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گزارش
وزارت هرچه زودتر تکلیف فدراســیون
کشتی را مشخص کند

بنا :شاید به غیر از بنیتمیم
با کسی کار نکنم!

محمد بنا درباره آخرین وضعیت تیم ملی کشتی
فرنگی گفت« :ما تازه کار را شــروع کردهایم و
یک سری شــرایط برای ورود کشتیگیران به
تیم ملــی تعیین کردیم و فرآیند انتخابی را در
مرحله نخســت از  ۵تا  ۷دی برگزار میکنیم تا
نفرات حاضر در جام تختی مشخص شوند ».به
گزارش ایسنا او درباره مشخص شدن دستیاران
خود گفت« :قطعا تا زمان برگزاری مســابقات
انتخابی که پنجم دی ماه خواهد بود ،کادر فنی
مشخص خواهد شــد .البته همانطور که اعالم
کردم حضور جزینی و اســفندیاریفر در کادر
فنی قطعی است و  ۲تا  ۳نفر دیگر نیز به کادر
فنی اضافه خواهند شد ».بنا در پاسخ به اینکه
آیا هدف از حضور در رقابتهای جهانی ۲۰۱۹
بیشتر کســب مدال است یا ســهمیه المپیک
توکیو ،گفت« :تیم ملی در آسیایی قرقیزستان و
جهانی مجارستان نتایج خوبی نگرفت اما آنچه
که مسلم است در ابتدا وزارت ورزش باید هرچه
سریعتر تکلیف ریاست فدراسیون را با برگزاری
انتخابات مشــخص کنــد .چراکه قطعــا ادامه
ایــن بالتکلیفی باعث ضربه به کشــتی خواهد
شــد .هدف بلندمدت من موفقیت در المپیک
توکیوســت اما من نمیدانم فردا چه کسی قرار
است رئیس فدراســیون شود تا با خیال آسوده
برنامهریزی کنم .طال گرفتن در جهان و المپیک
خیلی ســخت شده و اگر حمایت و برنامهریزی
الزم را نداشــته باشیم ،نمیتوانیم موفق شویم.
مســابقات جهانی برای ما خیلی مهم اســت،
چراکه میتوانیم بلیت رفتن به المپیک توکیو را
بگیریم اما اگر تکلیف فدراسیون هرچه سریعتر
مشــخص نشــود ،نمیتوانیم برنامهریزی بلند
مدت داشــته باشــیم و این موضوع به عملکرد
ما لطمه خواهد زد و طبیعتا با ســختی خیلی
بیشــتری به المپیک میرســیم .درحال حاضر
مشــکل اصلی ما بالتکلیفی فدراسیون است و
وزارت باید هرچه سریعتر تکلیف فدراسیون را
مشخص کند ».او خاطرنشــان کرد« :مثال اگر
رئیس بعدی فدراســیون کشتی خدایی ناکرده
کسی غیر از بنیتمیم شود ،شاید اصال نخواهد
بــا من همکاری کنــد و یا بگویــد خط کاری
من این اســت و من شــرایط او را قبول نکنم.
برای من کشــتی در اولویت است اما بنیتمیم
تخصــص کشــتی را دارد و عالوهبــر اینکه از
جامعه کشــتی است چندین ســال در عرصه
مدیریریتی فدراسیون حضور داشته و به خوبی
با همه موارد و مشکالت آشناست».

تایید میزبانی اردبیل
از لیگ ملتها
توسط FIVB

نادر فالحی رئیس هیئت والیبال اردبیل از تایید میزبانی
اردبیل از لیگ ملتهای والیبال توســط فدراســیون
جهانــی والیبــال ( )FIVBخبــر داد و گفت« :پس
از بازدید کریســتین واســمر ناظر و مسئول برگزاری
رویدادهــای جهانی والیبال از امکانات اردبیل ،میزبانی

