عالی دولت تاکید کرد: دستگاه های اجرایی استان 
موظفند برای رفع دغدغه های مدیران سندن ایرانیان تمام توان 
خود را به کار گیرند و از هر گونه مساعدتی برای توسعه این 

شرکت دریغ نورزند. 

 مدیر عامل شرکت  سندن ایرانیان:
زمینه اشتغال هزار و ۱۷۳ نفر را به صورت مستقیم 

فراهم کرده ایم
مهندس شریعت مدیر عامل شرکت  سندن ایرانیان نیز در این 
بازدید توضیحات مبسوطی در خصوص شرکت تحت مدیریت 

واحد کارآفرین  و  برتر  به عنوان واحد صنعتی   بارها  خود که 
سندن  شرکت  در  ما  گفت:  و  داد  ارائه  شده  برگزیده   نمونه 
ایرانیان به تولید انواع سیستم تهویه خودرو می پردازیم و زمینه 
اشتغال یک هزار و ۱۷۳ نفر  را به صورت مستقیم فراهم کرده 
ایم.  مهندس شریعت با اشاره به تاریخچه سندن ایرانیان اظهار 
داشت: شرکت صنایع سندن ایرانیان در بهمن ماه سال ۱۳۷8 
تحت لیسانس سندن ژاپن تاسیس گردیده و از اردیبهشت ماه 
۱۳۷9 رسمَا فعالیت خود را  را آغاز نمود و در  اولین سال فعالیت 

خود تعداد ۱9000 ست کولر را تولید و روانه بازار نمود .
نفرپرسنل   90 باتعداد   ۱۳80 سال  در  افزود:  شریعت  مهندس 
ظرفیت تولیدات خود را به ۳۱000 ست در سال افزایش داده و 
در سال ۱۳8۱ با تعداد 250 نفر پرسنل افزایش این میزان به 
۱20000 ست در سال رسید که همزمان خط مونتاژ بخاری پژو 

206 را نیز راه اندازی نمود.
با ظرفیت تولید  بیان کرد: در سال ۱۳82  بادرایت   این مدیر 
ساالنه 200000 ست کولر توسط 5۳5 نفر پرسنل برای اولین 
بار در خاورمیانه خط تولید کمپرسور نیز توسط سندن ایرانیان 
مورد بهره برداری قرار گرفت و در حال حاضر با  نیروی انسانی  
آموزش دیده همچنان به کار خود ادامه داده و در جهت دستیابی 

به خط مشی سازمانی پیش می رویم. 

و  کارخانه  توسعه  راستای  در  داد:   ادامه  شریعت  مهندس 
 ,405 :بخاری,  از  عبارتند  که  جدید  خط  چهار  اندازی  راه 

Evaporator , Armature , ROTOR
واقع  مربع  متر  وسعت 22000  به  ای  کارخانه  خرید  به  اقدام 
البرز کردیم و  تولید و مونتاژ بخاری 405 و  در شهر صنعتی 

Armature را در دستور کار قرار دادیم. 
امیدواریم  برهه حساس   این  در  کرد:  تاکید  مهندس شریعت 
مسوالن ارشد استان و به ویژه استاندار محترم همکاری های 
الزم را با ما داشته باشند تا بتوانیم با ایجاد طرح توسعه سندن 
ایرانیان عالوه بر افزایش تولید در عرصه کارآفرینی نیز بیش از 

پیش به یاری استان قزوین بشتابیم. 
مجموعه  در  دولت  عالی  نماینده  حضور  از  شریعت  مهندس 
با  نمود  امیدواری  اظهار  و  کرد  قدردانی  خود  مدیریت  تحت 
تعامل روزافزون دولتمردان و مجموعه سندن ایرانیان این واحد 
صنعتی بتواند قدم های بلندتری در مسیر اعتالی اقتصاد کشور 

بردارد. 
هر چه هست بازدید استاندار قزوین از مجموعه پیشتاز سندن 
ایرانیان امیدواری را برای مسووالن ارشد استان به ارمغان آورد 
و افق های روشن را پیش روی مدیران خالق و کارآمد این 

مجموعه صنعتی خوشنام قرار داد.

استاندار قزوین در راس هیاتی از شرکت صنایع سندن ایرانیان بازدید کرد

 به کارگیری تمام توان دستگاه های اجرایی
 استان قزوین  برای رفع دغدغه های مدیران سندن ایرانیان


