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88498432سرويس ورزشي

صعود تيم ملي بسکتبال به بازي هاي المپيک شيرين ترين اتفاقي بود که اين رشته دانشگاهي انتظارش را 
شيوا نوروزي
      گفت وگو

مي کشيد. اگرچه اعضاي تيم ملي براي رسيدن به اين هدف سختي هاي زيادي کشيدند و مسيري دشوار 
را طي کردند اما با کسب تنها سهميه آسيا آن هم در جام جهاني کام هواداران و اهالي بسکتبال شيرين شد. 
همانطور که کاپيتان تيم ملي مي گويد با المپيکي شدن بسکتبال، ليگ اين رشته نيز متحول شده است. در ليگ برتر امسال فاصله تيم ها 
با هم زياد نيست و چند تيم مدعي قهرماني هستند. در عين حال حضور ملي پوشان قديمي جذابيت مسابقات را افزايش داده است. صمد 
نيکخواه بهرامي يکي از همين نفراتي است که دوباره به ليگ ايران بازگشته و تأثير مستقيمي روي دو برد مهرام داشته است. کاپيتان 
تي�م مل�ي و تي�م مه�رام تمرين�ات س�خت و م�داوم و همچني�ن رعاي�ت اص�ول حرف�ه اي را رم�ز موفقيت�ش مي دان�د. 

برگزار کننده: سازمان سیما، منظر و فضاى سبز شهردارى یزد
1. مبلغ و نوع سپرده شرکت در مزایده: مبلغ ضمانت شرکت در مزایده به میزان اعالم شده در 
لیست دعوتنامه مى باشد که مى تواند به صورت واریز به حساب 2018805866 بانک تجارت 
شعبه دهم فروردین و یا به صورت ضمانت نامه بانکى در وجه حساب مذکور به نام این سازمان 

و یا اوراق مشارکت بى نام مى باشد.
2. مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تهعدات در هنگام عقد قرارداد 

معادل30 درصد مبلغ کل قرارداد مى باشد.
3. مهلت خریدوتحویل اسناد: زمان فروش اسناد ازتاریخ 1398/09/16 مى باشد.حداکثر 
تاریخ تسلیم پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه شهردارى (اداره حراست) واقع در میدان آزادى 
طبقه اول ساختمان شهردارى یزد، تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1398/10/1مى باشد 
و کلیه پیشنهادات در ساعت 00: 10صبح روز دوشنبه مورخ 1398/10/2 در محل سازمان 

سیما، منظر و فضاى سبز مفتوح مى گردد.
4. محل انجام کار: طبق لیست ارائه شده پیوست اسناد مزایده (غرفه هاى پارك هاى سطح 

شهر)
parks.yazd.ir  5. محل دریافت اسناد: آدرس اینترنتى

6. قیمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد 300,000 ریال به صورت واریز نقدى به 
حساب شماره 2018054666 نزد بانک تجارت شعبه دهم فروردین به نام این سازمان.

7. به پیشنهادات فاقد سپرده و امضا، مبهم، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که  بعد از انقضاي  
مهلت مقرر درآگهی، ارسال شود و سپرده هاى کمتر از میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8. تمامى متقاضیان مى بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به سایت 
سازمان، فرم پیش خرید اسناد را دریافت و مطالعه نمایند در صورت عدم رعایت این بند و 

واریز وجه، سازمان هیچ گونه مسئولیتى نسبت به استرداد وجه ندارد.
9. شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان موضوع ماده 10 

آیین نامه معامالت شهردارى هاى مراکز استان ها مى باشد.
10. هزینه چاپ و آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

11. سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
12. سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

نام:                                نام و نام خانوادگی:                                     تلفن تماس:                                     نام شرکت یا موسسه: 

کدپستی الزامی است:                                                                       نشانی:

 توضیح:  ایثارگران (خانواده معظم شهدا، جانبازان عزیز و آزادگان سرافراز) از تخفیف ویژه 20% بهره مند می شوند.
 آدرس: خیابان میرزاي شیرازي، خیابان پانزدهم، پالك 44، طبقه دوم تلفن: 88341654 نمابر: 88341650

 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.