ستاد بحران حوادث کوهستان را به رسمیت نمی شناسد

زارعی :هزینه صدور مجوز صعود به دماوند  50دالر است

فصــل صعودهــای کوهنوردی
درحالی با فرا رســیدن بهار آغاز
میشــود که درحال حاضر هم شاهد صعودهای
جســتهو گریخته کوهنوردان بــه قلل مختلف
داخلی هســتیم .صعودهایی که بعضا با حوادث
تلخی روبهرو میشــود .حال آنکه به گفته رضا
زارعی رئیس فدراسیون کوهنوردی در کشور ما
به دلیل نبود ارتباط مناســب بین سازمانهای
مختلف ،دسترســی به یک تیم حادثهدیده چند
روز زمان خواهد برد .او در مصاحبه با خراســان
با تاکید بــر اینکه ضعف قانونــی منجر به این
شــده که ســتاد بحران ،حوادث کوهستان را به
رســمیت نشناســد ،عنوان کرد به همین علت
عملیات امدادونجات مفقودشــدگان کوهستان
همواره با مشکالتی مواجه است .زارعی که بودجه
فدراســیون تحت مدیریتش را یکسوم بودجه
بسیاری از فدراســیونهای المپیکی میداند ،از
درآمدزایی این فدراســیون از طریق صدور مجوز
صعود به دماونــد صحبت کرد .مجوزی که برای
خارجیها چیزی حدود 50دالر خرج برمیدارد.
بحرانهای ارزی سال مالی سختی برای
فدراسیونها رقم زد .این اتفاق چه تاثیری
بر عملکرد فدراسیون کوهنوردی داشت؟
بحرانهای ارزی هزینهها را در همه فدراسیونها
از جمله فدراسیون کوهنوردی چندین برابر کرده
و به جرات میتوانم بگویم که هزینههایمان برای
هر اعزام چیزی حدود  3برابر شده .بنابراین قطعا
در آینــده این بحرانهــای ارزی بر اعزامهای ما
تاثیرات منفی خود را خواهد داشت.
بودجــه کوهنــوردی در مقایســه با
فدراســیونهای المپیکی همتراز خود چه
میزان کمتر است؟
براساس آنچه که از روســای فدراسیونها یا از
خود کمیته ملی المپیک میشــنوم ،درآمد ما از
کمیته ملی المپیک ،گاها بین نصف یا یک سوم
سایر فدراسیونهاست و در رشتههای اصلیمان
هــم 10 ،درصد بودجه ســایر فدراســیونها را
دریافت میکنیم .در وزارت ورزش هم شــرایط
بودجه ما حدود نصف یا یک سوم فدراسیونهای
المپیکی است.

فصل صعودها نزدیک است .برای کاهش
حوادث کوهنوردی چه اقداماتی در دستور
کار فدراسیون قرار گرفته؟
یکــی از کارهایی که از ســال  92آغاز کردهایم،
دســتهبندی باشــگاههای ورزشــی بر اســاس
ساختارشان بود .ما با فشارهای زیادی که آوردیم،
ساختار گروههای کوهنوردی را در دل باشگاهها
قرار دادیم .حوادث کوهستان در تمام دنیا شایع
اســت .کوهی مثل منبــان پرتلفاتترین قله
دنیاست .اما آنها میآیند و از طریق سازمانهای
مرتبط به راهنماهای کوهســتان ،کوهنوردان را
وادار میکنند که حتما باید به همراه یک راهنما
به قله صعود کنند .این ساختار در کوهنوردی ما
وجود ندارد .به این ساختار که برسیم میتوانیم
تلفات را به حداقل برسانیم اما نمیتوانیم تلفات
کوهستان را صفر کنیم .از طرفی ایجاد پایگاههای
کوهســتانی و همکاری ســازمانهای مرتبط با
بحثهای امداد و نجات در کاهش تلفات حوادث
میتواند بســیار کمککننده باشد .در فرانسه از
زمــان وقوع حادثه تا پایان عملیات امدادونجات،
چیزی کمتر از نیمساعت صرف وقت میشود .اما
در کشور ما برای دسترسی به یک تیم حادثهدیده
باید چند روز وقت صرف کنیم.
علت چیست؟
ما هیچ ارتباط مناسبی بین سازمانهای مختلف

