
نخس�تين بار سال 2009 
دنيا حيدري
      گفت وگو

ب�ود ک�ه در مس�ابقات 
جهاني کانادا روي سکو 
رفت و گردن آويز نقره را با خود به ارمغان آورد. بعد از آن 
ديگر جز به طال رضايت نداد و فقط بر س�کوي نخست 
قهرماني ايستاد. چه در مسابقات جهاني، چه آسيايي و... 
. اين بار اما داستان کمي متفاوت بود. محسن سيفي اين 
بار طالي جهاني را براي شخص خاصي مي خواست؛ براي 
مينل چهار ماهه که حضور در اردوها اجازه نداده بود، در 
طول چهار ماهي که از تولد دخترش مي گذشت کنار او 
باشد. دلش مي خواست هديه اي خاص به دخترش تقديم 
کند و آن هديه پنجمين طالي ووشوکار وزن 70 کيلوگرم 
ايران بود که در شانگهاي چين به دست آمد و سيفي از 
همانجا، مهد ووش�وي جهان، طالي ارزش�مندي را که 
چيني ها ميليون ها دالر براي کسب آن هزينه کرده بودند 
ب�ه دخت�رش و هم�ه م�ردم اي�ران تقدي�م ک�رد.

    
پنجمين طالي رقابت هاي جهاني ووشو نشان 
داد که س�يفي به کمتر از طال رضايت نمي دهد 
اما به نظر مي رسد اين طال طعم ديگري برايتان 
داشته باشد، چراکه گفته بوديد پنجمين طالي 

جهان را براي دخترم مي خواهم. 
بله همينطور بود. قرار بود اين طال را به دخترم تقديم کنم 
و وقتي برگشتيم اولين کاري که کردم انداختن طالي اين 
رقابت ها به گردن دخترم بود، چون ش��رايط خيلي سختي 
داشتم و اصالً متوجه نشدم کي مينل چهار ماهش تمام شد. 
مدام در اردوهاي تيم ملي بودم بايد سخت تمرين مي کردم. 
از طرفي دلتنگ ديدن دخترم بودم. اما بايد شرايط را تحمل 
مي کردم. بايد با دست پر برمي گشتم. خصوصاً که مي خواستم 
رهاورد اين مسابقات را به دخترم تقديم کنم و خوشحالم که 
توانستم با س��ربلندي از اين امتحان بيرون بيايم و شرمنده 
مردم نشدم و توانستم خوشرنگ ترين مدال را کسب کنم و از 

همانجا طالي جهان را به دخترم تقديم کردم. 
اين دوره از رقابت هاي جهاني ووشو چطور بود؟

پانزدهمين دوره مسابقات قهرماني جهان در شانگهاي چين 
بود. من در شش رقابت قهرماني جهان شرکت کردم اما اين 
يکي از بي نظير ترين مسابقات جهاني بود که در آن حضور 
داشتم. هم از نظر سطح کيفي و هم کمي.  بيش از 100 کشور 
در اين رقابت ها شرکت کرده بودند. چيني ها تمام سعي خود 
را کرده بودند تا به صورت ويژه اي اين رقابت ها را برگزار کنند. 
به طوري که مسابقات تالو و ساندا به دليل استقبال گسترده 
از اين رقابت ها در دو سالن مجزا برگزار مي شد و خدا را شکر 
توانستم يک بار ديگر به عنوان سرباز ايران در تيم ملي حضور 

داشته باشم و با دست پر به کشورم بازگردم.
به نظر مي رسيد چيني ها هزينه زيادي کردند، 
چراکه به دنبال کسب عنوان قهرماني در خانه 

بودند. 
بله همينطو راست. به گفته خودشان 2ميليون دالر براي 

برگزاري اين مسابقات هزينه کرده بودند. 
چه حس�ي داش�تيد وقتي با وجود هزينه اي که 
چيني ها کرده بودند موفق ش�ديد قهرماني اين 

دوره از رقابت ها را به نام ايران بزنيد؟
واقعيت اين است که هيچ کدام از ما فکر نمي کرديم 

به عنوان قهرماني دست يابيم. در بهترين حالت 
تصور مي کرديم موفق به تک��رار نتايج دوره قبل 

بشويم. اما در چين کاري کرديم کارستان که 
صد البته تکرارش بس��يار سخت است. اما 

نمي دانيد چه حس خوب و غرورانگيزي 
دارد در خانه چيني ها قهرمان ووش��و 
ش��ويد. اين رش��ته مال چيني هاست. 
چيني ها ميليون ه��ا دالر هزينه کرده 

بودند که قهرم��ان جهان ش��وند. اما دو 

ووشوکار آنها برابر ووشوکاران ايران چنان شکست خوردند 
که کل سالن ساکت شود. 