پس از يک س�ال دوري از بس�کتبال ايران دوباره به ليگ 
برتر کشورمان بازگشتيد. چطور شد که تصميم به اين کار 

گرفتيد؟
چند سالي را خارج از ايران بازي مي کردم. بايد اعتراف کنيم که شرايط 
ليگ برتر کشورمان به ويژه سال گذشته اصالً خوب نبود و ترجيح مي دادم 
در خارج بازي کنم ولي خوشبختانه امسال اوضاع بهتر شده است و من 
هم با توجه به شرايطي که داشتم تصميم گرفتم در ايران بازي کنم. ضمن 

اينکه بايد آمادگي ام را براي حضور در تيم ملي حفظ مي کردم. 
چرا تيم مهرام را انتخاب کرديد؟

صحبت هايي با مسئوالن باشگاه مهرام داشتم و شرايط به گونه اي پيش 
رفت که پس از توافق با اين باشگاه امسال در خدمت تيم مهرام هستم. 

اوضاع ليگ برتر در اين دوره با ادوار ديگر چه تفاوت هايي 
دارد؟ از نظر کمي و کيفي پيشرفتي داشتيم؟

به نظر پيشرفت هاي داشتيم و اين مسئله از ابتداي رقابت هاي اين فصل 
مشهود بود. متأسفانه هر سال که ليگ تمام مي شود همه به خواب طوالني 
مدت مي روند. اين روند ادامه دارد تا يک ماه مانده به آغاز دوباره فصل و 
در فاصله چند هفته تا شروع رقابت ها باشگاه ها به تکاپو مي افتند. امسال 
اوضاع کمي فرق مي کرد و تيم هاي بس��يار خوب��ي در ليگ برتر حضور 
دارند. مي توان گفت که اکثر تيم هاي خوب و مدعي و قديمي بسکتبال 
کشورمان در ليگ پرقدرت ظاهر شده اند. ضمن اينکه بازيکنان ملي پوش 
انگيزه زيادي براي بازي در ليگ دارند و توزيع ملي پوش��ان هم در بين 
تيم هاي رقيب خوب بوده است. از طرفي مربيان بزرگ و شناخته شده 
نيز همگي هستند. تمامي اين مسائل نويد روزهاي خوبي را به بسکتبال 
کشورمان مي داد. تيم هاي ضعيف تر هم بازيکنان خيلي خوبي را به خدمت 
گرفتند و بايد اذعان کرد که ليگ باکيفيتي داريم. در هفته هاي ابتدايي نيز 

نتايج جالبي رقم خورد و بازي هاي زيبايي را شاهد بوديم. 
حضور چند تيم مدعي رقابت را براي رسيدن به قهرماني 
س�خت کرده اس�ت و ديگر نمي توان از ابتدا ي�ک تيم را 

قهرمان ناميد. 
دقيقاً همينطور است. اهل فن به خوبي مي دانند که در حضور تيم هاي 
همسطح احتمال برد و باخت بسيار متغير اس��ت و بنا بر شرايط بازي و 
تيم ها نتايج رقم مي خورند. رقابت زياد و نزديک بين تيم ها باعث پيشرفت 

بازيکنان، تيم ها و سطح بسکتبال ايران مي شود. 
تجمع اغلب ملي پوشان در چند تيم مطرح انتقادي است 
که برخي مربيان آن را مطرح مي کنند. اين مسئله را مثبت 

