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چطور ش�د در فعاليت هاي بنياد احسان 
حضور يافتيد و هدفتان چه بود؟

هماهنگي ها از ط��رف كميته مل��ي المپيك انجام 
ش��د تا چند نفر از قهرمانان و مدال آوران به صورت 
نمادين در اين حرك��ت خيرخواهان��ه حضور پيدا 
كنند. دوس��تان در بنياد احس��ان قصد داشتند در 
كنار توزيع اقالم براي نيازمندان يك حركت نمادين 
فرهنگي- ورزشي نيز انجام شود. توزيع يك ميليون 
بس��ته غذايي و بهداشتي به مردم آس��يبب ديده از 
بحران كرونا كار بسيار بزرگي بود. البته تالش هاي 
صورت گرفته از س��وي اين بنياد تنها مختص شهر 
ري نيست و در سراسر كشور انجام شده است. حتي 
از طري��ق ويدئو كنفرانس اين حركت در اس��تان ها 
زير نظ��ر نمايندگي هاي ولي فقيه نيز برگزار ش��د. 
بخشي از مردم شرايط اقتصادي بدي دارند. چنين 
برنامه هايي اميدي براي آنها محس��وب مي ش��ود، 
حداقل در خصوص اقالم اساسي چون برنج، روغن 
و... در ماه مبارك رمضان بخش��ي از نيازشان تأمين 
مي گردد. ح��س مي كردم اگر وج��ودم در آن جمع 
كمكي باشد، چه از نظر حضور فيزيكي و چه معنوي، 
فرقي نداشت، در اين مراسم باش��م. اين مراسم در 
مصالي شهر ري برگزار شد كه فضاي بزرگي بود و 
عده اي شبانه روز مشغول كار بودند. كارهايي از جمله 
بسته بندي، تقسيم اقالم، ترابري، هماهنگي و... انجام 
مي ش��د و افراد زيادي در اين پروژه بزرگ همكاري 
داشتند. قصدم اين بود كه هرطور شده است من هم 
سهمي داشته باش��م، حتي اگر در بحث بسته بندي 
و جابه جايي اقالم كاري فيزيكي انجام داده باش��م. 
همين كه مردم به كمك به همنوع تش��ويق شوند و 

تأثير داشته باشد برايم كافي است. 
حضور ورزشكاران حتي به صورت نمادين 
در چنين برنامه هاي فرهنگي چه تأثيري 

در جامعه دارد؟
از دو زاويه مي شود به اين مس��ئله نگاه كرد؛ از آنجا 
كه ورزشكاران و مدال آوران الگوهاي جامعه هستند 
وقتي آنها در اي��ن فعاليت ها ش��ركت مي كنند در 
حقيقت افراد ديگر كه ش��رايط مالي خوبي دارند را 
به دستگيري از اقشار ضعيف تشويق مي كنند. زاويه 
ديگر اين است كه قهرمانان يك مسئوليت اجتماعي 
به گردن دارند كه بر اساس آن كمك كردن و ياري 
رساندن به مردم وظيفه شان اس��ت. كساني كه در 
جامعه به عنوان چهره شناخته ش��ده هس��تند مثل 
ورزشكاران و هنرمندان، در واقع مسئوليت بزرگي 
روي دوشش��ان قرار دارد و بايد در فعاليت هايي كه 

سودش مستقيماً براي مردم هست حاضر شوند. 
جامعه ورزش در اين سال ها توانسته است 

اين مسئوليت اجتماعي را انجام دهد؟
به نظر من بله به خوبي اين وظيفه را انجام داده است. 
در اتفاقات تلخي چون زلزله، س��يل و اخيراً هم كه 
كرونا كشور را تحت تأثير قرار داده است و بسياري 
از ورزش��كاران در اين مسئله پيش��گام بوده اند. در 
سيل سال گذشته و زلزله كرمانش��اه افرادي چون 
رسول خادم با جمعي از كشتي گيران از جمله كميل 
قاسمي، احسان لشكري و... بدون هيچ چشمداشتي 
و تمركز روي بُعد تبليغاتي به مناطق آس��يب ديده 
رفتند و هر كمكي از دستشان برمي آمد انجام دادند. 
اين گروه نه دنبال مطرح ش��دن بودند و نه اين كار 
برايشان درآمدي داش��ت. علي دايي در بحث زلزله 
فعاليت زيادي داشت. بس��ياري از قهرمانان كاراته، 
ووش��و، وزنه برداري و رش��ته هاي ديگ��ر، هر زمان 
مش��كلي براي مردم پيش آمده است فقط و فقط به 
نيت كمك به همنوعان پاي كار بوده و مس��ئوليت 

