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سوژه

صدای ورزشکاران هستیم

خبر

محمد محمدی ســدهی /انتخابــات دومیــن دوره
کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک جمعه
برگــزار و پــس از شــمارش آرا مشــخص شــد کــه
صاحبان رأی بیشتر به قهرمانان و چهرههای موفق
اقبال نشان دادهاند .ورزشکاران که غالباًبا مشکالت
معیشتی ،شــغلی ،بیمهای و مواردی از این دست
پس از دوران بازنشستگی مواجه هستند ،امیدوارند
با فعالیت منتخبین خود وضعیت بهتری در آینده
داشــته باشند .ســؤال مهم این است که کمیسیون
ورزشــکاران کــه در دوره اول خروجــی چنــدان
قابلتوجهی نداشــت ،قرار اســت در ایــن دوره چه
گامهای مؤثری بردارد؟ به همین منظور خبرنگار
«ایــران» بــا بهــداد ســلیمی قهرمــان نامآشــنای
وزنهبــرداری ،محمدرضاگرایــی قهرمــان المپیک
و مســابقات جهانی و حمیده عباســعلی قهرمان
توگویی
کاراتــه 3 ،عضو جدید این کمیســیون گف 
انجام داده که نظرات آنها در ادامه میآید.
ëëاعضای سابق عالقهای به کار کردن نداشتند
بهــداد ســلیمی بــا اشــاره بــه اینکــه کمیســیون
ورزشــکاران در دوره گذشته هیچ بازدهی نداشت،
صحبتهایــش را آغاز کرد« :این امیــدواری وجود
دارد کــه کمیســیون کنونی متفاوت از دوره گذشــته
باشــد .در واقــع دیگــر شــاهد انفعــال کمیســیون
نباشــیم و حاصــل آن اتفاقــات خوبــی بــرای
ورزشــکاران کشورمان باشد .کمیســیونها معموالً
نقــش مشــورتی دارنــد و مــا صــدای ورزشــکاران
هســتیم .باید بتوانیم از حق و حقوق ورزشــکارانی
که تا به امروز گرفته نشده ،دفاع کنیم ».این چهره
موفق رشته وزنهبرداری اظهار داشت« :کمیسیون
ورزشکاران میتواند به صورت مستقیم با مسئوالن
کمیته بینالمللی المپیــک نامهنگاری و امتیازات
خوبی برای ورزشــکاران کســب کند .این کمیسیون
بایــد بــازوی ورزشــکاران باشــد .بایــد اتفاقاتــی که
شایســته ورزشکاران کشورمان است را با تدابیر این
کمیسیون رقم بزنیم .من برای ریشهیابی مشکالت
ورزشــکاران برنامــه دارم و یــک پرسشــنامهای
را بیــن ورزشــکاران پخــش میکنــم و اینگونــه از
درخواســتها و نیازهــای ورزشــکاران آگاه خواهم
شــد و بــرای رفــع آن تالش خواهــم کــرد ».دارنده
مــدال طالی المپیک لندن افزود 3« :ســال اســت

