
تقوی، کمیل قاسمي  و س��یداحمد محمدی آمدند کنار یک سری 
باتجربه و جوان ترها تمرین کردند. به عنوان نمونه مهدی تقوی در 
اردوی اول با توجه به دور بودنش از کش��تی، دید کار خیلی سخت 
است. تقوی با توجه به اینکه باید تمرینات طاقت فرسا را پشت سر 
بگذاریم و بعد در میدان مسابقه شرکت کنیم، احساس کرد نمي تواند 
به این راه سخت ادامه دهد ولی بقیه بچه ها مثل رضا یزدانی خیلی 
با انگیزه تمرین مي کنند. این انگیزه و تمرین یک بخش کار اس��ت 
و رفتن روی تشک و کشتی گرفتن در مسابقات بخش دیگر است. 
بچه ها تمرینات را کنار جوان ترها پشت سر مي گذارند، باز هم تأکید 
مي کنم وقتی باتجربه ها را مي آوریم، جوان تر ها را فراموش نمي کنیم 
و این دو را کنار هم مح��ک مي زنیم. باتجربه ها ب��ه تورنمنت های 
مختلف اعزام مي شوند و جوانان هم در جام جهانی در قالب تیم امید 
محک مي خورند. پس از بررسی عملکرد ملی پوشان در این مسابقات، 
شایسته ترها و کسانی که بتوانند خودش��ان را به دوبنده تیم ملی 

نزدیک تر کنند، در ترکیب اصلی تیم ملی قرار خواهند گرفت.
برای اینکه آقایی کشتی ایران در دنیا تکرار شود، عالوه 
بر مباحث فن�ی، موضوع حمایت های الزم از کش�تی 
است. در سال هاي اخیر یکی از گالیه های اصلی جامعه 
کش�تی عدم حمایت الزم از این رشته اس�ت و اینکه 
حمایت ها به اندازه انتظارها نیس�ت. همه از کشتی در 
رقابت های مختلف انتظار مدال دارند اما حمایت هایی 

که برای کسب مدال الزم است، انجام نمي شود!
ما وقتی مي خواهیم به میدان جنگ برویم باید یک سری ابزار داشته 
باشیم؛ با دست خالی که نمي شود به جنگ توپ و تانک رفت، همه 
ابزارهای حمایتی برای رویارویی با رقیبان برای کس��ب نتیجه در 
کنار هم باید فراهم باشد. نیروی انسانی که هست، هر چند در بعضی 
وزن ها دستمان خالی است و احتیاج به زمان داریم، از طرفی حمایت 
عملی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک از کش��تی الزم اس��ت، 
به خصوص رش��ته های مدال آور در المپیک باید از این حمایت ها 
برخوردار باشند و یکی از این موضوعات حمایت مالی از فدراسیون 

کشتی برای برگزاری اردوهای مختلف است. 
به حمایت ها اش�اره کردی�د اما مصاحبه ای از حس�ن 
رحیمي  چند روز پیش منتشر ش�ده بود که گفته بود 
»وقتی بعد از چند سال دوباره به خانه کشتی برگشتم 
چیزی تغییر نکرده بود، همان امکانات و همان اردوها 
و این موضوع یأس آور بود.« ب�رای اینکه یک قهرمان 

مأیوس نشود، چه کار باید کرد؟
در ح��ال برنامه ریزی هس��تیم تا ب��رای تنوع تمرینی یک س��ری 
اردوهای م��ان را خارج از خانه کش��تی برگزار کنی��م، تنوع فضای 
تمرینی که به خاطر بچه هاست و علم روز ورزش دنیا به ما مي گوید 
تنوع در انواع تمرینات و فضای تمری��ن و اردویی مي تواند روی کار 
ما اثر منفی و مثبت داشته باشد. من کاماًل این را قبول دارم و اینکه 
عالوه بر تغییر فضای اردو، امکانات هم باید به وضعیت مطلوب برسد 

