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اخبار

انتقال رایگان مسلمان به استقالل؟

شرط ما  ۵۰۰میلیون و تیموریان بود

مدیرعامل سابق باشگاه ذوب آهن در واکنش به اظهارات اخیر محسن مسلمان
بازیکن پیشین این تیم گفت :شرط ما برای انتقال محسن مسلمان گرفتن ۵۰۰
میلیون تومان و آندرانیک تیموریان از استقالل بود.
به گزارش خبرنگار مهر ،مصاحبه اخیر محســن مســلمان بازیکن سابق تیم
ذوب آهن درباره درخواست استقالل برای جذبش در سال  ۱۳۹۳و در نهایت
انتقالش به پرسپولیس بازتاب زیادی بین هواداران دو تیم پایتخت داشته است.
مسلمان در این گفتگو اعالم کرد سعید آذری مدیرعامل وقت ذوب آهن حاضر
بود برای اســتقالل رضایتنامه را رایگان صادر کند ولی حضور در پرسپولیس
مشروط به پرداخت پول از سوی این باشگاه به ذوبی ها بود.
ســعید آذری که در حال حاضر مدیرعامل باشــگاه فوالد خوزستان است ،در
واکنش به ادعای مســلمان به خبرنگار مهر گفت :اصــ ً
ا بحث انتقال رایگان
مســلمان به استقالل نبود .شرط ما برای اســتقالل این بود که آنها باید مبلغ
 ۵۰۰میلیــون تومان به عالوه آندرانیک تیموریــان را به ذوب آهن بدهند .به
نظرم اطالعاتی که از سوی باشگاه استقالل به مسلمان دادهاند ،اشتباه است.
مدیرعامل سابق باشگاه ذوب آهن تاکید کرد :مگر من مرتضی تبریزی را رایگان
از ذوب آهن به اســتقالل منتقل کردم؟ برای یک نیم فصل انتقال تبریزی به
اســتقالل  ۱میلیارد و  ۸۰۰میلیون تومان از اســتقالل گرفتیم .شرط انتقال
مســلمان هم به اســتقالل  ۵۰۰میلیون تومان بود در کنار گرفتن تیموریان.
مکاتبات و اسناد این ادعا هم هنوز موجود است.
آذری در تشریح بیشتر این ماجرا یادآور شد :همان زمان امیر قلعه نویی سرمربی
استقالل بود .او یک روز تماس گرفت و گفت که مسلمان را میخواهم .از قلعه
نویی پرسیدم شرایط مالی شما برای جذب مسلمان چطور است .او هم تاکید
داشت که باید با مدیرعامل باشگاه استقالل درباره مسائل مالی صحبت کنم.
وی افزود :وقتی با آقای افشارزاده مدیرعامل وقت استقالل صحبت کردم ،همان
دو شرط ( ۵۰۰میلیون تومان  +جذب تیموریان) را به ایشان عرض کردم .اتفاقاً
افشــارزاده از بنده به خاطر آن درخواست دلخور بود .چیزی که مسلمان اخیرا ً
ادعا کرده ،واقعیت نیست و مسئولیت این صحبت با خودش است.
مدیرعامل سابق ذوب آهن درباره اینکه در یکی از مصاحبههای سال  ۹۳خود
اعالم کرده بود شــرط انتقال مسلمان فقط همان  ۵۰۰میلیون است و بحثی
از تیموریان نبوده ،گفت :ابتدا قصدمان همین بود اما با تصمیمی که در درون
باشــگاه گرفتیم ،گرفتن تیموریان را هم به شروطمان اضافه کردیم .در نهایت
مسلمان به پرسپولیس رفت ولی بعد از دو سال توانستیم در آن قضیه معروف
«حق رشد» پولمان را از پرسپولیس بگیریم.
آذری ادامه داد :آقای افشارزاده (مدیرعامل وقت استقالل) میگفت مسلمان را
رایگان به ما بدهید! احتماالً بحث مســلمان درباره انتقال رایگانش به استقالل
از همین جا نشات میگیرد و او ادعا و درخواست استقاللیها را عنوان میکند.
اگر قرار بود بازیکنی را رایگان به اســتقالل بدهــم ،برای مرتضی تبریزی هم
همین کار را میکردم.