کــه ورزش را به صــورت حرفهای کنار گذاشــتهام و
در آن زمان دغدغه ورزشــکاران شاید متفاوت بود،
باید ببینیم امروز ورزشکارانمان چه دغدغههایی
دارنــد و طبــق همــان دغدغــه نیازهای شــان را
برطرف کنیم .ما باید با ورزشکاران تمامی رشتهها
بــه صــورت مســتقیم در ارتبــاط باشــیم و بدانیــم
نیازهایشان چیست و در راستای خواستههای آنها
در حد توانمان گام برداریم .کمیسیون کنونی وزن
خوبی دارد و چند ورزشــکار عنواندار جزو اعضای
این کمیســیون هستند ».ســلیمی با تأکید بر اینکه
در کمیتــه ملــی المپیــک دیدگاههــا در خصــوص
کمیســیون ورزشــکاران مثبت اســت ،بیان داشت:
«در دوره گذشــته من هم عضو اعضای کمیسیون
بــودم اما عمالً اجــازهای برای فعالیت به من داده
نمیشد به این دلیل که اعضای سابق عالقهای به
کار کردن نداشــتند و این موضوع باعث دلســردی
من شــد .اما این دوره متفاوت است و همه برنامه
دارند و مشــخص است که خواستار اصالح شرایط
کمیسیون هستند .فاصله دوره گذشته کمیسیون با
ورزشکاران زیاد بود».
ëëورزشکاراننبایددغدغهایجزورزشداشتهباشند
محمدرضاگرایی به اهداف کمیســیون ورزشــکاران
اشــاره کــرد و گفــت« :هــدف از تشــکیل کمیســیون
ورزشــکاران رفــع دغدغــه ورزشــکاران اســت .مــن
خودم ورزشــکار هســتم و از مشکالت شان باخبرم.
مهمترین موضوع بحث اشتغال ورزشکاران و پیرو
آن مشــکالت مالی اســت که اکثر ورزشــکاران با آن
مواجه هســتند و باید برای رفــع این موضوع تالش
کنیــم .ورزشــکاران نبایــد دغدغــهای بجــز ورزش
داشــته باشند .ورزشــکار باید با خیال آسوده ورزش
کند و این برای ورزشکار حرفهای مهمترین موضوع
اســت ».فرنگیکار طالیــی ایــران در المپیک توکیو
درخصوص سؤالی مبنی بر اینکه کمیسیون چگونه
میتوانــد مشــکالت ورزشــکاران را برطــرف کنــد؟
پاســخ داد« :من برای بار اول عضو کمیسیون شدم
و باید جلســاتی در این خصوص برگزار و مشکالت
بررســی شــود .با مشــورتی که با دوســتان داشــتیم
جهــت تســریع در پیگیــری مشــکالت ورزشــکاران
یک گروه واتســاپی شــامل  15عضو این کمیســیون
راهاندازی شده است .ما صدای ورزشکاران هستیم

حمیده عباسعلی

محمدرضا گرایی

 15عضو کمیسیون ورزشکاران انتخاب شدند

انتخابات کمیســیون ورزشکاران برگزار شــد و پس از شمارش آرای اخذ شده
از ورزشــکاران واجد شــرایط ،اعضای این کمیســیون معرفی شــدند .از 452
ورزشکاری که میتوانستند در رأیگیری شرکت کنند 132 ،ورزشکار رأی خود
را در صنــدوق انداختند .حســن تفتیان و افشــین نوروزی بــه عنوان نماینده
کمیســیون ورزشکاران بر روند شــمارش آرا نظارت داشتند .گفتنی است 56
کاندیدا برای حضور در کمیســیون ورزشــکاران ثبت نام کردند که در نهایت
 15نفر انتخاب شدند .رئیس کمیته ملی المپیک هم میتواند تا  4نفر را در
کمیســیون منصوب کند و البته هادی ســاعی که عضو کمیسیون ورزشکاران
شــورای المپیک آسیاســت ،طبق آییننامه با حق رأی عضو این کمیســیون
خواهد بود .بدین ترتیب سجاد گنجزاده( 88رأی) ،حسن یزدانی( 79رأی)،

