گفت و گو

ولی فرنام:

هندبال ميتواند جزء
برترينهاي دنيا باشد!

مدت زمان كمي نيست كه حال و احوال هندبال خوش نيست!
ورزشي بسيار باپتانسيل و مستعد كه تنها رشته تيمي ايران است
كه بيش از  10لژيونر را در باشگاههاي اروپا دارد در حاليكه عموماً
بهترينهاي تيمشان نيز هستند و عنوان پديده سال هندبال اروپا
را نيز يكي از همين هندباليستها بدست آورد و چند تاي ديگر
هم در جمع بهترين گلزنان مسابقات اروپا هستند ،اما وضعيت
راضيكنندهاي در ايران ندارد .موضوعي كه لژيونرها را نيز دلواپس
كرده و آنان كه پتانسيل هندبال ايران را بهتر از هر كسي كه خارج از
گود ايستاده ،باور دارند اميدوارند فردي در رأس فدراسيون هندبال
قرار بگيرد كه بتواند عم ً
ال حالل مشكالت بوده و گره كور آن را
بگشايد.
بسياري از اين لژيونرها موفق معتقدند هندبال ميتواند در جمع
تيمهاي برتر جهان نيز قرار بگيرد اگر به موقع و با برنامه مورد
حمايت قرار گيرد و نيازهايش شناخته شوند .اعتقادي كه به واقعيت
نزديك است چرا كه برخي از همين بازيكنان ،تعيينكنندهترين و
شاخصترين بازيكنان در باشگاههاي اروپا هستند!
اما مشكالتي كه در داخل كشور مدت زماني است گريبانگير اين
ورزش شده و روز به روز گرهش كورتر شده است باعث شده تا خانواده
ولی فرنام (ایستاده از چپ)مربی سالهای نه چندان دور یزد
تیم پروفیل کیهان یزد
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هندبال اميدواريهاي چنداني به بهبود امور نداشته باشند .با اين
اوصاف و در همين شرايط ،وقتي كه اسپانسرها باز هم در تشكيل
تيمهاي باشگاهي داخل كشور اقدام و با احساس مسئوليت سعي
ميكنند بازيكنان را پوشش دهند باز اميدها زنده ميشود بخصوص
كه بعضي از اسپانسرها ،حتي سعي ميكنند بيش از يك تيم را در
ليگهاي مختلف ،حمايت كرده و با برنامه و از سر دلسوزي براي ارتقاء
اين ورزش و رسيدن دوباره آن به روزهاي اوج ،تمام تالش خود را به
كار ميبندند .اسپانسرهايي چون باشگاه ايرانيان آرمانپاد كه يك
تيم را در دسته اول و يك تيم را در دسته دوم آن هم از دو استان مجزا
در مسابقات ليگ ،حمايت ميكنند و از همين ابتدا هم برنامهريزي
آنان براي صعود به ليگهاي باالتر است .اسپانسري كه تيم پروفيل
كيهان يزد را در ليگ دسته اول و آرمانپاد ساري را در ليگ دسته
دوم به ميدان فرستاده است و تا اين مرحله هم نتايج قابل مالحظهاي
بدست آورده است.
ولي فرنام مديرعامل باشگاه ايرانيان آرمانپاد با مدرك فوقليسانس
بازاريابي و تبليغات بازرگاني و دانشجوي دكتري تخصصي حقوق
خصوصي است كه سابقه فعاليت در پست رياست اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمي شهرستان بافق با حفظ سمت معاون فرماندار ،رياست