اجتماعي را احساس كرده اند. 
انتظار مردم از قهرمانان ورزش در روزهاي 

سخت چيست؟
رقم ق��رارداد قهرمانان كاراته، ووش��و و تكواندو كه 
مدال جهاني گرفته و در ليگ هاي داخلي نيز عضو 
يكي از باشگاه ها هستند بس��يار پايين است. شايد 
س��الي 20 تا 30 ميليون تومان كه خيلي از همين 
قراردادها نيز پرداخت نمي ش��وند. در رشته ما اين 
رقم قرارداد ش��ايد براي دو يا س��ه نفر باشد و بقيه 
دستمزدهايي به مراتب پايين تر دريافت مي كنند. 
در اين صورت درآمد ماهانه ش��ان از ورزش و ليگ 
بي��ن 2/5 تا3ميليون تومان اس��ت و حتي مي توان 
گفت كه درآمدش��ان از كارمندان هم كمتر است. 

پس از اين اف��راد نمي توان انتظ��ار كمك هاي 
مالي خيلي زيادي داش��ت، البته اين قشر 

در حد توان خود كمك مي كنند. خودم 
ديدم كه درآمد دو يا سه ماهه شان را 
به امور خيري��ه اختصاص مي دهند 
ولي حضورش��ان در جم��ع خيران 
از بُعد معنوي بس��يار حائز اهميت 
است. از قديم گفته اند قطره قطره 
جمع گ��ردد وانگهي دريا ش��ود؛ 
مثاًل قهرماني يك ميليون هوادار 
دارد و اگر هر كدام از آنها مبلغي 
را ب��راي كم��ك ب��ه نيازمندان 
اختص��اص دهن��د مبل��غ قابل 

توجهي جمع مي شود. 
به رغم اينك�ه درآمد برخي رش�ته ها از 
جمله فوتبال بسيار زياد است اما حضور 
فوتباليست ها در مقايسه با ساير رشته ها 
كمرنگ ت�ر اس�ت، عل�ت اي�ن مس�ئله 

چيست؟
بله، تعداد فوتباليس��ت ها كمتر اس��ت و در اينگونه 
موارد بيش��تر مدال آوران رشته هاي انفرادي حضور 
دارند. دليلش هم فرهنگ و روحيه اين رشته هاست. 
اين مدال آوران از اول كه رشته شان را انتخاب كردند 
با فرهنگ و روحيه خدم��ت و كمك به مردم بزرگ 
شدند. تمامي اين قهرمانان براي كسب افتخار مدال 
كس��ب مي كنند نه براي كس��ب درآمد و پول. اگر 
دنبال ورزش رفته و قهرمان المپيك و جهان شده اند 
هدفشان افتخارآفريني براي كشور بوده و پولي هم 
كه گرفته اند صرفاً براي گذران زندگي بوده اس��ت 
نه ثروتمند ش��دن. هركس كه در بُعد قهرماني وارد 
رشته هاي رزمي مي شود خود به خود در معرض اين 

جو فرهنگي قرار مي گيرد. 
ورزش�كاران ب�ا حض�ور در اينگون�ه 
فعاليت هاي فرهنگي مي توانند الگوهاي 

مناسبي براي جوانان باشند؟
بله، مي توانند. اصاًل فلس��فه اين كار همين اس��ت. 
اگر چند ورزش��كار غيرفوتبالي ب��راي كارهاي خير 
قدم برمي دارند هدفي جز كسب شهرت است بلكه 
مي خواهند خيل عظي��م مردمي ك��ه پيگير اخبار 
ورزشي هستند نيز در اين مراسم شركت كنند. قطعاً 
طرفداران و هواداران اين ورزشكارها هم در كارهاي 