مهاجم پیشــین تیم فوتبال استقالل در پایان با ابراز تأســف از نبود هواداران
در ورزشگاه گفت :شــاید نقطه تاریک لیگ بیستم ،نبود هواداران باشد چرا که
حضورشان میتوانست در ورزشــگاه گرمابخش بازیها باشد بخصوص برای
تیمهایی که هواداران زیادی دارند .باید آرزو کنیم که هر چه زودتر دوباره شاهد
آمدن تماشاگران به ورزشگاه باشیم زیرا فوتبال ما به این شور و حال نیاز دارد.

پاسخ دو پهلوی سرمربی استقالل به

احتمال جذب محسن مسلمان

سرمربی تیم فوتبال استقالل به خبر احتمال حضور محسن مسلمان در
این تیم واکنش نشان داد.
به گزارش خبرنگار مهر ،محســن مســلمان هافبک فصل گذشته تیم
فوتبال سپاهان از این تیم جدا شد و هنوز مقصد بعدی خود را مشخص
نکرده است.
مسلمان که یکی از بازیکنان سابق پرسپولیس در زمان برانکو ایوانکوویچ
بود ،از سوی این مربی ُکروات کنار گذاشته شد و سپس عازم ذوب آهن
و سپاهان شد.
بعد از قطع همکاری سپاهان با مسلمان ،گفته میشود این بازیکن مدنظر
باشگاه اســتقالل قرار گرفته است؛ موضوعی که محمود فکری سرمربی
استقالل به آن به صورت دو پهلو پاسخ داد.
فکری در پاســخ به این سئوال که آیا مسلمان در لیست شما قرار دارد؟
گفت :هنوز نــه اما میتوانیم فکر کنیم که آیا مســلمان میتواند به ما
کمک کند یا خیر.
سرمربی اســتقالل درباره اینکه دو پهلو به این سئوال پاسخ داده است،
به خنده اکتفا کرد.
به گزارش خبرنگار مهــر ،پیش از این محمد نادری بازیکن فصل پیش
پرسپولیس در نقل و انتقاالت این فصل راهی استقالل شد.
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همیشه نمی توانید مثل نجیب زاده ها رفتار کنید

قوچان نژاد :دنیای فوتبال کفتار زیاد دارد

رضا قوچان نژاد مهاجم ایرانی تیم زوله
هلند عالوه بر نمایش نسبتا خوبش در
لیگ هلند حــاال نامش در یک رقابت
جالب دیده می شود.
به گزارش»ورزش ســه» رضا قوچان
نژاد ،ادســون آلــوارز ،ســیدنی ون
هیدونک  ،شان کلیبر و تون کوپمینرز
 5بازیکن حاضر در لیگ فوتبال هلند
هستند که نامزد خوش پوش ترین یا
بازیکن برتر سال  2020از نظر طراحی
چهره و لباس هستند.
سایت هلندی « »voetbalzone
بخش رسانه ای این انتخاب را انجام می
دهد و در همین ارتباط گفت و گویی
را بــا رضا قوچان نــژاد مهاجم ایرانی
تیــم زوله انجام داده اســت .قوچان
نژاد درباره حضــورش در میان
نامزدهای « بازیکن مد ســال
 »2020گفت »:باالخره کاندید
شدم؟(می خندد) اگر چه این

موضوع هیچــگاه هدف من در زندگی
نبوده اســت .نمی دانم داوران چگونه
چنین انتخابی کرده اند اما نمی توانم
بگویــم که از این موضوع خوشــحال
نیستم ».مهاجم تیم زوله در حالی که
لبخند به لب دارد این حرف ها را می
زند »:باید ببینم که رای گیری نهایی
چه می شود اما واقعیت این است لباس
پوشیدن و مدروز بودن برای من مهم
است .البته اینطوری نیست که در فشن
شــوها شرکت کنم اما دلم می خواهد
ظاهرخوبی داشته باشم».
قوچان نژاد همچنین می گوید»:همیشه
فکر مــی کنم برخورد اول خیلی مهم
اســت و بنابراین شــما باید
مطمئن شــوید که
ظاهر خوبی دارید.
من فکر می کنم
ایــن راهی برای
احترام گذاشتن
بــه خــود و
بخصوص طرف
مقابل است».