در تاريخ ورزش ايران تا به حال سابقه نداشته که 
يک رشته ورزشي وارد مسابقات جهاني شود و 
تمام نفرات آن موفق به کسب مدال طال شوند. 

بله و اين نش��ان مي دهد در حال حاضر، س��انداي دنيا در 
سيطره ايران است و اميدوارم بتوانيم از اين شرايط و ترسي را 
که در دل چيني ها انداختيم دفاع کنيم و موفقيت هايمان با 
حمايت مسئوالن تداوم داشته باشد. اين قهرماني کار يکسال 
و دو سال نيس��ت. اين نتيجه مديريت درست و بلندمدت 
است؛ يک پروسه 10 ساله و اينطور نيست که شب بخوابيم 
و فردا قهرمان جهان ش��ويم. براي رسيدن به اين موفقيت 
برنامه ريزي کاملي انجام شده بود. همين االن که مسابقات 
جهاني تمام شده اس��ت، برنامه هاي بعدي کاماًل مشخص 
است؛ زمان اردوها و تمرينات. چه براي آنها که در تيم ملي 
هستند و چه نفراتي که در راه رسيدن به تيم ملي هستند. 
روشن بودن تکليف ووشوکاران و همچنين همبستگي بچه ها 

خيلي در کسب اين موفقيت نقش داشت. 
قهرماني در چين بدون ش�ک نگاه دني�ا را به 

سانداکاران ايران تغيير خواهد داد. 
همينطور است. قبالً همه تيم ها و کشورها سعي مي کردند با 
چيني ها اردوي مشترک داشته باشند و از همان اردوها بود 
که راهي مسابقات آسيايي، جهاني و... مي شدند. اما بعد از 
اين مسابقات، همه کشورها پيگير اين بودند که چطور بيايند 
ايران و با تيم ووشوي ايران تمرين کنند. اين مسئله نشان 
مي دهد که تا چه اندازه نگاه دنيا به ووشوي ايران تغيير کرده و 
اين تغيير نگاه را بدون شک نتايج به دست آمده در شانگهاي 

چين که مهد ووشو مي باشد، رقم زده است.
يک�ي از اتفاقات خ�وب و جال�ب اين ب�ود که 
س�انداکاران ايران با مربيان داخل�ي به عنوان 
قهرماني دست يافتند و اين نشان مي دهد که 
ووشوي ايران برخالف خيلي از رشته هاي ديگر 

نيازمند مربيان خارجي نيست. 
قطعاً. از سال 2011 به بعد در همه مسابقات با مربيان داخلي 
شرکت کرديم و نتايج خوبي هم گرفتيم. هر دوره يک طالي 
بيش��تر، هر دوره نتيجه اي بهتر و گل کارم��ان نيز همين 
مسابقات جهاني شانگهاي چين بود. حاال ما سطح يک دنيا 
هستيم و در ساندا چيني ها از ما عقب تر هستند. اين موفقيت 
توانايي مربيان داخلي را به رخ مي کشد که اگر اينگونه نبود، 

االن قهرماني در دستان چين بود نه ايران. 
چهار مسابقه سنگين را براي ايستادن بر سکوي 
قهرماني پشت سر گذاش�تيد. کدام مسابقه و 