برش

سالهاست وعده خصوصیسازی استقالل و پرسپولیس داده شده ولی هنوز
عملیاتی نشده اســت .وزارت ورزش و جوانان در دولت گذشته به دفعات اعالم
کرد که کارهای این واگذاری صورت گرفته و در مرحله نهایی است اما بازهم شاهد
این مهم نبودیم و با شروع به کار دولت سیزدهم ،سید حمید سجادی وزیر ورزش
و جوانان خصوصیســازی دو باشــگاه پرطرفــدار پایتخــت را از اولویتهای خود
اعالم کرد .در این میان دیروز رئیس سازمان خصوصیسازی به اقداماتی که پیش
از واگذاری ســرخابیها باید انجام شــود ،اشــاره کرد .حســین قربانزاده در حاشیه
نشست دیروز خود با اعضای اتاق بازرگانی ایران در جمع خبرنگاران گفت« :برای
واگذاری باشگاههای استقالل و پرسپولیس نیاز به یک تضمین درمورد موفقیت
بعد از واگذاری داریم .تا این تضمین اتفاق نیفتد ،ممکن است واگذاری آنها به
سرنوشت بقیه بنگاهها دچار شود .باید تکلیف حق پخش این بنگاهها و تبلیغات
محیطی آنها مشخص شده و سودآوری آنها تضمین شود .البته ما ارزشگذاری
و قیمتگــذاری برند آنها را انجــام دادهایم و آماده پذیرش هســتند .با این حال
در مذاکــره بــا دســتاندرکاران امر باید حتماً اطمینان خاطر ایجاد شــود .چراکه
ایــن دو باشــگاه طرفداران چنــد ده میلیونی دارند و عاقبت برخــی از بنگاهها که
بهخاطر برخی از غفلتها شــکل گرفته ،اگر در مورد این دو باشــگاه اتفاق بیفتد
حتمــاً عواقب خطرناکتری خواهد داشــت .هیچ تعجیلی نداریــم و با آرامش
این باشــگاهها را در مسیر خصوصیســازی قرار خواهیم داد ».این صحبتهای
رئیس سازمان خصوصیسازی نشان میدهد که با توجه به اوضاع فعلی ،خطر
بزرگ از سر دو باشگاه استقالل و پرسپولیس گذشته است .سؤال و ابهام بسیاری
از کارشناسان و حتی هواداران پرتعداد دو باشگاه این است که با کوهی از مشکالت
که هر یک از دو باشگاه دارند ،چگونه میخواستند آنها را وارد بازار سرمایه و بورس
کنند؟ گرچه باید به این نکته هم توجه داشت که همین هفته پیش صدور مجوز
حرفهایاستقاللوپرسپولیسدچارمشکلشدوایندوتیمتاآستانهکنارگذاشته
شدن از لیگ قهرمانان آسیا هم پیش رفتند .کنفدراسیون فوتبال آسیا تأکید کرده
کــه یکی از شــروط صــدور مجوز حرفهای باشــگاهها ،مشــخص بــودن وضعیت
مالکیت آنهاست و حاال هم  3ماه به سرخابیها فرصت داده شده که وضعیت
خود را مشخص کنند و باید دید در این مدت ،تکلیف خصوصیسازی یا مالکیت
آنها به چه شکل خواهد شد.
مصطفی لشــگری مدیر روابط عمومی پرسپولیس درخصوص وضعیت واریز
پول سرمربی آرژانتینی اسبق این باشگاه و  2بازیکن تاجیکستانی به رادیو تهران
گفت«:هواداران پرســپولیس بدانند ارسال و انتقال پول به دلیل تحریمها کمی
زمانبر اســت .باشگاه پرســپولیس زمانی را از دست نداده اما چون انتقال پول به
حساب کالدرون کمی سخت است ،منتظر باز شدن پنجره هستیم .هر زمان نامه
فیفا به باشگاه ارسال شود جذب این  2بازیکن عملی خواهد شد .حتی اگر کادر
فنی بازیکن دیگری راهم بخواهد باشگاه مقدمات جذب او را فراهم خواهد کرد.
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و باید این صدا را به گوش مســئوالن برسانیم .البته
نبایــد قولی بدهیم که نتوانیم بــه آن عمل کنیم».
گرایــی بیان داشــت« :در این میان نقش مســئوالن
ورزش برای حل مشــکالت ورزشــکاران بسیار مهم
اســت و امیدواریم که گامهای کمیسیون رو به جلو
باشــد تا شاهد پیشرفت ورزش باشــیم .ورزشکاران
پــای صنــدوق آمدنــد و مشــارکت خوبی داشــتند.
باید پاســخ اعتماد و انتخاب آنها را بدهیم .ورزش
کشور باید روند رو به جلو و مثبتی داشته باشد و باید
تمامــی اعضا با همفکری به این مهم برســیم .اگر
دغدغهمان کار کردن باشد ،نباید پشت در مسئوالن
ورزش بمانیــم .در حــال حاضــر نفــرات بزرگی در
جمع کمیســیون ورزشــکاران حضور دارنــد که وزن
کمیسیون را باال برده است .حضور در این کمیسیون
کارم را سختتر میکند چرا که حاال نگاهها روی من
بیشتر خواهد بود».
ëëهدفم فعالیت بیشتر بانوان در ورزش است
بدیهی اســت که حمیدهعباســعلی بیشتر دغدغه