ارزيابي مي کنيد يا منفي؟
البته ملي پوشان در چهار، پنج تيم حضور دارند و توزيع آنها در بين تيم هاي 
ليگ برتري امسال بهتر از گذشته است. اين مسئله اجتناب ناپذير است 
و بايد بگويم در همه جاي دنيا اين مسئله وجود دارد. از طرفي يک تيم 
بسکتبال 12 بازيکن در اختيار دارد و تعداد بازيکنان ملي هم مشخص 
است. البته در يکي دو سال اخير بيش از 20 نفر عضو تيم ملي بودند و همه 
آنها بازيکنان درجه يک هستند. خوشبختانه بيشتر آنها بين چند تيم اول 
جدول تقسيم شده اند. بايد به اين نکته توجه کرد که پنج، شش تيم اول 
جدول شرايط بهتري از لحاظ ساختار باشگاهي و سابقه نسبت به سايرين 
دارند و قطعاً شرايط بهتري براي ملي پوشانشان فراهم مي کنند. قطعاً اين 
باشگاه در جذب ملي پوشان موفق تر از ساير باشگاه ها هستند. تيم هايي که 
نفرات ملي پوش ندارند يا کمتر دارند اکثر تيم هاي نوپا هستند، با بازيکنان 
جوان تر به ميدان آمدند، از بودجه کمتري برخوردارند و سال هاي اولي 
است که در ليگ برتر حضور دارند. قطعاً ادامه حضور تيم هاي تازه وارد و 
نوپا به صورت پايدار در ليگ شرايط آنها نيز تغيير مي کند و رفته رفته هم 
مي توانند ملي پوش هاي خوبي را به خدمت بگيرند. در حقيقت هر تيمي 
که سرمايه گذاري خوبي انجام دهد و اهداف حرفه اي داشته باشد، قاعدتاً 
بازيکنان ملي هم تمايل بيشتري براي عضويت در آن تيم ها خواهند 
داشت. اين مسئله اجتناب ناپذير است همانطور که باشگاه ها اهداف و 
فاکتورهاي خودشان را پيگيري مي کنند بسکتباليست ها نيز تالش 

مي کنند به تيم هاي باکيفيت تر بپيوندند. 
به نظر مي رسد در کنار ارسالن کاظمي زوج خوبي را در 
مهرام تشکيل داديد. بازيکنان جوان چه نقشي در تيم 

ايفا مي کنند؟
فکر مي کنم در رده باشگاهي براي اولين بار است که با او در يک تيم 
همبازي شدم. ارسالن بازيکن جنگنده و خوبي است. البته مهرام فقط 
من و ارس��الن را ندارد بلکه بازيکنان جواني هستند که آينده خوبي 
دارند و در واقع تيم ما تلفيقي از با تجربه ها و جوانان است و از اول فصل 

هم هدف باشگاه سرمايه گذاري روي بازيکنان جوان بوده است. بازيکنان 
جوان اين فرصت را دارند که در کنار مربيان خوب و بازيکنان باتجربه رشد 

کنند تا در سال هاي آينده آنها بار اصلي تيم را به دوش بکشند. همينطور 
هم هست، در همه بازي ها نفرات جوان در ترکيب حضور دارند حتي در 

بازي هاي مهم به روند بازي تيم کمک مي کنند. من، ارسالن کاظمي، آرمان 
زنگنه، مهراد آتشي، سهراب نژاد و فريد اصالني باتجربه هاي تيم هستيم. 
همه ما با هم تالش مي کنيم و در تمام بازي ها انسجام خوبي داشتيم. تک 

تک بازيکنان در عملکرد تيم نقش دارند و دست تيم را مي گيرند. 
ارزيابي تان از شرايط کلي بسکتبال ايران چيست؟

يکي از نکته هاي اصلي که باعث انسجام بيشتر و باال رفتن کيفيت ليگ 
امسال شد، کسب سهميه المپيک توکيو بود. رسيدن به موفقيت انگيزه 
خوبي به اين رشته داد و با گرفتن سهميه خون تازه اي به بدن نيمه جان 
بس��کتبال ايران تزريق ش��د. بعد از اينکه تيم ملي از رقابت هاي کسب 
سهميه برگشت، تکاپوي زيادي براي شروع ليگ به وجود آمد. حتي روي 
تصميمات باشگاه ها نيز تأثيرگذار بود و اميدوارم اين روند تداوم داشته 
باشد. ضمن اينکه مديريت فدراسيون فعلي نسبت به فدراسيون قبلي 
بسيار کمتر از گذشته در مسائل باشگاه ها دخالت مي کند. به همين خاطر 
باشگاه ها هم سعي مي کنند بيشتر متکي به کادر فني، مديريت و بازيکنان 
باشند. ليگ جذابي داريم و برد و باخت زيادي در آن وجود دارد. تيم ها از 