تا شرایط نسبت به گذشته برای ملی پوشان بهتر شود.
بازگشت ش�ما به کشتی آزاد با بازگش�ت محمد بنا به 
کشتی فرنگی همزمان شد، ترکیبی که مردم خاطرات 
خوبی با آنها دارن�د و امروز هم خیل�ی امیدوارند این 

موفقیت ها دوباره تکرار شود.
امیدوارم خاطرات خوبی که کش��تی آزاد و فرنگی با من و آقای بنا 
دارد، دوباره تکرار شود. از صمیم قلب مي گویم ارتباط من با محمدآقا 
بی نظیر است و هدف هم بچه های آزاد و هم بچه های فرنگی کسب 
افتخار برای ایران است. در مسابقات جهانی 2011 خاطرم هست، 
ملی پوشان فرنگی، آزادکاران را تشویق مي کردند و بر عکس، همه 
یک قلب واحد شده بودیم. این را هم بگویم یکی از کسانی که خیلی 
مصّر بود محمد بنا برگردد من ب��ودم و خیلی با وی صحبت کردم. 
بازگشت خیلی برایش سخت بود اما به محمدآقا گفتم االن کشتی 
ما به شما نیاز دارد و باید با هم کمک کنیم. االن هم جو خیلی خوبی 
بر اردوی تیم های آزاد و فرنگی حاکم است و این صمیمیت و رفاقت 

مي تواند معجزه کند.
به همدلی کشتی آزاد و فرنگی اشاره کردید در حالی که 
قبالً گفته مي شد به کشتی آزاد بیشتر توجه مي شود 
به فرنگی کمت�ر یا بالعک�س و این بحث ها متأس�فانه 

حاشیه هایی را به وجود آورده بود.
االن دیگر چنین مسئله اي اصاًل وجود ندارد و نگاه فدراسیون به هر دو 
رشته کاماًل یکسان است. محمد بنا در یکی از مصاحبه هایش گفته 
بود »ما یک قلب و یک روح داریم در دو جسم« و این نشان دهنده 
همدلی بچه های آزاد و فرنگی است و باید باشد و همه برای سربلندی 

کشتی ایران تالش مي کنیم.
در پایان حرف و نکته ای اگر باقی مانده است...

امیدوارم خداوند به ما کمک کند و محبت مردم ما را سرپا نگه داشته 
و امیدواریم اتفاقات خوبی با کشتی رقم بزنیم و لبخند را به لب مردم 
بیاوریم. المپیک از آن چیزی که در تقویم مي بینیم به ما نزدیک تر 
است و امیدوارم همه همدل و کنار هم باشیم تا سربلندی و افتخار 
کشتی را در المپیک توکیو ببینیم. از رسانه ها مي خواهم از کشتی 
حمایت کنند و هر جا ضعف و انتقادی بود را گوشزد کنند و ما هم با 

گوش و دل پذیرای آن هستیم.

داریم، بعد از المپیک 2020 شرایط مان خیلی بهتر 
خواهد شد، اما چه کنیم که االن نیاز است در این 
فرصت باقی مانده تا المپیک توکیو کشتی نتیجه 
بگیرد و این کارمان را صدچندان سخت مي کند. 
در حال حاضر برای ورزش ایران باید به فکر نتیجه 
باش��یم، آن هم در ش��رایطی که در برخی وزن ها 
واقعاً دستمان خالی اس��ت و این را مردم خوب و 
کشتی دوست ما باید بدانند که غالمرضا محمدی 
و کسانی که االن کنار کشتی هستند، نمي توانند 
در این ش��رایط معجزه کنند. اگر چه این قول را 
مي دهم که تمام توانمان را مي گذاریم که نهایت 

کمک را به کشتی داشته باشیم.
با وج�ود چنین ش�رایطی ام�ا یکی از 
رش�ته هایی ک�ه در رقابت هایی مانند 
المپی�ک روی مدال های آن حس�اب 
ویژه ای  باز مي ش�ود، کش�تی اس�ت و 
انتظار از ملی پوشان آزاد و فرنگی خیلی 
باالست و این کارتان را سخت مي کند.