ایرج داناییفرد به علت بیماری کبدی درگذشت
ایرج داناییفرد ،پیشکسوت باشگاه استقالل و بازیکن
اســبق تیم ملــی و نخســتین گلزن ایــران در ادوار
جامجهانی ،دیروز به دلیل مشکل کبدی در  ۶۷سالگی
دار فانی را وداع گفت .خبر درگذشت این پیشکسوت
باشــگاه استقالل بازتاب زیادی داشت و صفحه رسمی
فیفا در توییتر به خبر درگذشــت پیشکسوت فوتبال
ایران واکنش نشــان داد .ایرج داناییفرد  ۲۰اســفند
 ۱۳۲۹در شهر تهران به دنیا آمد و فرزند مرحوم علی
داناییفرد بود .مرحوم علــی داناییفرد از بنیانگذاران
تیم فوتبال باشــگاه دوچرخهســواران و تاج (استقالل
کنونی) و از یاران اولیه این تیم در ســال  ۱۳۲۴بود.
داناییفرد نخســتین مربی تیم فوتبال استقالل بود و
بیش از  2دهه مربیگری آبیپوشــان تهران را برعهده
داشــت و طوالنیتریــن دوران مربیگــری در تاریخ
باشــگاه اســتقالل از آن اوســت و از او به عنوان پدر
معنوی باشگاه تاج یاد میشود .مرحوم ایرج داناییفرد
فوتبالش را زیرنظر پدرش آغــاز کرد و در ادامه عضو
باشــگاههای تاج ،عقاب و پاس شد و اواخر فوتبالش را
در تاج سپری کرد .او در جام جهانی  ۱۹۷۸عضو تیم
ملی فوتبــال ایران بود و بازیهــای خوبی از خود به
نمایش گذاشــت و در بازی با اسکاتلند نیز زننده تنها
گل تیم ایــران بود و با این گل ،نــام ایرج داناییفرد
به عنوان اولیــن زننده گل ایران در تاریخ جام جهانی

اردبیل از هفته چهارم لیگ ملتهای والیبال توســط
فدراســیون جهانی تایید و به فدراسیون والیبال ابالغ
شــده اســت ».فالحی بیان کرد« :با توجــه به اینکه
صرفا نواقصات جزیی در ســالن رضازاده وجود داشت،
فدراسیون جهانی دیگر ناظری به اردبیل نخواهد فرستاد

و کلیه پیگیریها توسط فدراسیون والیبال کشورمان
انجام خواهد شد ».به گفته رئیس هیئت والیبال اردبیل
ایران در مسابقات لیگ جهانی سال آینده  2هفته پیاپی
میزبــان این لیگ خواهد بود که هفته اول در ارومیه و
هفته دوم در اردبیل برگزار خواهد شد.

ثبت شــد .نخســتین بازی ملی او ۲۰ ،دی  ۱۳۵۵در
مقدماتــی جام جهانی  ۱۹۷۸در شــهر ریــاض برابر
عربستان انجام شد ،ایران بازی را  - 3صفر پیروز شد.
ایرج داناییفرد یکــی از بازیکنان ایرانی حاضر در تیم
منتخب جهان هم بود و به همراه آندرانیک اسکندریان
دیگر پیشکسوت باشگاه استقالل در بازی خداحافظی
پله حضور به عمــل آورد و در مقابل بزرگانی همانند
پله و یوهان کرایف بازی کرد .او پس از جامجهانی ۷۸
کــه به اوج قدرت و محبوبیت رســیده بود ،از فوتبال
خداحافظی کــرد و دوران فوتبالش کوتاه اما پرافتخار
بــود .داناییفرد در اواخر عمر خود ســاکن آمریکا بود
و یک فروشــگاه وســایل ورزشــی را اداره میکرد اما
با آغــاز بیماریاش به ایران برگشــت و تحت معالجه
قرار گرفت و قرار بود در بیمارســتان نمازی شــیراز
تحــت عمل پیوند کبد قرار بگیــرد که پیمانه عمرش
لبریز شــد و دارفانی را وداع گفت .مهاجرانی سرمربی
ســابق تیم ملی و مربــی داناییفــرد در جامجهانی
 1978آرژانتیــن درباره این پیشکســوت فقید اظهار
کرد«:ایرج داناییفرد ،انسان شریف و بزرگی بود که در
خانوادهای فوتبالی رشــد کرد 2 .نسل از فوتبال ایران
بــه او و پدرش ،ایرج داناییفرد مدیون هســتند .علی
داناییفرد فوتبالیســتهای بزرگی پرورش داد و ایرج
هم در مکتب تاج و استقالل رشد کرد و از بزرگترین