پيش برنده نيستند و رقابت بين همه تيم ها وجود دارد. 
نگاه جهان به بسکتبال ايران چگونه است؟ به ويژه پس از 

گرفتن سهميه بازي هاي المپيک 2020؟
با گرفتن سهميه قطعاً نگاه به بسکتبال ما تغيير کرده است. بسکتبال 
ما فقط در خود ايران است که مطرح نيست وگرنه خارج از ايران به ويژه 
در آسيا يکي از تيم هاي پرقدرت محسوب مي شود. به خصوص در آسيا 
حساب ويژه اي روي بسکتبال کشورمان مي کنند. در کل تيم خيلي خوبي 
داريم، بازيکنان جوان مستعد زيادي داريم و مستقل هستيم. در کل بيش 
از 12 – 10 سال است که در سطح اول بسکتبال قاره کهن حضور داريم 
و در مسابقات جهاني و المپيک هم بازي کرده ايم. از آنجا که تنها 12 تيم 
جواز صعود به المپيک را کسب مي کنند اتفاق بزرگي براي بسکتبال و 
ورزش ما محسوب مي شود. بازي هاي المپيک بسيار خاص است و حتي 
فيبا به تيم هايي که سهميه مي گيرند براي حضور پرقدرت در اين بازي ها 
کمک مي کند. در المپيک عالوه بر اينکه ورزشکاران در رشته هاي انفرادي 
براي گرفتن مدال تالش مي کنند، رشته هاي تيمي نيز براي نشان دادن 
جذابيت ها و توانايي هاي خود در ميدان المپيک با هم رقابت تنگاتنگي را 
پشت سر مي گذارند. مطمئن باشيد که سال آينده و پيش از اعزام به توکيو 
بازي هاي خوب تدارکاتي براي تيم ملي در نظر گرفته خواهد شد. فيبا هم 

قطعاً کمک ما خواهد بود و اين مسئله به نفع 
بسکتبال ايران است. 

رقابت هاي انتخابي المپيک براي ما به شکل 
دراماتيک به پايان رسيد. تيم ملي چطور به 

سهميه المپيک دست يافت؟
دقيًقا همينطور است. باز هم تأکيد مي کنم که اهميت 
حضور در بازي هاي المپيک بس��يار باالس��ت. در جام 
جهاني 32 تيم حضور دارند ولي در المپيک تنها 12 تيم 
سهميه دريافت مي کنند. همين مسئله حساسيت و رقابت را 
بسيار سخت مي کند. حتي بسياري از تيم هايي که در جام جهاني 
شرکت مي کنند نيز نمي توانند به المپيک برسند و در واقع تيم هاي 
غربال شده به اين بازي ها مي رسند. تعداد کم تيم ها رقابت را به شدت 
سخت مي کند. اين اولين باري بود که جام جهاني ميداني براي کسب 
سهميه المپيک به شمار مي رفت و حساسيت اين دوره به شدت باال رفته 
بود. خدا را شکر که سهميه آسيا به ايران رسيد. صعودمان دراماتيک بود؛ 
بعد از شکست مقابل پورتوريکو فشاري ناجوانمردانه به تيم ملي وارد شد. 
خيلي ها همه چيز را تمام شده مي دانستند و حتي بازي بعدي مان نيز 
تحت تأثير همين جو بود. بعد از بازي با تونس شرايط سخت تر هم شد، 
در مصاف با اس��پانيا همه بازيکنان با تمام قوا بازي کردند و در حقيقت 
بازي با اسپانيا ش��روع دوباره اي براي تيم ملي ايران بود. خوشبختانه 
چين نيز نتوانس��ت به مرحله دوم صعود کند و هنوز يک روزنه اميد 
برايمان وجود داشت. ملي پوشان از موقعيت به دست آمده به بهترين 
شکل اس��تفاده کردند و در دور بعد رقابت ها بازي هايي بدون شک و 
ش��بهه انجام داديم. در حقيقت با يک تالش جمعي و قدرتمندانه در 