خواهشي دارم که باید خیلی منطقی عنوان شود 
که شرایط، شرایط سختی است. ما آمدیم که تمام 
توانمان را بگذاریم. هر وقت کشتی در المپیک یا 
بازی های آس��یایی بد نتیجه مي گرفت، ورزش 
ناکام مي شد اما هر وقت کشتی به عنوان ورزش 
اول کشور و طالیه دار کاروان ایران در المپیک ها 

موفق شد، کاروان ایران هم موفق شد. رشته های 
مدال آور در المپیک هم چند رشته بیشتر نیستند 
و مردم به کش��تی، وزنه برداری، تکواندو و کاراته 
هم که از المپیک توکیو ش��رکت مي کند، امید 
بس��ته اند. امیدوارم کمیته ملی المپیک، وزارت 
ورزش و رسانه ها کنار هم و همدل باشیم و شرایط 
خوبی را به وجود بیاوریم که ورزش ما و کشتی در 
المپیک توکیو موفق شود، هر چند کارمان خیلی 

سخت است اما غیرممکن نیست.
در صحبت های تان به ش�رایط سخت 
کشتی اش�اره کردید و اینکه در چند 
وزن دست شما خالی است، آن هم تیم 
کشوری که مهد کشتی دنیاست، چه 

چیزی باعث شد به این نقطه برسیم؟
قبل از اینکه پاسخ این سؤال را بدهم، مي خواهم 
به تصمیمي  که فدراسیون کشتی برای اعزام تیم 
امید به جای بزرگساالن به رقابت های جام جهانی 
گرفت، اشاره کنم. این یکی از بهترین تصمیماتی 
است که در س��ال های اخیر گرفته شده است. ما 
در هفت سال گذش��ته با وجودی که به نیکی از 
آقای خادم و همکارانش��ان و تالش هایشان برای 
موفقیت کش��تی یاد مي کنم اما در این س��ال ها 
آین��ده را ندیدی��م و آمدیم نفرات اصل��ی و تمام 
موجودیت مان را به اکثر مسابقات مختلف اعزام 
کردیم. چ��ه لزوم��ي  دارد که در ج��ام جهانی یا 
قهرمانی آس��یا به دنبال نتیجه باشیم؟ 10 سال 
گذشته به جایی رسیده بودیم که در مصاحبه هایم 
به آن اش��اره کرده بودم که مسابقات جام جهانی 
و قهرمانی آسیا را به عنوان رقابت های تدارکاتی 
مهم در نظر بگیریم و جوانان را در کنار باتجربه ها 
به این مسابقات بفرستیم تا کشتی گیران جوان هم 
محک بخورند و هدف گذاری ما مسابقات قهرمانی 
جهان و المپیک باشد. این نوع نگاه اما در چند سال 
گذشته وجود نداش��ت و به یکباره دست کشتی 
ایران خالی ش��د. برای تغییر این شرایط تصمیم 
اعزام تیم امید به جام جهانی که اسفندماه برگزار 
مي شود، گرفته شد تا کشتی گیران جوان هم در 
میادین مهم محک بخورند. مسابقات جام تختی را 
داریم که بهترین های ایران شرکت مي کنند، تیم 
به جام دانکلوف هم خواهد رفت و هدفمان حفظ 
باتجربه ها در کنار میدان دادن به باتجربه هاست تا 

آینده کشتی کشورمان تضمین شود.
از صحبت هایت�ان برمي آید که حاکم 
بودن نگاه نتیجه گرایی برای کش�تی 
در س�ال های اخیر باعث شد تا امروز 
کشتی از روزهای خوبش فاصله بگیرد 

و پشتوانه سازی فراموش شود.
نتیجه گرایی ص��رف و در بعض��ی جاها چیدمان 
اش��تباه در کادر فنی به خصوص در رده های پایه 
عواملی بود که باعث شد راه اشتباه برویم و غفلت 