کدام حريف سخت تر بود؟
س��ه حريف اول خيلي خوب بودند. حريف اندونزيايي برنز 
آسيايي و نقره جهان را داشت. سال گذشته يک ماه هم در 
ايران با هم تمرين کرده بوديم و شناخت خيلي خوبي از من 
داشت و سعي مي کرد بازي مرا ببندد و راحت اجازه نمي داد 
فنون درگيري را اجرا کنم. ووشوکار کره جنوبي هم قهرمان 
جام جهاني و جهان بود. نقره جهان را داشت و بازيکن خيلي 
خوب و زيرکي بود که به لطف خدا اين حريف را هم شکست 
دادم. ولي مهم ترين حريف، سانداکار چيني بود. مسابقات 
در چين بود و شهر شانگهاي، شهر خود همين ورزشکار بود. 
حاال شما تصور کنيد چه شرايط ويژه اي براي حريف است. 
چيني ها ووش��وکار نامبروان خود و يک ورزشکار حرفه اي 
آورده بودند ک��ه چندين کمربند قهرماني داش��ت و همه 
مربيان فکر مي کردند باالخره مي توانند مرا ببرند و طالي 
جهان را از آن خودشان کنند ولي خدا را شکر با توجه به اينکه 
بازي هاي قبلي او را ديده بوديم با يک بازي حساب شده موفق 

به شکست اين حريف هم شدم. 
ب�دون تردي�د الزمه کس�ب اي�ن موفقيت ها 
تمرينات مداوم و حض�ور در اردوهاي طوالني 
مدت است. حضور مهس�ا جاور به عنوان يک 
ورزشکار کنار قهرمان سانداي ايران چقدر در 

کسب اين موفقيت ها نقش داشت؟
حضور او در زندگي من يک نقطه عط��ف بود. بدون ترديد 
نمي توانستم در کنار يک فرد عادي اين مسير و روند را طي 
کنم. اگر خودش ورزشکار نبود و معني تمرين کردن حرفه اي 
و اردوهاي تيم ملي را متوجه نمي شد به مشکل مي خوردم. 
اما او و خانواده اش در اين زمينه کامالً منطقي برخورد کردند. 
من واقعاً مديون همسرم هستم، خصوصاً اين چهار ماه که او 
به تنهايي تمام وظايف دخترمان را به دوش کشيد. زندگي 
کردن با ورزش��کاران ملي پوش خيلي سخت است و او که 
خودش با شرايط سخت حضور در اردوها و تمرينات تيم ملي 

آشناست خيلي کمکم کرد.
آرزوي ورزشي قهرمان ووشوي ايران چيست؟

به ما که ديگر قد نمي دهد اما دلم مي خواهد ووشو به المپيک 
راه يابد و خوب مي دان��م که در آن صورت ووش��وي ايران 
مي تواند با مدال هاي خوش��رنگ تأثير زيادي در رنکينگ 

ايران داشته باشد.
حاضريد يک روز به عنوان مربي تيم هاي پايه 
کار کنيد يا نقش استعدادياب را در ووشو بازي 

کنيد؟ 
چراکه نه. اگ��ر روزي هم ق��رار باش��د کاري در اين زمينه 
انجام ده��م ترجيح مي دهم از رده هاي پايه باش��د؛ چراکه 
اگر در رده هاي پاي��ه خوب کار کنيم و آنچه ک��ه بايد را به 
خوبي آموزش دهي��م، همين ها در رده هاي بزرگس��االن 
کاري مي کنند کارستان اما مهم ترين مسئله براي من 
و همه رزمي کاران اخالق مداري است. همه مدال ها 
و موفقيت ها به دس��ت فراموشي س��پرده مي شود 
اما اخالق مداري نه. به عنوان کس��ي که مدال ها و 
طالهاي بسياري گرفتم اما بر اين باورم که شما قبل 
از آنکه يک مبارز خوبي در ميدان باشيد، بايد يک 
ورزشکار با اخالق و مردمدار باشيد وگرنه موفقيت هايتان 

کمترين ارزشي ندارد.

قهرماني تيم ووش�وي 
شيوا نوروزي
      گفت وگو

ايران در شانگهاي يک 
ق�درت  ديگ�ر  ب�ار 
سانداکاران کشورمان را به رخ چيني هاي پرمدعي کشيد. 
هشت س�انداکار اعزامي به رقابت هاي جهاني ووشوي 
چين هشت مدال طال را از چنگ ميزبان درآوردند و مريم 
هاش�مي يکي از همين قهرمانان اس�ت. بانوي محجبه 
ملي پوش پس از دو سال دوري از دنياي قهرماني پنجمين 
طالي جهان را از آن خود و پس از رسيدن به اين افتخار، 
مدالش را به مقام معظم رهبري تقدي�م کرد. اين بانوي 
قهرمان همچنان به کسب مدال هاي بيشتر مي انديشد. 