جام جهاني به سهميه المپيک رسيديم. 
در شرايطي که خيلي ها از گرفتن سهميه نااميد شده بودند، 
کادر فني و بازيکنان چگونه اميدشان را از دست ندادند و با 

دست پر به ايران برگشتند؟
فشار زيادي روي همه ما بود و بسياري از انتقادها و صحبت ها مغرضانه 
عليه تيم مطرح مي شد. متأسفانه آدم هاي کوتوله در ورزش حرف هايي 
مي زنند که فقط در حد و اندازه  خودشان است و بس.  اي کاش اصحاب 
رسانه توجه بيشتري به اين موضوع کنند و نبايد شرايطي را فراهم کرد که 
هر کس هر چيزي که دلش مي خواهد را بيان کند. نقدهاي غيرمنصفانه 

به هر تيمي آسيب مي زند. 
براي موفقيت در المپيک بايد چه برنامه اي در دستور کار 

قرار بگيرد؟

قطعاً برنامه دقيق و خوب��ي براي تيم ملي در نظر گرفته خواهد ش��د و 
همانطور که گفتم خود فدراس��يون جهاني بس��کتبال نيز به تيم هايي 
که س��هميه بازي هاي المپيک را گرفته اند، نگاه ويژه اي دارد و در مسير 
آماده سازي به آنها کمک مي کند. بازي هاي تدارکاتي در آماده سازي تيم 
ملي نقش مهمي را ايفا خواهد کرد، ديدارهاي تدارکاتي اين فرصت را به 
کادر فني مي دهد که نقاط ضعف و قوت را شناسايي و براي برطرف کردن 
آنها برنامه ريزي کنند. ملي پوشان نيز در بازي هاي دوستانه با هم هماهنگ 
مي ش��وند و هم از نظر فيزيکي و هم از نظر روحي براي انجام ديدارهاي 

سخت در رقابت هاي بين المللي آماده مي شوند. 
صعود به دور دوم بازي هاي المپيک انتظار منطقي از تيم 

ملي است؟
کاماًل غيرمنطقي است ولي دور از دسترس هم نيست. با توجه به شرايط 
بسکتبال ايران و حريفاني که در المپيک حضور دارند نمي توان چنين 
انتظاري از تيم ملي داشت. در واقع اين انتظار زيادي است که برخي ها 
آن را مطرح مي کنند و جوري حرف مي زنند که گرفتن سهميه اهميتي 
ندارد. در صورتي که اصاًل اينگونه نيس��ت و تنها سهميه قاره آسيا را ما 
گرفتيم. بدون شک در توکيو 2020 کار بسيار سختي در پيش داريم ولي 
همه اعضاي تيم ملي مثل هميشه براي گرفتن بهترين نتيجه به ميدان 
مي روند و دست از تالش نمي کشند. در المپيک براي برد به زمين مي رويم 

و اگر بتوانيم به مرحله بعد صعود کنيم که تاريخ ساز خواهيم شد. 
بس�کتبال فعاًل تنها رش�ته تيمي ورزش ايران است که در 
توکيو حضور خواهد داشت. آيا توجهات به اين رشته به اندازه 

افتخاراتي که در اين سال ها به ارمغان آورده بوده است؟
متأسفانه در اين سال ها آنقدر که شايسته بسکتبال است به اين رشته 
توجه نشده اند. بارها اين بي توجهي ها از سوي اهالي بسکتبال مطرح 