کنیم و نتوانیم به خوبی پشتوانه سازی کنیم.
در ابتدای حضور دوباره تان در کشتی 
آزاد از چند چه�ره باتجربه مانند رضا 
یزدانی، مهدی تقوی، حس�ن رحیمي  
و... که چند سالی بود از تیم ملی فاصله 
گرفته بودند، دعوت کردید و دلیل آن را 
استفاده از تمام پتانسیل کشتی عنوان 
کردید، ب�ا توجه به برگ�زاری دو اردو، 

شرایط این بچه ها را چطور دیدید؟
نفس کار این بود که به سرمایه های کشتی احترام 
بگذاری��م و اگر قرار اس��ت ای��ن قهرمانان روزی 
از دنی��ای قهرمانی کنار بروند، ب��ا خاطره خوش 
خداحافظی کنند و این را مي توانستیم در اردوها 
مش��خص کنیم. بچه ها را دعوت کردیم و اتفاق 
خوبی افتاد و نکته مهم وفاق و همدلی و انسجام 
تیمي  است که کشتی به آن احتیاج دارد. دعوت از 
این بچه ها بازتاب خیلی خوبی در جامعه ورزش و 
کشتی داشت. رضا یزدانی، حسن رحیمی، مهدی 

کش�تی ای�ران در حال�ی روزهای 
سعيد احمديان

      گفت وگو
س�ختی را تجرب�ه مي کن�د که با 
بازگشت غالمرضا محمدی و محمد 
بنا، امیدها به تکرار موفقیت های کشتی آزاد و فرنگی در مسابقات 
جهانی سال آینده و المپیک بیشتر شده است. غالمرضا محمدی 
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در گفت وگو با »جوان« از برنامه هایش 
برای احیای این رشته ورزشی در میادین جهانی و المپیک صحبت 
کرده است، هدفی که تأکید مي کند رسیدن به آن نیاز به حمایت 
همه جانب�ه وزارت ورزش و جوانان و کمیته مل�ی المپیک دارد.

    
پس از 10 س�ال دوباره هدایت تیم ملی کشتی آزاد را 
بر عهده گرفتید، غالمرضا محمدی که س�ال 87 برای 
اولین بار سکان هدایت کشتی آزاد را در دست گرفت با 
غالمرضا محمدی که سال 97 دوباره فرصت این تجربه 

را پیدا کرد، چه تفاوتی دارد؟
قطعاً یک تجربه 10 ساله اضافه شده است، تجربیات خیلی خوبی را 
نسبت به 10 سال پیش که اولین بار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد 
شدم، به دست آورده ام و پخته تر شده ام. امیدوارم این تجربیات به ما 
کمک کند و اشتباهات سال های گذشته را تکرار نکنیم و با ضریب 
اشتباه کمتر به کشتی کمک کنیم. از س��ال 87 تا 90 در کنار تیم 
ملی بزرگساالن بودم و کارمان را با جمعی از کشتی گیران جوان بعد 
از المپیک پکن ش��روع کردیم و روز به روز بهتر شدیم، طوری که 
در سال 2011 تیم ایران باید قهرمان جهان مي شد و شایستگی آن 
را داشت اما با کمترین اختالف با روس ها با دو طال، یک نقره و یک 
برنز نایب قهرمان دنیا شد. در ادامه قهرمان آسیا شدیم و تیم واقعاً 
ش��رایط خوبی برای المپیک لندن داشت ولی خب در ادامه اتفاقی 
افتاد که باعث شد از تیم ملی جدا شوم. در همه این سال ها اما همواره 
کنار کشتی بوده ام، در مسابقات لیگ به عنوان مربی فعالیت کردم 
و در دو سال گذش��ته هم هدایت تیم ملی نوجوانان کشتی آزاد که 
آینده سازان این رشته هستند، را بر عهده داشتم. با تالشی که با همه 
دوستان در رده نوجوانان داشتیم، توانس��تیم تیم ایران را با همت 
شیربچه هایی که آینده کشتی را تضمین مي کنند، برای اولین بار در 