    
بازگش�ت دوباره مريم هاش�مي ب�ه دنياي 
قهرماني براي خيلي ها عجيب بود. اما شما 
با قهرماني در ش�انگهاي شايستگي هايتان 
را ثابت کردي�د. چطور به اي�ن هدف بزرگ 

دست يافتيد؟
از دوم مردادماه اس��تارت اردوهاي تيم ملي زده شد و 
براي پوشيدن پيراهن تيم ملي بايد در مسابقات انتخابي 
شرکت مي کرديم. به خاطر آسيب ديدگي هايم تا اواسط 
شهريورماه مسابقات انتخابي ام طول کشيد. عضله ساق 
پايم پاره شد و مجبور به ترک اردوهاي تيم ملي شدم. از 
طرفي سال 2017 از دنياي قهرماني خداحافظي کردم 
اما امسال دوباره به عرصه قهرماني بازگشتم. به خاطر دو 
سال دوري از ووشو برايم سخت بود. به همين خاطر در 
دور اول رقابت هاي انتخابي شکست خوردم و مصدوم 
شدم. کار گره خورد و مجبور شدم همزمان هم با آسيبم 
مدارا کنم و هم تمريناتم را ادامه ده��م. در دور بعدي 
انتخابي مقابل خانم راضيه دريايي به پيروزي رسيدم. 
قانون فدراسيون ووشو اين است که بعد از فيکس شدن 
هفت وزن، تنها س��ه وزن ب��ه مس��ابقات جهاني اعزام 
مي شود. مجبور ش��دم براي اعزام تغيير وزن بدهم و به 
وزن منفي 75 کيلوگرم برسم. سهيال منصوريان رقيب 

اصلي ام در اين وزن بود که او را هم شکست دادم. 
کس�ب پنجمين طالي جهان در مس�ابقات 

جهاني 2019 سخت بود؟
حريفاني از مصر، الجزاير، روسيه و هند را شکست دادم 
تا به طال برسم. با توجه به اينکه دو سال از مسابقات دور 
بودم اما بهترين نتيجه را کسب کردم و براي من تأييديه 
دکتر علي نژاد )رئيس فدراس��يون( در مورد عملکردم 
ارزش زيادي داش��ت. انگيزه هاي زيادي براي موفقيت 
داشتم؛ از جمله شاد کردن دل پدر و مادرم و همه مردم 
ايران. دومين انگيزه ام اين بود که به خودم ثابت کنم اگر 
بخواهم دوباره مي توانم طال بگيرم چراکه من خيلي زود 

به فکر خداحافظي افتادم. 
اگر اينطور بود چرا با خداحافظي زودهنگام 
همه را ش�وکه کرديد؟ آيا از م�دال گرفتن 

اشباع شده بوديد؟
نه اشباع نش��ده بودم. 25 سال داش��تم که تصميم به 
خداحافظي گرفتم و در واقع در اوج رفتم. منتها از ناحيه 
آشيل پا دچار مصدوميت شده بودم. همه ورزشکاران 
حرف��ه اي مي دانند ک��ه مصدوميت آش��يل بدترين و 
دردناک ترين آس��يب ديدگي اس��ت. در مدتي که دور 
بودم درمانم را پيگيري کردم و دردم کمتر شد. مجدداً 
به فکر قهرماني افتادم و دلم هم واقعاً براي خانواده ووشو 