مس را نباید دست کم گرفت


مهاجم پیشــین تیم فوتبال استقالل با بیان اینکه هفته اول لیگ همیشه نتایج
غیرمنتظرهای رقم میخورد ،گفت :تیم مس را نباید دستکم گرفت چرا که این
تیم میتواند خطرناک باشد.
عبدالعلی چنگیز مهاجم اســتقالل در دهه  ۶۰در گفتگو با خبرنگار مهر درباره
شروع دوباره لیگ بیستم اظهار داشت :امیدوارم که لیگ بیستم در زمان مقرر و
تعیین شده ،شروع شود و به پایان برسد .امسال بیشتر تیمها نفرات خوبی جذب
کردهاند و هیچکدام نمیخواهند از هفته اول برابر حریفان خود بازنده باشند .آنها
مثل همیشه در هفتههای ابتدایی به خوبی نمیتوانند برابر حریفانشان به میدان
بروند زیرا هنوز ترکیب اصلی به دســت نیامده و به قول قدیمیها تیمها هنوز
«جا نیفتادهاند».
چنگیز در مورد شــرایط این روزهای استقالل گفت :آبیپوشان پس از اتفاقات
بدی که در طول فصل گذشــته داشــتند ،با کادر فنی جدید کارشان را شروع
کردهاند .محمود فکری و یارانش حدود یک ماه اســت که تمرین میکنند؛ سه
بازی تدارکاتی انجام داده و تقریب ًا آماده شروع لیگ هستند.
مهاجم پیشین تیم فوتبال استقالل افزود :اولین دیدار تیم فوتبال استقالل با تیم
مس رفسنجان اســت که به تازگی از لیگ یک به لیگ برتر آمده و هیچکس
شناخت خوبی از این تیم ندارد البته در چنین شرایطی بازیکنان استقالل و کادر
فنی نباید مس را دستکم بگیرند؛ آنها باید با تمام قوا به مصاف حریف بروند تا
آن خود کنند.
بتوانند تیم را شکست داده و سه امتیاز هفته اول را از ِ
وی خاطرنشان کرد :تیم فوتبال استقالل در چند سال گذشته امتیازات هفتههای
اول را به راحتی از دســت میداد و این موضوع در پایان فصل برای آنها دردسر
بزرگــی به وجود میآورد ،بنابراین نباید تجربه تلخ این فصل تکرار شــود بلکه
آبیپوشان باید از همان ابتدا عرصه را بر حریفانشان تنگ کنند.
چنگیز با اظهار رضایت از وجود بازیکنان باتجربه و جوان در استقالل گفت :این
روزها اســتقالل ترکیبی از بازیکنان باتجربه و جویای نام است .در تمام خطوط
ایــن تیم بازیکنان قابلی دارد؛ درون دروازه دو گلر آماده ،خط دفاع منســجم و
خوب ،هافبکهای جنگنده و گلساز و خط حمله آتشین و پرقدرت وجود دارند.
افــرادی چون دیاباته ،قائدی و مطهری در خط حمله باید گلزنی خود را از هفته
اول شــروع کنند؛ هر سه در فصل گذشته گلهای زیادی برای استقالل زدند و
معتقدند این فصل هم میتوانند با توجه به شــناخت بهتری که از یکدیگر پیدا
کردند ،عملکرد بهتری داشته باشند.
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در کمد او کت ،شلوار و بلوزهای زیادی
آویزان است »:ساده اما شسته و رفته.
البته مــن لباس و کفش ورزشــی و
کاپشــن هم زیاد دارم .این هم بخشی
از فوتبالیست بودن است».
از نظر سبک لباس پوشیدن او دیوید
بکهام را به عنوان یــک الگو ذکر می
کند ،چرا که این بازیکن سابق فوتبال
انگلســتان درها را به روی نسل جدید
باز کرده است »:بکهام مد را به دنیای
فوتبــال وارد کرد .اکنــون فوتبال و
صنعــت مد به هم پیوند خورده اند اما
این زمانی تابو بوده است ».رضا اشاره
می کند که رالف لــورن و هوگو باس
برندهــای مورد عالقــه اش در لباس
هســتند هرچند هیچ ارتباط تجاری
با هیچ برندی ندارد .البته نام مســتعار
او «گوچــی» یک اســم گمراه کننده
است »:من بابت چیزی پول نمی گیرم.
داستان اسم مستعار من این است که
نام خانوادگی ام طوالنی است و همیشه
اشتباه تلفظ می شود .بنابراین در ایران
این اســم راحت را بــرای من انتخاب
کردند .من اسم گوچی را دوست دارم
امــا این به معنای عالقه ام به این برند
نیســت .اچ اند ام هم می تواند اســم
خوبی باشــد به شــرط آن که به اسم
شخص مربوط باشد».
کفتارهای زیادی در جنگل فوتبال
وجود دارد
مهاجم ایرانی به نظر می رسد در سبک
لباس پوشــیدنش قصد دارد کالس و
نوعــی ظرافت طبع را نشــان بدهد»:
البته این چیزی نیست که در فوتبالم
زیاد مشخص باشد.من سعی می کنم
در زمین هم محترمانه برخورد کنم اما
واقعیت این است که شمامی خواهید به
هر قیمتی برنده شوید و به همین دلیل
نمی توانید همیشه نجیب زاده باشید.
این ذهنیت برنده خواهی در من وجود
دارد و فکر می کنم چیز خوبی است.
بیرون از زمین  ،من همیشه سعی می
کنم بهترین قسمت شخصیتم را نشان
بدهم».
قوچان نژاد اضافه مــی کند »:احترام
خیلی مهم است و این چیزی است که
من سعی می کنم به فرزندانم بیاموزم».
به عنــوان بازیکن او خود را یک تمام
کننده می داند »:گلزنی همیشه اولویت
من بوده اســت .ترجیــح می دهم در
ایســتگاه پایانی یک تمام کننده عالی
باشم .دوست دارم به عنوان یک مهاجم
و گلزن شناخته شوم».
مهاجم این فصل پی ای ســی زوله در
این فصــل دو گل خوب برای تیمش
به ثمر رســانده اســت »:من از جایی