خارج ایران قهرمان جهان کنیم.
اما بعد از این موفقی�ت با رفتن آقای خ�ادم دوباره به 
تیم ملی کشتی بزرگساالن برگشتید، کار با نوجوانان 

برایتان بیشتر جذابیت داشت یا االن؟
برنامه کاری که ب��رای خودم تنظیم کرده ب��ودم این بود که خیلی 
دوست داشتم با همان بچه های نوجوان به تیم جوانان بیایم و بعد 
با همین بچه های جوانان بعد از المپیک 2020 کارم را در تیم ملی 
بزرگساالن با همان کش��تی گیرانی که از رده نوجوانان شروع کرده 
بودم، ادامه بدهم. با توجه به ش��رایطی که برای کشتی پیش آمد و 
بحرانی شد، نیاز شد که کنار تیم بزرگساالن باشم و به این تیم کمک 
کنم. هر چند کار خیلی سخت است و خدا باید این جسارت را به ما 
مي داد که این مسئولیت سنگین را در این شرایط سخت قبول کنیم. 
تنها یک آدم دیوانه عاشق کشتی این کار مي کند. تصمیم سختی بود 
و شاید در این آشفته بازار کشتی منطقی این بود که قبول نمي کردم 
اما کشتی خیلی بزرگ است و ما مدیون کشتی هستیم و آمدم و دو 

اردو را هم تا امروز برگزار کرده ایم.
با توجه به بحث جدای�ی تلخ تان در آس�تانه المپیک 
لندن که آقای خادم سرمربی تیم ملی کشتی آزاد شد، 
10 سال پس از آن اتفاق آیا با توجه به آن طرز برکناری 
آن هم در روزهایی که کشتی در اوج بود، برای پیشنهاد 
فدراسیون مردد نشدید؟ نگران نبودید که اتفاقات 10 

سال پیش دوباره تکرار شود؟
نمي خواهم به گذش��ته برگ��ردم و آن دوران خیلی به من س��خت 
گذشت. نگران این موضوع هستم، سیستم ورزش حرفه ای دنیا این 
را مي گوید که یک مربی وقتی مي خواهد کاری را انجام دهد، حداقل 
یک پروسه چهار ساله زمان نیاز دارد اما ورزش کشورمان در موضوع 
مدیریت و مربیگری ثبات کافی ندارد و این نگرانی از تغییرات هست. 
اینکه همه چیزمان مانند تجربه و آبرویمان را بگذاریم کف دست مان 
و کار را قبول کنیم، در حالی که معلوم نیست چه اتفاقی تا المپیک 
خواهد افتاد، سخت است اما در حالی که خیلی ها به من گفتند در 
این برهه قبول هدایت کشتی آزاد منطقی نیست، تصمیم گرفتم که 
کنار کشتی باشم. حتی در نوجوانان هم این تجربه را داشتم، تیمي 
 که ما تحویل گرفتیم، سوم آسیا و هشتم جهان بود ولی با همت کادر 
فنی و حمایت های فدراسیون توانستیم این تیم را قهرمان کنیم و 
از همه مهم تر اینکه نسل نویی به کش��تی ایران معرفی شد. امروز 
که مي بینیم بچه هایی از آن تیم نوجوانان مي آیند، عالوه بر مدعی 
بودن برای تیم ملی جوانان، حتی برای تیم بزرگس��االن هم مدعی 
هستند، خوشحالم و این هدف مهم ما در تیم نوجوانان بود که به آن 

دست پیدا کردیم.
نسبت به پتانسیل و ظرفیت کشتی با توجه به حضورتان 
در تیم ملی نوجوانان واقف هستید. وضعیت کشتی را 
برای اینکه دوباره ب�ه روزهای آقایی در کش�تی دنیا 

برگردد، چطور مي بینید؟
این قول را مي دهم که با توجه به نسلی که از کشتی در رده نوجوانان 
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حمایت عملی وزارت ورزش و کمیته 
ملی المپیک از کش�تی الزم است، 
به خص�وص رش�ته های م�دال آور 
در المپیک بای�د از ای�ن حمایت ها 
برخوردار باشند.  عالوه بر تغییر فضای 
اردو، امکان�ات هم بای�د به وضعیت 
مطلوب برسد تا ش�رایط نسبت به 