بهداد سلیمی

ذبیحاهلل پورشــیب ( 71رأی) ،احسان حدادی( 67رأی) ،بهداد سلیمی (63
رأی) ،امین بوداغی ( 61رأی) ،شهربان و منصوریان ( 60رأی) ،مجتبی عابدینی
( 59رأی) ،زهــرا نعمتــی ( 58رأی) ،فرزانــه فصیحــی ( 57رأی) ،حمیــده
عباســعلی ( 51رأی) ،مصطفــی نودهــی ( 49رأی) ،محمدرضــا گرایــی (46
رأی) ،نجمه خدمتی ( 41رأی) و حسین ساوه شمشکی ( 41رأی) 15 ،منتخب
کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک شدند .طبق ماده 4بند 2آییننامه
کمیسیونورزشکارانحداکثر 3ورزشکارازهرفدراسیونورزشیکهورزشکاران
آنها حداقل در یکی از  3دوره اخیر بازیهای المپیک تابســتانی یا زمستانی
مدالآوربودند،میتوانندعضوکمیسیونباشند.سایرفدراسیونهایورزشی
المپیکیوغیرالمپیکیصرفاًمیتوانندیکعضوداشتهباشند.

ورزشکاران خانم را داشته باشد .این کاراته کا اظهار
داشــت« :یک کار گروهی انجام خواهد شد و هدف
این کمیسیون بررســی و حل مشکالت ورزشکاران
است .پس از آن ارائه راهکار برای حل مشکالت و در
مرحله بعد راهکار مورد نظر کمیسیون به ریاست
کمیتــه ملی المپیــک خواهد رســید و از این طریق
کارهای اجرایی توسط ریاست کمیته انجام خواهد
شد .من یکی از اعضای بانوی این کمیسیون هستم
و هدفم این است که به بانوان ورزشکار کمک کنم
تا شــاهد فعالیــت بیشــتر ورزش بانوان باشــیم».
او در ادامــه گفت« :یک ورزشــکار زمانی که بیشــتر
در ورزش حرفــهای فعالیــت میکند ،مشــکالتش
بیشتر میشــود .یکی از مسائل مهم ورزشکاران در
خصوص مســائل مالی اســت .ورزشــکاران حقوق
ثابتی ندارند و اگر هم داشــته باشند جوابگویشان
نیســت .مثالً ورزشــکاری که مدال طالی بازیهای
آسیایی را میگیرد ماهانه  700هزار تومان دریافت
میکنــد .موضــوع دیگــر مســأله بیمه ورزشــکاران