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان تفت ،قائممقام مديركل
فرهنگ و ارشاد اسالمي استان يزد در امور شهرستانها ،مديرعامل
شهرك صنعتي صفائيه يزد ،مديرعامل بنياد اماميه ،مديركل
سازمان تعاون مصرف شهر و روستاي استان چهارمحال و بختياري
و مشاور بازاريابي دبيركل كميته ملي المپيك جمهوري اسالمي
ايران ،بازرس اصلي انجمن صنفي تحقيقات بازار ايران ،رئيس كميته
رفاهي انجمن صنفي تبليغات ايران ،دبير هيئت هندبال استان يزد،
و سابقه فعاليت در رياست هيئت مديره بيش از  15شركت مختلف
را داراست كه عالوه بر آن برگزاري سمينارها و كارگاههاي آموزشي
و سخنراني در زمينه تحقيقات بازار ،راهكاري پيشبرد فروش و
تبليغات در شهرهاي مختلف كشور را نيز بر عهده دارد و البته خدمات
بسيار ديگري را نيز انجام داده است.
وي كه سابقه حضور در هندبال را نيز دارد و مربي تيم هندبال يزد هم
بوده است معتقد است بايد هر كسي كه ميتواند از هندبال حمايت
كند چون اين ورزش بسيار مستعد و با پتانسيل است و قابليتهايش
از آنچه كه در ايران فكر ميكنند ،بيشتر است .فرنام معتقد است
هندبال در عرصه جهاني ميتواند از واليبال هم جلوتر باشد به شرط
اينكه از مربيان خارجي تراز اول استفاده كند .مربياني كه هم تيم ملي
را اداره كنند و هم دانش مربيان داخلي را ارتقاء بخشند.
او ميافزايد« :راه مبارزه با بازيكنساالري ،محروميت بازيكن نيست
چون طبيعتاً بازيكني كه داشتههايش از مربي بيشتر باشد تبعيت
الزم را نخواهد داشت اما زماني كه مربي خارجي تراز اول به استخدام
هندبال درآيد خود به خود بازيكنساالري مهار ميشود».
مديرعامل باشگاه ايرانيان آرمانپاد معتقد است براي اداره هندبال
بايد فردي برگزيده شود كه نيازهاي آن را بشناسد .او ميگويد:
«كجايند پايتختهاي گذشته هندبال مثل سبزوار ،خرمآباد،
شهركرد و...؟ چرا كسي نميپرسد چه شد پتانسيلهاي هندبال اين
مناطق ،چرا كسي فكر نميكند كه بايد به پشتوانهسازي توجه كرد؟
آيا همين كافي است كه نام تيمي از استاني يا شهري در مسابقات
ليگ مطرح باشد در صورتي كه بازيكنان بومي در آن حضور ندارند و
عموم بازيكنان ،اجارهاي هستند؟ بايد براي بهبود شرايط و رساندن
هندبال به توانمنديهايش ،فارغ از دستهبنديها عمل كرد .توجه به
تيمهاي پايه و استعداديابي از اصول مهم براي ارتقاء هندبال است تا
در آينده باز هم لژيونرهاي بيشتري در هندبال داشته باشيم .واقعاً
كدام رشته تيمي است كه  13لژيونر در خارج از كشور داشته باشد آن
هم در باالترين سطح اروپا؟»
فرنام كه گرايش اصلي تحصيلياش بازاريابي است يكي از اصليترين
عوامل در راه پيشرفت هندبال را جذب اسپانسر و حاميان مالي قوي
ميداند .آن هم حامي مالي كه از طريق بازاريابي جذب شده باشد نه از
طريق ارتباط و البي چون اگر ارتباط و البي باعث جذب اسپانسر شود
با كنار رفتن فردي كه اسپانسرها را آورده ،اين ارتباطها قطع خواهد
شد اما اگر به شيوه اصولي و علمي ،حاميان مالي جذب شوند ادامه
همكاري آنان منوط به بودن يا نبودن فرد و افراد نخواهد بود!
با اين اوصاف در شرايط نه چندان رو به راه هندبال وقتي هنوز مديراني
پيدا ميشوند كه دست از حمايت برنميدارند و مصرانه معتقدند
جايگاه هندبال بسيار باالتر از اينهاست و البته ايدههاي عملي منطقي
هم براي آن دارند اميدواريها براي بهبود امور هندبال بيشتر ميشود
بخصوص كه در آستانه انتخابات رياست فدراسيون هم هستیم.
انتخاباتي كه  16كانديدا براي احراز پست رياست ثبتنام كردهاند
و  17اسفندماه برگزار خواهد شد و فرنام یکی از کاندیداهای ریاست
فدراسیون اميدوار است هركس كه ميتواند هندبال را به اوج رسانده
و عامل به اهتزاز درآوردن پرچم ايران اسالمي شود ،در اين روز زمام
هدايت اين ورزش را برعهده بگيرد.