گذشته برای ملی پوشان بهتر شود

یکی از کسانی که خیلی مصّر بود 
محمد بنا برگردد من بودم و خیلی با 
وی صحبت کردم. بازگشت خیلی 
برایش سخت بود اما به محمدآقا 
گفتم االن کش�تی ما به شما نیاز 
دارد و باید با هم کمک کنیم. االن 
هم جو خیل�ی خوبی ب�ر اردوی 
تیم های آزاد و فرنگی حاکم است 
و این صمیمیت و رفاقت مي تواند 
معجزه کند. محمد بنا در یکی از 
مصاحبه هایش گفته بود »ما یک 
قلب و یک روح داریم در دو جسم« 
و این نشان دهنده همدلی بچه های 
آزاد و فرنگی اس�ت و باید باشد و 
همه برای سربلندی کشتی ایران 

تالش مي کنیم

گفت و گوي »جوان« با غالمرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد

نتیجه گرایی صرف و در بعضی جاها چیدمان اشتباه در کادر فنی 
به خصوص در رده های پایه عواملی بود که باعث شد راه اشتباه برویم

نتیجه گرایی به کشتی ضربه زد

آگهی حصر وراثت

رئیس شعبه 8 شوراى حل اختالف سنندجم الف: 8654

 1. مبلغ اشتراك را براساس جدول راهنماي مندرج به حساب سیبا 0105952304007 بانک ملی شعبه میدان فردوسی به نام 
شرکت پیام آوران نشر روز واریز نمائید.

 2. فرم پر شده اشتراك را به همراه اصل فیش بانکی به وسیله پست سفارشی به دفتر امور مشترکین روزنامه ارسال نمائید.
 3. ارسال نشریه پس از رسیدن فیش و فرم اشتراك از اول و شانزدهم هر ماه آغاز می شود.

 4. لطفا کپی رسید بانکی را تا پایان مدت اشتراك نزد خود نگه دارید.
 5. در صورت تغییر نشانی در اسرع وقت امور مشترکین را مطلع فرمائید.

 
 توضیح:  ایثارگران (خانواده معظم شهدا، جانبازان عزیز و آزادگان سرافراز) از تخفیف ویژه 20% بهره مند می شوند.
 آدرس: خیابان میرزاي شیرازي، نرسیده به خیابان شهید مطهري، خیابان پانزدهم، پالك 44، طبقه دوم

تلفن: 88341654 نمابر: 88341650

مبلغ اعتبار اولیه عنوا ن پروژهردیف
مدت اجراردیف بودجه(ریال)

مبلغ تضمین 
حداقل پایه و رشته(سپرده به ریال)

رتبه 5 ابنیه6200/000/000 ماه4/000/000/00037016 احداث ساختمان شهرداري منطقه پنج1

رتبه 5 ابنیه و تاسیسات7350/000/000 ماه7/000/000/00036099/1تکمیل استخر آتش نشانی (تجدید)2

رزومه فعالیت مرتبط12150/000/000 ماه3/000/000/00037012خرید و نصب دوربین ساختمان هاي اداري3

شهرداري اسالمشهر در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1397 از محل اعتبارات شهرداري اجراي پروژه هاي ذیل را از طریق مناقصه عمومی 
واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط داراي رتبه بندي دعوت می گردد جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد به امور قراردادهاي 

شهرداري اسالمشهر مراجعه نمایند. 
ضمناً مهلت ارسال پیشنهادات حداکثر تا ده روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم خواهد بود. 

هزینه چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

مهلت اخذ اسناد از تاریخ 1397/10/25 لغایت 1397/11/7 می باشد.

شهردار اسالمشهر- حسین طال نوبت اول: 1397/10/18   نوبت دوم: 1397/10/25