تنگ شده بود. 
رقباي چين�ي اين دوره حرف�ي براي گفتن 

نداشتند؟
ديگر چيني ها هستند که از رقباي ايراني حرف مي زنند 
چراکه االن دو دوره متوالي است که ايران در بخش ساندا 
قهرمان جهان مي شود. وقتي تيم ايران در رقابت هاي 
کازان روس��يه )2017( قهرم��ان دني��ا ش��د خيلي ها 
گفتن ش��ايد ارنج حريف خوب نبوده يا ايران شانس��ي 
به اين افتخار رسيده ولي وقتي در مهد ووشو از عنوان 
قهرماني مان دف��اع کرديم به همه ثابت ش��د که براي 
قدرت نمايي در دنيا برنامه داريم. مديريت فدراس��يون 
نقش بس��يار پررنگي در اين موفقيت داش��ت. رئيس 
فدراس��يون در بدترين اوضاع از نظر بودجه و امکانات، 
شرايط را براي موفقيت تيم ملي مهيا ساخت. بسياري 
از کم و کسري ها را حس مي کرديم و متوجه مي شديم 
اما وقتي تالش دکتر علي نژاد را مي ديديم ديگر جايي 
براي گله گذاري نبود. او با تمام وجود براي مريم هاشمي 
و امثال مريم هاشمي تالش مي کند تا کمبودي نداشته 
باشند. ووشو تنها فدراسيوني است که در بدترين شرايط 
اقتص��ادي حقوق ورزش��کارانش را به موق��ع پرداخت 
مي کند. ش��ايد حقوقمان کم باش��د ولي از نظر روحي 
رواني تأثير زيادي در ملي پوش��ان دارد. ووشوي ايران 
زبانزد جهان است. در حال حاضر سه ووشوکار ايراني با 
پنج مدال جهاني رکورددار هستند و فدراسيون جهاني 
بابت اين افتخار به فدراسيون کشورمان تبريک گفت. 
اکثر مدال هاي ورزش ايران در بازي هاي المپيک در دو 
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ورزشي ام است. 
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مديريت دکتر علي نژاد باشد. 
اهداي مدال به مق�ام معظم رهبري اقدامي 
ارزشي از سوي شما بود. هدفتان از اين اقدام 
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سر مي روم. ديدار ايشان آرزوي هر ورزشکاري است. 
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ساير مسئوالن چيست؟
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از قهرمانان را پايين م��ي آورد و همچنين از نظر مالي و 
معيشتي هم دچار مشکل مي شوند. خيلي از قهرمانان 
ورزش را کاًل کنار مي گذارند و به سمت و سوي ديگري 
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رضايت داشته باشند. 
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پاداش يا حتي وعده آن شده است؟
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تا جايي که مي داني��م پاداش مالي خواه��د بود. مريم 
هاشمي يک دختر ورزشکار است و وظيفه تأمين مخارج 
زندگي را بر عهده ندارد. شايد س��اير بانوان ورزشکار از 
دست من ناراحت شوند اما واقعاً حق واقعي ورزشکاران 
مرد اين نيست. چراکه شغلي جز ورزش ندارند و با تمام 
قهرماني ها پول ناچيزي دريافت مي کند. به همين خاطر 
بايد همه آرزوها و مدال هايشان را در صندوقچه بگذارند 
و سراغ کاري بروند که درآمد داشته باشد. ورزش نه تنها 
درآمد اندکي دارد بلکه هزينه هاي زيادي هم روي دست 
ورزشکاران مي گذارد. هزينه هاي تغذيه، اياب و ذهاب، 
مربي، فيزيوتراپي و. . . مصدوميت هم که جاي خودش را 

دارد. چه کسي بايد اين هزينه ها را بپردازد. 
شما غير از ورزش شغل ديگري هم داريد؟

ب��ا افتخ��ار پاس��دار هس��تم و از س��ال 91 در س��پاه 
نبي اکرم)ص( کرمانش��اه، معاونت تربيت بدني بانوان 
فعاليتم را ش��روع کردم و در اين س��ال ها حمايت هاي 
خوبي از من ش��ده اس��ت. جا دارد تش��کر وي��ژه اي از 
مسئوالن اين مجموعه داشته باشم. انصافاً در اين مدت 
همه امکانات را در اختيارم گذاشتند و حمايت خوبي از 
من داشتند. تنها خواسته شان نيز اين بود که به عنوان 
يک بانوي ورزش��کار محجبه براي کش��ورم در سنگر 