اســت که ما سالهاســت با این موضوع دســت به
گریبان هســتیم .من سالهاســت که بیمه ندارم و
بارهــا از این ناحیه آســیب دیــدهام ».دارنده مدال
طــای بازیهــای آســیایی  2014اینچئــون گفــت:
«مشــکالت زیاد اســت و ما که سالهاســت در این
مســیر قرار داریــم کامالً از مشــکالت آگاهی داریم.
مــا میدانیم که هم جنس خودمان برای رســیدن
به جایگاههای باالتر نباید با چه مشــکالتی مواجه
شود .من در دوره اول کمیسیون ورزشکاران حضور
داشــتم البتــه خیلــی دیــر به جمــع اعضــا اضافه
شــدم اما متأسفانه برخی از نفرات به دلیل منافع
شخصیشان در کمیسیون حاضر شدند و کار دنبال
نمیشد .جلسات به صورت منظم برگزار نمیشد.
ما صــدای ورزشــکاران هســتیم و خوشــبختانه در
کمیسیون ورزشــکاران رشــتههای مختلف حضور
دارند و این موضوع میتواند به اعضا کمک کند تا
بیشتر در خصوص مشکالت آگاه شوند و برای رفع
آن تالش کنند».

تراکتور برای  ۲سال با مربی کروات به توافق رسید

سولدو؛ بازیکن سرشناس ،مربی ناکام

گروه ورزشی /پساز اینکه فیروز کریمی در پایان هفته
چهارم لیگ برتر و شکســت برابر پیکان از ســرمربیگری
تراکتــور کنارهگیــری کرد ،این باشــگاه بررســی گزینههای
مختلف برای انتخاب سرمربی جدید را در دستور کارش
قرار داد و در نهایت با زوانیمیر سولدو ،بازیکن اسبق تیم
ملی کرواسی به توافقهای نهایی رسید .سولدو که سابقه
بازی در دینامو زاگرب ،زادار ،اینتر زاپرســیچ و اشتوتگارت
را در کارنامــهاش دارد ،در  ۶۱بازی ملی برای کرواســی به
میدان رفت و  3گل هم بهثمر رســاند .در توافق مدیران
تراکتور با این مربی کروات بحث انتخاب یک دســتیار که
امور مربوط به بدنسازی را انجام میدهد ،قطعی شده و
قرارداد سولدو هم با باشگاه تبریزی تا پایان لیگ بیست
و دوم اســت .سرمربی جدید پرشــورها قرار است امروز از
زاگرب راهی استانبول شده و از آنجا به تبریز برود .نکتهای
که درباره سرمربی جدید تراکتور وجود دارد این است که

او اگرچه بازیکن سرشناســی بوده اما در کســوت سرمربی
ناکام بوده اســت .سولدو  ۵۲ساله هافبک باکیفیتی بوده
و عــاوه بر یک دهه حضــور فوقالعاده در اشــتوتگارت،
تجربه بازی در دو جام جهانی  ۹۸و  ۲۰۰۲را در کارنامهاش
دارد .مقام ســوم جام جهانــی  ،۹۸قهرمانی جام حذفی
آلمان ،نایب قهرمانی بوندســلیگا و نایب قهرمانی جام
برندگان جام اروپا از افتخارات سولدو محسوب میشود.
او در میانــه فصــل  ۲۰۰۷-۰۸هدایــت دینامــو زاگــرب را
قبــول کرد و قهرمانی لیگ برتر و جام حذفی کرواســی را
به همراه این تیم کسب کرد تا شروع رویاییای در کسوت
جدید داشــته باشــد .اما زمانی که ســولدو ســرمربی کلن
شــد ،این تیم فصل  ۲۰۰۹-۱۰را در رده سیزدهم به پایان
رســاند .اوضاع در فصل دوم اصالً نیز خوب پیش نرفت
و پــس از  ۹هفته و کســب  ۵امتیــاز ،از هدایت کلن برکنار
شد .در آن زمان از سولدو بهعنوان آخرین مربی کالسیک

بوندسلیگا یاد میشد .کسی که به مدیریت مردانه اعتقاد
داشته و بازیکنان را فقط مجبور به دویدن در داخل زمین
میکــرد .پــس از اخــراج از کلــن 7 ،ســال هیــچ تیمی به
سراغ سولدو نرفت تا اینکه او دستیار فیلیکس ماگات در
شاندونگ لوننگ چین شد و با این تیم در رده ششم لیگ
چین قرار گرفت .در فصل  ۲۰۱۹-۲۰هم زمانی که ماگات
که مدیر ورزشــی آدمیرا واکر بود ،سولدو بهعنوان سومین
ســرمربی ایــن تیــم انتخاب شــد ولی آدمیــرا بــا  2امتیاز
اختالف نسبت به تیم آخر جدول ردهبندی بوندسلیگای
اتریش به پایان رساند.