نداریم .ســتاد بحران هنوز حوادث کوهستان را
به رسمیت نمیشناســد .به همینخاطر بودجه
اختصاصی به ســازمانهای متولی امداد و نجات
نمیدهد .بحث امــداد و نجات در تمام دنیا یک
تخصص بوده و سازمان متولی هم دارد .حال آنکه
ما نه بودجه این کار را داریم و نه تخصصاش را.
برای رفع این نقیصه چه باید کرد؟
نجات یک مقوله حقوقی است و تنها سازمانهایی
که در این زمینه متولی هستند -مثل هالل احمر-
میتوانند مداخله کنند .چون بحث جان افراد در
میان است .در کشورهای دیگر بحث نجات توسط
بخش خصوصی انجام میشود چون هزینهبر است.
در کشور ما این قضیه به شکل غیرانتفاعی صورت
نمیگیرد و عمال هالل احمر حوادث کوهســتان
را پوشــش میدهد .اما هیچجــای قانون نیامده
که حوادث کوهســتان هم جــزو وظایف هالل
احمر اســت .به همین خاطــر بودجه خاصی به
آن نمیدهند .ضمن اینکه بودجه امداد حوادث
کوهستان هم عدد کمی نیست .پس نیاز است که
برای حوادث کوهستان بودجه اختصاصی درنظر
گرفته شــود .مثال حادثهای در کوه دماوند برای
کوهنوردان داخلی یــا خارجی رخ میدهد .یک
پرواز بالگرد ،عددهای سرسامآوری هزینه دارد و
یک ساعت پرواز بالگرد ،چیزی حدود 20الی 25
میلیون تومان هزینه به دنبال دارد.

بعد از پیوستن عظیم قیچیساز به باشگاه
 8هزارتاییها ،حاال به نظر میرسد پروانه
کاظمی به دنبال ثبت رکوردی مشابه است...
ببینید ،دهههــای  60و  70میالدی صعودهای
 8هزارمتری بیشــتر موردتوجه بود .حال آنکه
در حال حاضــر در اروپا دیگر صعودهای  14قله
ی به عنوان شــاخص درنظر گرفته
 8هزارمتــر 
نمیشــود .از طرفی ورزشکاری که میخواهد به
تنهایی چنین صعودی داشته باشد ،باید پشتوانه
ملی داشته باشد .چون کف هزینه یک صعود مثل
صعود به اورســت ،حدودا  40هزار دالر است که
عدد کمی نیســت .دورهای که عظیم قیچیساز
دست به صعود به قلل  8هزارمتری زد ،پشتوانه
خوبی از بخــش خصوصی داشــت .اما در حال
حاضر اقدام به صعود به قلل  8هزار متری بسیار
مشکل اســت .اینکه خانم کاظمی بخواهد  8تا
 10قله باقیمانده را صعود کند ،نیازمند یک عزم
ملی است که با توجه به شرایط اختصاصی کنونی
امکانپذیر نیســت .مگر اینکه بخش خصوصی
وارد عمل شود و یک بودجه 10تا  12میلیاردی
بــرای این کار در نظر بگیرد .خیلی از صعودهای
عظیم با اعداد و ارقام باالیی صورت گرفت.
بگذریم .فدراســیون کوهنوردی ایران
بابت هزینه صعود به دماوند مبلغی دریافت
میکند؟
ما مجوزی داریم که بیشــتر برای امداد و نجات
و حمــل زباله هزینه میشــود و معادل 50دالر
اســت و از خارجیها گرفته میشــود .البته در
اینخصوص همیشــه با هجمههایی هم مواجه
بودیم .اما هزینههایی که در آن منطقه داریم را از
این طریقپوشش میدهیم .ضمن اینکه درحال
ســاخت زیرســاختهایی در دماوند هستیم که
بتوانیم خدمات بهتر و در شأن گردشگر خارجی
ارائه دهیم .البته گرفتن هزینه برای مجوز صعود
در اکثر کشورهایی که قلههای جذاب برای صعود
دارند ،مرسوم است .از جمله در منطقه هیمالیا،
هند و نپال از  40الی  50دالر شروع میشود و تا
11هزار دالر که مختص اورست است ،باال میرود.
درآمدزایی خوبی است اما بخش بیشتر آن صرف
پاکسازی و امداد ونجات میشود.