ورزش، به عنوان يک پاسدار مدال کسب کنم. 
خب باي�د بپذيريم اين ش�رايط ب�راي همه 

ورزشکاران مهيا نيست. 
همينطور است. در بسياري از استان ها و شهرها مسئوالن 

اصال توجهي به مدال آوران و قهرمانانشان ندارند. 
خوشبختانه در استان کرمانشاه، مهندس بازوند استاندار 
هميشه پاي ورزش بوده. يادم است که پس از بازي هاي 
آسيايي جاکارتا، يک روز بعد از ورود مدال آوران به کشور 

بهترين مراسم تجليل را برايشان برگزار کرد. 
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88498432سرويس ورزشي

به عنوان کس�ي که مدال ه�ا و طالهاي 
بس�ياري گرفتم اما بر اين باورم که شما 
قبل از آنکه يک مبارز خوبي در ميدان 
باش�يد، بايد يک ورزش�کار با اخالق و 
مردمدار باش�يد وگرنه موفقيت هايتان 

کمترين ارزشي ندارد

محسن محمد سيفي دارنده 5 مدال طالي ووشوي جهان در گفت وگو با »جوان«:

نمي دانيد قهرماني ووشو در چين چقدر غرورانگيز است!

گفت وگوي »جوان« با مريم هاشمي، قهرمان سانداي جهان

با افتخار پاسدار هستم

شهردارى بندر ماهشهر به استناد شیوه نامه سرمایه گذارى به شماره 12404/1/3/س مورخ 1391/02/04 وزارت 
کشور و با عنایت به مصوبه هیئت عالى سرمایه گذارى در نظر دارد 

را به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید. CNG
 لذا از سرمایه گذاران واجدین شرایطى که در این خصوص تخصص و توان مالى مناسب دارند دعوت به عمل 
مى آید جهت دریافت اسناد فراخوان بعد از انتشار آگهى به واحد سرمایه گذارى شهردارى مراجعه و  اسناد فراخوان 

را  تحویل نمایند.
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات ادارى با تلفن 16-52339114-061 تماس حاصل نمایند.

شهردارى بندر ماهشهر به استناد شیوه نامه سرمایه گذارى به شماره 12404/1/3/س مورخ 91/02/04 وزارت 
کشور و با عنایت به مصوبه هیئت عالى سرمایه گذارى در نظر دارد 

را به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.
 لذا از سرمایه گذاران واجدین شرایطى که در این خصوص تخصص و توان مالى مناسب دارند دعوت به عمل 
مى آید جهت دریافت اسناد فراخوان بعد از انتشار آگهى به واحد سرمایه گذارى شهردارى مراجعه و  اسناد 

فراخوان را  تحویل نمایند.
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات ادارى با تلفن 16-52339114-061 تماس حاصل 

1. قیمت پایه اجاره یک ماه 5/000/000 ریال و اجاره یک سال 60/000/000 ریال مى باشد.
2. مدت زمان اجاره: یک سال شمسى

3. اسناد مزایده از مورخ 1398/08/18 تا  پایان وقت اداري مورخ 1398/08/29 در امور قراردادهاى  شهردارى واقع در کوى انقالب-بلوار شهردارى 
در مقابل پرداخت مبلغ 300/000ریال (غیر قابل استرداد)  به حساب سیبا 0105293482000 بانک ملى شعبه شهردارى تسلیم و پاکت در مورخ 1398/09/02 

به  امور قراردادها تحویل مى گردد. بازگشایى پاکت ها روز یکشنبه مورخ 1398/09/03 مى باشد.
4. پیشنهاد دهندگان مى بایست جهت تضمین شرکت در مزایده پنج درصد مبلغ اولیه (3/000/000ریال) را به یکى از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف-فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا 0105294167003 شهردارى بندر ماهشهر نزد بانک ملى شعبه شهردارى بندر ماهشهر. ب-ضمانت نامه 
بانکى به نام شهردارى بندر ماهشهر و به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها.

5. شهرداري در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.  
6. قیمت پیشنهادى زیر قیمت پایه مردود است. 

 www.mahshahr.ir 7. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات ادارى با شماره تلفن  24- 52350023 -061  تماس  و یا به آدرس
حاصل نمایند .  
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