که اکنون هستم رضایت دارم .در حال
حاضر شرایط خوب و البته همراه با فراز
و نشیب داشته ام .البته که این طبیعی
اســت و من خــودم از اتفاقات منفی
درس می گیرم .من در هفت کشــور
فوتبال بازی کرده و افتخار می کنم که
همیشه توانسته ام انتخاب های خوبی
داشته باشــم .من زمانی یک قرارداد
خیلی خوب با هیرنفین داشتم اما آن
را لغو کردم تا در رشته حقوق تحصیل
کنــم .در آن لحظه فکر کردم که بهتر
است دنبال یک عشق دیگرم بروم چرا
که دنیای فوتبال یک جنگل پر از کفتار
اســت .برای من این خیلی دشوار بود
چرا که در فوتبال همه صداقت ندارند».
بــه گفت قوچــان نژاد ایــن موضوع
در طول ســالها تغییری نکــرده اما او
توانســته دوباره لذت فوتبال را درون
خودش پیدا کند »:بســیار خوشحالم
که هیرنفین فرصــت دوباره را به من
داد .در طول این ســال ها یاد گرفتم
خودم را آگاه تر کنم و اکنون بهتر می
توانم نیت خوب و بد را تشخیص بدهم.
این موضوعی است که با گذشت زمان
می آموزید .پیــش از این همه چیز را
شخصی تلقی می کردم اما فهمیده ام
ماجرا چیز دیگری است .دنیای فوتبال
ساده و سیاه و سفید است .شما یا هیچ
ارزشی ندارید یا ابرقهرمان هستید».
این مهاجم ایرانی شــاغل در فوتبال
هلند گفت »:به همین دلیل همیشــه
می گویم که جاه طلبی های ورزشــی
مــن فراتر از بازی بعدی نیســت .من
هنوز مشتاق هستم و به محض اینکه
چنین احساسی را نداشته باشم توقف
می کنم .بنابراین نمی دانم چه زمانی
فوتبالم به پایان می رســد اما می دانم
نمی خواهم بــه خاطر عالئقم از چاله
به چــاه بیفتم .بعید می دانم بالفاصله
بعد از فوتبالم مربیگری را شروع کنم
اما فکر می کنم در زمینه مدیریت می
توانم آدم موثری باشم».
در طول سالها فعالیت حرفه ای  ،این
مهاجم در هفت کشور مختلف فعالیت
کرده است اما همیشه به فوتبال هلند
بازگشــته است »:فکر می کنم فلسفه
فوتبال هلند برای من مناســب است.
به نظرم این بهترین جا برای من است
و بــه همین دلیل همیشــه با لذت و
اشتیاق به اینجا برمی گردم».
زوله دوازدهمین تیم رضا قوچان نژاد
و شــاید آخرین آن ها هم باشد »:باید
ببینیم شــرایط چگونه پیش می رود.
من در بسیاری از باشــگاه ها و اینجا
اوقات خوشی را سپری کردم .زوله یک
تیم و یک گروه بسیار خوب دارد».