وداع با اولین گلزن ایران در جام جهانی
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زاویه نگاه شما

هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999:
***
بله آقای جالل حســینی فقط فغانی تــوان قضاوت و پنالتی گرفتن را
در این بازی داشــت چون دستور از وزارتخانه آمده که پرسپولیس نباید
بازنده شــود .از بازی نود ارومیه تا االن واقعا داورها چقدر خوب دســتور
شخص وزیر را پیاده کردند و چقدر بازیکنان پرسپولیس مصونیت دارند،
ولی زشت و خجالتآور .قهرمانی باید مردانه و درست باشه ،نه با حمایت
و سفارش از باال.
خوشم میآید که این آبیها از االن قبول دارن پرسپولیس قهرمانه اما
داوری و وزارت ورزش را بهونه میکنند تا ضعف تیمشان را بپوشانند.
بــه نظر من قلدرخــان فوتبال ،آقای قلعهنویی هســت که به خودش
اجــازه صحبت درباره داور بینالمللــي را میدهد .با اين مهمالت تمرکز
پرسپولیس بهم نمیخوره!
اگه تاج سر كارش باشه و نرود ،اينجاست كه بايد به عدالت شك كرد!
راســت میگه آقای برانکو که در اصفهــان داوری برایش خوب نبوده،
چون که بازی را از باخت برایش مســاوی در میآورند ،نه پیروزی! واقعا
که پروفسوری برانکو خان!

اخبار
تصادف یک رکابزن با کامیون

یکی دیگر از رکابزنان ایران به دلیل نبود اسکورت همراه دوچرخهسواران،
در حین تمرین با کامیون تصادف کرد .به گزارش ایسنا مهدی بیدرام عضو
تیم ملی دوچرخهســواری ایران رده جوانان در حین بازگشت از تمرین،
دچار سانحه تصادف شد و ترقوه و مهره کمر این رکابزن دچار شکستگی
شــده اســت .این اتفاق در حالی رخ داده که پیش از این بارها شاهد این
بودیم که رکابزنان در تمرینات جاده به دلیل نداشــتن اســکورت دچار
سانحه میشدند و حتی در این میان محمدعلی نوروزیان یکی از رکابزنان
هم فوت کرد اما تاکنون فکر اساسی برای حل این معضل نشده است.

واترپلوییستها عازم کرهجنوبی شدند

پس از درخشــش تیم ملــی واترپلو ایران در بازیهای آســیایی ۲۰۱۸
جاکارتا نگاهها به تیم ایران بیشــتر شده است .به همینمنظور فدراسیون
واترپلوی کرهجنوبی برای برگزاری اردوی مشــترک با واترپلوییستهای
ایران دعوتنامهای ارســال کرد که بر همین اساس ،تیم ملی ایران برای
برگــزاری این اردوی مشــترک عازم کرهجنوبی شــد 3 .لژیونر تیم ملی
ایران (حامد ملک خانبانان ،ارشــیا الماســی و مهــدی یزدانخواه) که در
لیگ صربســتان فعالیت دارند ،در این دور از اردوها حضور ندارند و نفرات
دیگری با نظر الکساندر چیریچ سرمربی تیم ایران جایگزین آنها شدهاند.