شده ولي انگار گوش شنوايي وجود ندارد. ما اين حرف ها را مي زنيم و 
از بي توجهي ها گاليه مي کنيم. مديران و مسئوالن سطح باالي ورزش 
ناراحت مي ش��وند و از ما گله مي کنند که چرا اين حرف ها را مي زنيد. 
بارها از خود من گله کرده ان��د! واقعيت تلخ اين اس��ت که ما توجهي 
نمي بينيم که گله نکنيم. تيم ملي بس��کتبال به عنوان اولين رش��ته 
تيمي موفق به کسب سهميه المپيک ش��ده اما در کمال ناباوري هيچ 
خبري از توجه و نگاه ويژه نشده و در کل اتفاقي براي بسکتبال نيفتاده 
است. نه پاداشي، نه مراسمي و نه تجليلي براي بسکتبال برگزار نشد و 
ما در سکوت مسئوالن سهميه گرفتيم. هميشه وقتي انتقاد مي کنيم 
مس��ئوالن به ما مي گويند چرا اين انتقادها را مطرح مي کنيد ما براي 
شما برنامه داشتيم. در حالي که االن سه چهار ماه است که ما سهميه 
گرفتيم و مسابقات انتخابي به پايان رسيده است ولي تا االن که خبري 
از توجه و برگزاري مراسم نشده و اين مسئله واقعاً جاي سؤال دارد که 

چرا به بسکتبالي که المپيکي شده توجهي نمي شود؟!
فکر مي کنيد تا چه زماني مي توانيد بازي کنيد؟

تصميم خاصي فعاًل نگرفته ام و روز به روز پيش مي روم. فعاًل که بازي 
مي کنم و تصميمي هم براي خداحافظي ندارم. 

عملکرد شما در چند بازي اخير ليگ برتر بسيار درخشان 
بوده است. چه عاملي موجب شده که در سن 36 سالگي 
پابه پاي جوانان تازه نفس بازي مي کنيد و حتي مؤثرتر از 

آنها نيز ظاهر مي شويد؟
در اين سال ها هيچ چيز به اندازه بسکتبال من را خوشحال نکرده است. 
به طور کلي عاشق بسکتبال هستم و تمرينات سخت برايم اصاًل سخت 
نيست. شايد خيلي از ورزشکاران از تمرين سخت خوششان نيايد ولي 
من با بقيه تفاوت دارم. تفاوتم نيز در اين است که تمرينات سخت برايم 
لذت بخش تر است و بعد از تمرين واقعاً سرحال و خوشحال هستم. اين 
فرق بزرگي اس��ت که من با بقيه دارم و همين تفاوت در اين سال ها به 

من کمک کرده است. 
در بازي مهرام و شهرداري گرگان شوت سه امتيازي شما 

يک برد ديگر به تيمتان هديه داد. 
درست است که امتياز آخر بازي را من گرفتم اما همه تيم در اين ديدار 
حساس خوب ظاهر شدند و پيروزي مهرام حاصل کار همه بازيکنان 
بود. از برد تيمم خوشحالم اما از عملکردم راضي نيستم. وقتي بازيکني 
در بسکتبال چهار فوله مي ش��ود دس��ت و پايش در ادامه بازي بسته 
مي شود. متأسفانه همين اتفاق براي من در بازي با شهرداري گرگان 
رخ داد. کوارتر سوم که اصاًل بازي نکردم و در کوارتر چهارم هم با ترس و 
لرز بازي کردم، چراکه مي ترسيدم پنج فوله شوم و ادامه بازي را از دست 
بدهم. خوش��حالم که بازي را با ش��وت من برديم ولي باز هم مي گويم 
نتيجه بازي زحمت کل تيم بود. خيلي وقت ها شده که شوت مي زنيم و 
گل نمي شود و خيلي وقت ها هم گل مي شود. در تمرينات زدن چنين 
شوت هايي را تمرين مي کنم. شانس با من يار بود و شوت آخر من وارد 
سبد شد. هر چه بازي هايي در اين سطح در ليگمان بيشتر باشد، قطعاً 