در استقالل به حرف چه کسی اعتماد کنیم؟

این روزها در باشگاه استقالل حرفهای ضد و نقیضی
شنیده میشــود که باعث شده هواداران این تیم در
شنیدن اخبار موثق باشگاه دچار سردرگمی شوند.
به گزارش ایسنا ،باشگاه استقالل در این مدت روزهای
بســیار ملتهبی را تجربه کرده است .اتفاقات مثبت و
ی در این مدت برای آبیها رخ داده است که باعث
منف 
شده آینده این تیم تحت تاثیر این مسائل قرار بگیرد.
در جریان کش و قوسهای آبیپوشان پایتخت ،بازهم
شاهد اتفاقات و اخباری هستیم که در باشگاه اظهارات
ضد و نقیضی درباره آن شنیده میشود و این مساله
باعث شده این سوال در ذهن ایجاد شود که چه کسی
در باشگاه استقالل دروغ میگوید؟
*ماجرای سفر «نابهنگام»
در آخرین این اظهارات ،مســاله بسیار جنجالی سفر
کادر مدیریت به ایتالیا در دوران احمد ســعادتمند
بوده اســت .هیات مدیره در نامه برکناری سعادتمند
اینطور اعالم کرده است سفر مدیرعامل وقت استقالل
نابهنگام و بینتیجه بوده است و این در حالی است که
سعادتمند در واکنش به این مساله با انتشار مطلبی در
فضای مجازی به این مساله واکنش نشان داد و ادعا
کرد که این سفر با نظارت و تایید کامل هیات مدیره
صورت گرفته است.
اظهارات ســعادتمند ،واکنش اســماعیل خلیلزاده
رئیس هیات مدیره استقالل را به همراه داشت و او در
گفتوگویی تلویزیونی خاطرنشان کرد :جلسه هیات
مدیره بر این اصول بود که ما برای اینکه پرداختهای
شــفر و اســتراماچونی را انجام بدهیم ،قبل از اینکه
اتفاقی بیفتد ،باید رایزنی را انجام دهیم .خود من در
آن جلســه یکی از مخالفان این سفر بودم اما با این
وجود قرار بر این شد که این سفر فقط برای مذاکره
با پرداختیهای آقای استراماچونی صورت بگیرد اما
زمانی خوبی برای این ســفر نبود چون ما داربی جام
حذفی را در پیش داشــتیم اما گفته بودند که ویزای
این سفر گرفته شده است و کاری نمیتوان انجام داد.
وقتی یک مدیرعامل یک مصوبهای را میآورد ،یعنی
تصمیمش گرفته شده اســت .بحث اول این بود که
رفتن ســعادتمند به ایتالیا نباید قبل از مسابقات رخ
دهد و زمانی که ایشان تشریف بردند ،من در مجلس
بودم و این چالش باعث شد که در پایان جام حذفی

را از ما بگیرند.
این صحبتها در حالی مطرح شده بود که خلیلزاده
در آن زمان که سعادتمند از ایتالیا برگشته بود ،نظر
مثبتی به این سفر داشت و گفت :نتایج بدی به دست
نیامده اســت .این مذاکرات فقط پیرامون بدهیهای
او بوده اســت و اصال درباره سرمربیگری او صحبتی
نشده اســت .آقای سعادتمند با دســت پر از ایتالیا
برگشته است.
*رفت و برگشتهای خیالی دکتر نوروزی
دکتر نوروزی و کادر پزشکیاش از زمان شروع به کار
محمود فکری در استقالل حضور نداشتند و به خاطر
اتفاقاتی که در فرودگاه قطر توسط بازیکنان استقالل
رخ داده بود .حاضر به بازگشــت در جمع آبیپوشان
پایتخت نبودنــد .در ابتدا دکتر نورورزی و ســتوده
از جمع آبیها جدا شــدند و در ادامه کادر باســابقه
اســتقالل به طور کلی جدایی خود را از اســتقالل
اعالم کرد .با جدایی کامل کادر پزشکی استقالل ،این
باشــگاه کادر جدید را معرفی کرد و پیش از شروع
تمرین روز شنبه تیم فوتبال استقالل ،محمود فکری
سرمربی اســتقالل ضمن تقدیر و تشکر از زحمات
چندین ساله دکتر نوروزی ،دکتر کاوه ستوده ،دکتر
مهرشاد رهبر و سایر اعضای تیم پزشکی استقالل در
سالها گذشــته ،دکتر مهدی سیاهپوش را به عنوان
پزشک جدید تیم استقالل ،دکتر محمد پوراعتضاد
و دکتر محمدرضا دیانی ،فیزیوتراپیســتهای جدید
استقالل را به بازیکنان معرفی کرد.
بــا وجود این معرفــی ،بازهم اخبــاری در خصوص