جودوکاران ممنوعالمصاحبه شدند!

عمادی ،سرپرســت فدراســیون جودو در آســتانه آغاز فرآیند ثبتنام از
کاندیداهای ریاست این فدراسیون ،در دستورالعملی مسئوالن ،مربیان و
ورزشکاران این رشته را از انجام مصاحبه با خبرنگاران بدون هماهنگی با
فدراسیون منع کرد .به گزارش ایسنا در بخشی از این دستورالعمل چنین
آمده است« :با توجه به پیشرو بودن مجمع فدراسیون برای حفظ وحدت
رویه ،پیش از صحبت با رســانهها ،هماهنگیهای الزم با فدراسیون را به
عمل آورید و از هرگونه صحبت بدون هماهنگی خودداری کنید».

بودجه  3میلیاردی کمیته به فدراسیونها واریز میشود

مجمع عمومی کمیته ملی المپیک قرار است  25دیماه برگزار شود ،تا هفته آینده نیز اساسنامه کمیته در اختیار
اعضای مجمع قرار میگیرد تا بعد از مطالعه در مجمع عمومی تصویب شود .به گزارش فارس کمیته ملی المپیک در
تالش است تا چند روز قبل از مجمع عمومی به فدراسیونهای باقی مانده بودجه را پرداخت کند .تاکنون  85درصد
بودجه به حساب فدراسیونها واریز شده و  15درصد باقی نیز تا ماه آینده به حساب فدراسیونها واریز میشود .در
مجموع  3میلیارد و حدود 300-200میلیون مبلغ  15درصد باقی مانده میشود .مسئوالن کمیته در سال  98با توجه
به سال کسب سهمیه المپیک مبلغ  130میلیارد تومان درخواست بودجه ارائه کردهاند.

انتقاد تند داورزنی از گزارش حسابرس و خزانهدار بسکتبال

مجمع عمومی فدراسیون بسکتبال درحالی دیروز با حضو ر محمدرضا داورزنی معاون وزیر ورزش برگزار شد که در
جریان برگزاری این مجمع حسابرس و خزانهدار فدراسیون گزارشهایی ارائه دادند که داورزنی به شدت از گزارشهای
آنان انتقاد کرد و تاکید داشت مدارک و اسناد مالی درست نیست .به گزارش ایسنا او که به مشخص نبودن فعالیت
خزانهداری و حسابرســی فدراسیون گالیه داشت ،گفت« :ما هرچه میپرسیم میگویند نمیدانیم ،ثبت نشده یا در
اختیار ما نیســت .باید این گزارشها شــفاف باشــد تا اعضای مجمع بهطور کامل از آن خبردار شوند ».با این حال
هیچکدام از اعضای مجمع سوالی از حسابرس وخزانهدار نداشتند و در نهایت گزارشها را تایید کردند.

تکنســینهای فوتبال ایران بود .او توانست اولین گل
ایران در جامجهانی را به ثمر برساند .ایرج خصوصیات
اخالقی بسیار خوبی داشــت و هیچکس از او ناراحت
نشــد ».گفتنی است مراسم تشییع پیکر زندهیاد ایرج
داناییفرد روز جمعه از ســاعت  9صبح از ورزشــگاه

شــیرودی به ســمت بهشــت زهرا برگزار میشــود.
همچنین مراسم سومین روز درگذشت آن مرحوم روز
یکشنبه  25آذرماه در مسجد حجت بنالحسن واقع
در میدان قندی از ســاعت  14:30تــا  16:30برگزار
خواهد شد.