سطح بسکتبال ايران باال مي رود. 
داستان اختصاص يک س�الن در مرکز شهر به بسکتبال 
همچنان سر دراز دارد. گويا قرار است سالن افراسيابي را 
به عنوان پاداش کسب سهميه المپيک در اختيار بسکتبال 

قرار دهند. 
ما هم شنيديم ولي اين خبر واقعاً جالب است. من به عنوان بازيکن در 
رده هاي سني مختلف در سالن افراسيابي مس��ابقه داده و حتي چند 
بازي ملي را نيز در همين سالن تماش��ا کرده ام. در واقع اين سالن مال 
بسکتبال است ولي نمي دانم چرا از ما گرفتند که حاال بخواهند به عنوان 
پاداش به ما برگردانند. متأسفانه سالن افراسيابي در زمان مديريت آقاي 
مشحون از دست بسکتبال درآمد. داستان سالن بسکتبال هم شده مثل 
داستان بنزين! پول بنزين را از خودمان مي گيرند و مي خواهند دوباره به 
خودمان برگردانند. سالني را که قباًل براي بسکتبال بود، گرفتند و حاال 
مي خواهند آن را تحت عنوان پاداش به اين رشته پس دهند. فکر کنم 

بايد حافظه تاريخي مان را تقويت کنيم. 
وجود ي�ک س�الن بس�کتبال در مرکز ش�هر و برگزاري 

مسابقات ليگ در آن چه کمکي به بسکتبال مي کند؟
اين کمترين توقعي اس��ت که ما از مس��ئوالن داريم و کمترين کاري 
است که آنها مي توانند براي بس��کتبال ايران انجام دهند. همين بازي 
مهرام – شهرداري گرگان، س��الن آزادي پر از تماشاگر بود. فکرش را 
بکنيد اگر چنين ديدارهايي در س��الني که در مرکز شهر است و براي 
همه قابل دسترس برگزار شود، چه تعدادي تماشاگر در سالن حضور 
پيدا مي کنند. همه ما مي دانيم که براي رفتن به تاالر بسکتبال آزادي 
فقط بايد از ماشين شخصي اس��تفاده کرد که قطعاً براي همه مقدور 
نيست. از ما که گذش��ت ولي اميدواريم براي نسل هاي بعدي امکانات 
بيشتري در اختيار بسکتبال قرار بگيرد. بايد به بسکتبال کمک کرد. در 
ايران بسکتبال از نظر توجهات و اهميت رشته چندم به حساب مي آيد 
در صورتي که در خارج از کشور بس��کتبال يکي از مهم ترين رشته ها 
و پرطرفدارترين رشته ها محسوب مي ش��ود. قطعاً اگر توجهي به اين 
رشته المپيکي و دانشگاهي ش��ود طرفدارانش در کشورمان بيشتر و 
بيشتر مي شود. رسيدن به اين هدف نيازمند زيرساخت هايي است که 
مسئوالن بايد آنها را فراهم کنند. به غير از امکانات تصميمات مسئوالن 
سرنوشت ساز هستند و بعضي اوقات تصميمات درست يا غلط آينده يک 

نسل و رشته را تغيير مي دهد. به اين مسئله هم بايد توجه کرد. 

گفت وگوي »جوان« با صمد نيکخواه بهرامي،کاپيتان باتجربه تيم ملي بسکتبال

المپيکي شديم ولي خبري از نگاه ويژه نيست

بس�کتبال ما فقط در خود ايران اس�ت که مطرح 
نيست وگرنه خارج از ايران به ويژه در آسيا يکي 
از تيم هاي پرقدرت محسوب مي شود. به خصوص 
در آسيا حساب ويژه اي روي بسکتبال کشورمان 
مي کنند. در کل تيم خيلي خوبي داريم، بازيکنان 

جوان مستعد زيادي داريم و مستقل هستيم
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