گزارش

طراحی لباس برای تیمهای ایرانی؛

چیزی شبیه رویا

یکی از اصلیترین منابع مالی تیمهای معتبر دنیا قراردادهایی اســت که با
شــرکتهای تولید پوشــاک امضا میکنند و این شرکتها هم برای کسب
سود بیشتر ،برای طراحی لباسهای ورزشی وقت و هزینه زیادی میگذارند.
موضوعی که در ایران بنا به دالیلی انجام نمیشود.
به گزارش ایســنا ،چند سالی است که پیش از شــروع مسابقات لیگ برتر
فوتبال در ایران ،هواداران خوش ذوق در فضای مجازی طراحیهایی از لباس
تیمهای محبوبشان به اشتراک میگذارند؛ لباسهایی که هیچگاه به مرحله
تولید و استفاده بازیکنان نمیرسد .اما چرا؟
با اینکه هواداران فوتبال در ایران دوســت دارند لباس تیم محبوبشــان را
خریداری کنند و این میتواند دلیل خوبی برای حضور شرکتهای معتبر در
ایران باشــد اما دو دلیل اساسی باعث میشود این اتفاق رخ ندهد؛ تحریم و
نبودن قانون کپیرایت در ایران.
قانون کپیرایت چیست؟
مجموعهای از حقوق انحصاری اســت که به ناشر یا پدیدآورنده یک اثر اصل
و منحصر ب ه فرد تعلق میگیرد و حقوقی از قبیل نشــر ،تکثیر و الگوبرداری
از اثر را شــامل میشــود .دارندگان حق تکثیر بــرای کنترل تکثیر و دیگر
بهرهبرداریها از آثار خود برای زمان مشخصی حقوق قانونی و انحصاری دارند
و بعد از آن اثر وارد مالکیت عمومی میشود .هرگونه استفاده و بهرهبرداری از
این آثار منوط به دریافت اجازه از ناشر یا پدیدآورنده آن اثر است (ویکیپدیا)
کنوانسیون برن چیست؟
کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری ،که معموالً به نام کنوانسیون
برن شناخته میشود ،یک موافقتنامه بینالمللی در خصوص حق تکثیر است
که اولین بار در شــهر برن در ســوئیس در سپتامبر ســال ( ۱۸۸۶شهریور
 ۱۲۶۵شمسی) تصویب شد .کنوانسیون برن کشورهای امضاکننده معاهده
را (که در متن معاهده به نام «کشــورهای عضو اتحادیه» شناخته شدهاند)
ملزم میکند که آثار پدیدآورندگان ســایر کشورهای امضاکننده را همچون
آثار پدیدآورندگان تبعه خود مورد حمایت کپیرایت قرار دهند( .ویکیپدیا)
وضعیت ایران
در ایران مجموعهای از قوانین ،قانون حق تکثیر را تشکیل میدهند اما ایران
هیچگاه عضو کنوانسیون برن نبوده است .بنا به دالیل مختلف مسئوالن در
ایران نپذیرفتهاند که این کشور عضوی از کنوانسیون برن باشد .یکی از دالیل
بحث تحریمهاست .اگر ایران با وجود تحریمها قانون حق تکثیر را میپذیرفت
عمال دیگر نمیتوانست از کانالهای غیر رسمی بسیاری از نیازهای خود را در
زمینههای مختلف رفع کند.
این مسائل باعث شدهاند که برندهای معتبر و بزرگ معموال تمایلی نداشته
باشند که وارد بازار ایران شوند چون عالوه بر بحث تحریمها و ممنوعیت عقد
قرارداد شرکتهای خارجی با ایرانیها ،این شرکتها نمیتوانند از بازار ایران
آنطور که میخواهند نفع مالی ببرند.
شرکتهای ورزشی چگونه از طریق تیمها درآمدزایی میکنند؟
شــرکتهای بزرگی مثل آدیداس و نایک با قرارداهای بسیار بزرگ و پربار
تیمهــای بزرگ دنیا را راضی میکنند تا با آنها برای تولید لباسهایشــان
به صورت بلند مدت قرارداد امضا کنند .مثال بارســلونا در آخرین قراردادش
با نایکی برای تامین لباسهایش قراردادی بلند مدت بســت و حدود ۱۰۰
میلیون یورو درآمد کسب کرد .شرکت نایک هم از طریق فروش پیراهنهای