بازیکن آنگوال با کی روش درگیر شد

برد آرژانتین ،تساوی ایتالیا و رکورد صددرصدی دانمارک در مقدماتی جام جهانی قطر

گروه ورزشــی /مســابقات انتخابی جام جهانی 2022
قطر جمعه شــب در قارههای مختلف پیگیری شــد .در
قاره اروپا ،ایتالیا در گروه  Cمقابل میهمانش سوئیس 1-1
متوقف شــد تا تکلیف صعود به بازی آخر کشــیده شود.
در بازیهای آخر و حساس ،دوشنبه شب ایتالیا با ایرلند
و ســوئیس با بلغارســتان مصــاف خواهنــد داد .در حال
حاضــر هر دو تیم  15امتیازی هســتند و ایتالیا با تفاضل
گل بهتر صدرنشین اســت .تیم اول مستقیم راهی قطر
میشــود و تیم دوم به پلــیآف خواهد رفــت .در گروه F
دانمــارک که صعودش بــه جام جهانی قطعی اســت،
 1-3از سد جزایر فارو گذشت و رکورد صد درصد پیروزی
خود را تداوم بخشید .در گروه  Iانگلیس با پیروزی ،0-5
آلبانــی را پشــت سرگذاشــت .در این دیدار هــری مگوایر
و هــری کیــن که این فصل در منچســتر یونایتد و تاتنهام
روزهای کم فروغی را پشت سر میگذرانند ،در تیم ملی

درخشــان ظاهر شدند .هری مگوایر در دقیقه  ،9گل اول
انگلیس را به ثمر رســاند و هری کین با گلزنی در دقایق
 33 ،18و  45+2هــت تریــک کــرد .انگلیــس در صورت
کسب یک تساوی در دیدار مقابل سنمارینو مسافر جام
جهانی میشود .در دیگر بازی این گروه ،لهستان با دبل
لواندوفســکی  1-4مقابل آنــدورا پیروز شــد .در امریکای
جنوبــی هــم آرژانتیــن  0-1اروگوئــه را شکســت داد .تک
گل این دیدار را دی ماریا ( )7به ثمر رساند .لیونل مسی
به دلیــل مصدومیت در ترکیب اصلــی آرژانتین حضور
نداشــت و دقیقه  75وارد زمین شــد .آرژانتین با این برد
 28امتیــازی شــد و خیالش بابت صعود راحت شــد .در
قاره آفریقا دیدار مصر و آنگوال که با تساوی  2-2به پایان
رســید ،به درگیری انجامید .کارلوس کیروش ســرمربی
ســابق ایران و کنونــی مصر یک طرف ایــن درگیری بود؛
جنجال زمانی آغاز شد که بازیکن آنگوال خطای شدیدی

روی مدافع مصر انجام داد و او را به خارج از زمین بازی
پرتاب کرد .کیروش در این بین وارد معرکه شــد تا فضا
را آرام کنــد ،اما یکی از بازیکنان آنگــوال وارد این درگیری
شــد و ســرمربی ســابق ایران را هــل داد که ایــن موضوع
باعث متشــنج شــدن جو بازی شــد .با این تســاوی ،تیم
کــیروش در فاصله یک بــازی مانده تا پایان دور گروهی
صعــود خود را به مرحله نهایی انتخابی به جام جهانی
قطعی کرد.