این باشگاه در سراسر دنیا نه تنها این سرمایه را برمیگرداند بلکه سود بسیار
عظیمی کسب میکند.
البته باشــگاههای بزرگ نه تنها رقم قابل توجهــی به صورت کلی دریافت
میکنند بلکه از فروش لباسها هم درصدی به آنها میرسد .بعضی از تیمها
مثل بایرن مونیخ در انتهای هر فصل از پیراهن فصل جدیدشــان رونمایی
میکنند و در دو سه بازی آخر از آن استفاده میکنند .همچنین در تورهای
پیش فصل که در کشورهای دیگر برگزار میشود تیمها از لباس جدیدشان
استفاده میکنند تا هواداران را به خرید آن ترغیب کنند .شرکتهای دیگر
نظیر آدیداس ،پوما ،ریبــاک ،نیوباالنس ،آمبرو هم در این چرخه قرار دارند
و درآمدزایی میکنند .همین مســاله باعث شــده اســت که این شرکتها
هزینههــای زیادی برای اســتخدام طراحان لباس انجام دهند تا هر ســال
لباسهای متفاوت و زیباتری را نســبت به دیگر شــرکتها ارائه دهند .این
شــرکتها میدانند با طراحی لباسهای زیبا نه تنها طرافداران تیمها را به
خرید لباسهایشان ترغیب میکنند بلکه ممکن است افرادی بدون داشتن
عالقه خاصی به یک تیم لباسش را تهیه کنند چون طراحی زیبایی و کیفیت
باالیی دارد.
همچنین لباسهای ســوم تیمها شاید در طول یک فصل کمتر از انگشتان
یک دست استفاده شوند اما برای اینکه جا برای طراحیهای مختلف و متنوع
وجود داشته باشد و طراحان بتوانند خارج از فرم همیشگی لباس یک تیم،
طراحی کنند ،شرکتها ســرمایهگذاریهای زیادی روی لباس سوم تیمها
میکنند.
طراحی لباس ورزشی در ایران چیزی شبیه رویاست
با رعایت نشدن قانون کپیرایت ،شــرکتهای بزرگ چون نمیتوانند روی
فروش لباس تیمها به هوادارانشان حساب کنند پس دلیلی نمیبینند که
وارد بازار ایران شوند .عالوه بر این بحث تحریمها هم وجود دارد که به کلی
حضور این شــرکتها را منتفی میکند .حاال تصور کنید که یک شــرکت
ورزشی تصمیم میگیرد وارد بازار ایران شود و خطر این مسائل را قبول کند.
این شــرکت میداند که قرار نیســت از فروش پیراهن به هواداران درآمدی
کسب کند و درآمدش از طریق فروش به باشگاه به دست میآید پس روی
طراحی لباسهایش وقت و سرمایه نمیگذارد چون عمال رقیبی ندارد تا بازار
را برایش پر خطر کند .پس با ســادهترین طرحها و نازلترین کیفیت ،تولید
س تیمها را بر عهده میگیرد؛ طرحهایی که هر ســاله با انتقاد هواداران
لبا 
روبرو میشــوند .این انتقادات گاهی باعث میشود لباس یک تیم ایرانی در
طول یک فصل با دو یا سه بار تغییر به دست بازیکنان برسد اما با این تغییرات
هم کیفیت باالیی در طراحی ندارند.
عالوه بر نشــانهها ،رنگهایی هم که در طراحی تیمهای خارجی اســتفاده
میشــود اختصاصی اســت .مثال در انگلیس دو تیم شــاخص لیورپول و
منچستریونایتد لباسشان قرمز است اما هواداران فوتبال و این تیمها میتوانند
به راحتی و حتی بدون دیدن لوگوی باشگاه روی پیراهن ،پیراهن دو تیم را از
هم تشخیص بدهند اما در ایران این اتفاق رخ نمیدهد و رنگ لباس تیمها هر
سال بیپایه و اساس تغییر میکند .مثال لباس پرسپولیس و تراکتور ممکن
اســت یک سال کامال شبیه هم باشند و سال بعد کامال متفاوت .یا سپاهان
معلوم نیســت که پیراهنش رنــگ زرد دارد یا طالیی .وقتی تیمهای ایرانی
به لیگ قهرمانان آســیا میروند و برابر حریفان ثروتمندشان قرار میگیرند
تازه مشخص میشود چقدر کیفیت لباس نمایندگان ایران با دیگر کشورها
متفاوت است.

بازگشــت دکتر نوروزی و کادر پزشــکیاش اخبار
مختلفی پخش میشــد که دکتر نوروزی بارها این
مســاله را تکذیب کرد و مدعی بود چطور میشــود
کادر پزشکی جدید در تیم حضور پیدا کند و درباره
بازگشت ما صحبت شود .اوج این اتفاقات را میتوان
به اظهارات روز دوشنبه خلیلزاده نسبت داد که او در
یک گفتوگوی تلویزیونی اعالم کرد دکتر نوروزی و
کادر پزشــکیاش به استقالل بازگشتند و این مساله
بازهم توسط دکتر نوروزی تکذیب شد.
اتفاق جالبی که در همــان روز رخ داد ،صحبتهای
احمد مددی سرپرســت باشــگاه اســتقالل در این
رابطه بود .او اظهار داشــت که دکتر نوروزی تمایلی
به بازگشت به استقالل نداشت و خاطرنشان کرد :ما
یک اختالفی در خصوص نحوه ابالغ حکم سه تن از
بازیکنان داشتیم .ما حکم را صادر کردیم و بازیکنان
در این رابطه اعتراض داشــتند کــه با اعتراض آنها
پرونده به اســتیناف رفت .کادر پزشکی اصرار داشت
که این مساله رســانهای شود اما من این را حرفهای
نمیدانســتم .من مفصل با آقای نوروزی ســه شب
پیش صحبت کردم و رسما از طرف بازیکنان از ایشان
عذرخواهی کردم اما ایشان اصرار داشت که من امسال
نباشم .کادر فنی تالش داشت که جلسهای میان کادر
پزشکی و آن سه بازیکن برگزار کنند
اما کادر پزشکی در تمرینات حضور
نداشت.
جناب دکتر سید حسن آل هاشم
*باید به چه کسی اعتماد کرد؟
مدیرکل محترم امور عشایر آذربایجان شرقی
اســتقالل این روزهــا بیاعتمادی
بدینوسیله کسب رتبه اول کشوری در شاخص های
را بــه هوادارانــش تزریــق میکند.
مســالهای که میتواند نام و نشــان
اختصاصی و رتبه دوم کشوری در مجموع امتیازات
باشگاه اســتقالل خدشــهدار کند.
شــاخص های عمومی و اختصاصــی را در ارزیابی
تناقضگویــی مدیران اســتقالل در
عملکرد ســازمان امور عشــایر ایران بر تالشگران
این روزها ،کمســابقه بوده است و در
خدوم اداره کل امور عشــایر آذربایجان شــرقی و
حالی که باشــگاه برای خود سخنگو
انتخاب کرده اســت ،بازهم هواداران
مردم شریف اســتان تبریک عرض نموده و توفیق
استقالل شاهد اظهارات ضد و نقیض
روز افزون مقام عالی را در خدمت رسانی به جامعه
از مسئوالن باشگاه استقالل هستند.
عشایری استان خواهانیم.
باید دیــد با وجود ایــن جریانهای
موجود در باشگاه ،آینده این باشگاه با
پمپ بنزین اختصاصی -حاج حسین افتخاری
سابقه به چه وضعیتی میرسد.