بشردوستانه حاضر مي شوند. 
نهادهاي ورزش�ي چه نقش�ي در ترويج 

رفتارهاي فرهنگي -اخالقي دارند؟
تا جايي كه من مي دانم نهادهاي ورزشي نيز كارهاي 
بزرگي انجام مي دهند و مراسم مختلفي را در جهت 
كمك به م��ردم و با اه��داف بشردوس��تانه تدارك 
مي بينند. در بعضي مواقع بخشي از مردم براي گذران 
زندگي به دريافت كمك مالي و اقالم غذايي نياز دارند 
اما مهم تر از اين مسئله بحث روحيه و انگيزه است. 
كس��ي كه پول دارد بدون انگيزه نمي تواند زندگي 
كند. مطمئ��ن هس��تم  وزارت ورزش و كميته ملي 
المپيك رسالت ايجاد ش��ور و انگيزه در جامعه را به 
خوبي ايف��ا مي كنند و ديدگاه مدي��ران اين دو نهاد 
در اين بحث حرفه اي اس��ت. آنها ت��الش مي كنند 
انگيزه را از طريق ورزش به كل جامعه تزريق كنند 
تا تحمل س��ختي ها راحت تر شود. وقتي درآمد يك 
فرد معمولي كاهش پيدا مي كند ادامه زندگي برايش 
دشوار مي ش��ود اما روحيه و انگيزه اي كه از خانواده 
و جامعه مي گيرد مي تواند تأثير زيادي بر ش��رايط 
زندگي او بگذارد. مي دانم كه دكتر سلطاني فر، دكتر 
علي نژاد و همينطور مديران كميته ملي المپيك به 

اين مسائل توجه زياد دارند. 
ورزش و به ويژه رش�ته ووشو در روزهاي 

كرونايي چه شرايطي دارند؟
باش��گاه ها، اردوها، مس��ابقات و كمپ ها كه رس��ماً 
تعطيل اس��ت. هر زمان كه س��تاد مقابله با كرونا و 
وزارت ورزش اع��الم كنند م��ا نيز فعاليتم��ان را از 
س��رخواهيم گرفت. منتها هر كس در محل زندگي 
خود تمرينات فيزيكي اش را پيگيري مي كند. ما نيز 
اعضاي تيم ملي و نفراتي كه قرار است به جام جهاني 
ووشو اعزام شوند را زير نظر داريم و با آنها در ارتباط 
هستيم. حتي فيلم تمريناتش��ان را برايمان ارسال 
مي كنند. مجبوريم فعاًل با همين روش پيش برويم 
تا ش��رايط به حالت عادي بازگردد و تمرينات 
متمركز را از س��ربگيريم. وقفه ايجاد ش��ده را 
مي توان از دو ديدگاه بررسي كرد؛ المپين ها 
اين فرصت را دارند كه با برنامه ريزي منسجم 
آماده شوند و نفرات آس��يب ديده و خسته 
از مسابقات گزينش��ي ريكاوري كنند، اما 
ديدگاه ديگر فاصله گرفتن ملي پوش��ان از 
اردوهاس��ت چراكه حض��ور در تمرينات 
متمركز كاماًل متفاوت از تمرين در منزل 
اس��ت. اين مس��ئله هم مي تواند مثبت 

باشد و هم منفي. 

می خواستم هرطور شده است من هم 
سهمي داشته باشم، حتي اگر در بحث 
بس�ته بندي و جابه جايي اقالم كاري 
فيزيكي انجام داده باش�م. همين كه 
مردم به كمك به همنوع تشويق شوند 

و تأثير داشته باشد برايم كافي است

هفته گذشته در رزمايش همدلي و احسان كه 
براي كمك به خانواده هاي آسيب ديده از بحران 
كرونا اجرا مي شود، حضور پيدا كرديد، در ابتداي 
صحبت هايتان از اين مراسم صحبت مي كنيد؟

كار قشنگي بود كه از طرف س��تاد اجرايي فرمان حضرت 
امام)ره( صورت گرفت و من هم وظيفه خود دانستم كه در 
اين كار نه مشاركت، بلكه كمكي انجام دهم و به عزيزاني كه 
در اين رابطه زحمت مي كشند و تالش مي كنند، روحيه دهيم 
و خدا قوت بگوييم. به هر حال كار، كار بزرگي بود و من هم 
دوست داشتم در اين كار بزرگ هر چند به اندازه يك سهم 
كوچك سهيم باش��م و بتوانم در كنار مجريان اين حركت 
عظيم كه براي خدمت رساني به محرومان به راه افتاده است، 

حضور پيدا كنم. 
از حس و حال�ي كه از حض�ور در اين مراس�م 

داشتيد، بگوييد.
احساسي كه آدم از شركت در برنامه هايي از اين دست دارد، 
قابل وصف نيست و نمي توان آن را بيان كرد. كار بسيار بزرگي 
صورت گرفته است و اگر يك ميليون بسته غذايي در اختيار 
خانوارهاي محروم و آس��يب ديده از كرونا ق��رار مي گيرد و 
هر خانواده اگر س��ه نفر عضو داشته باشد، مايحتاج حداقل 
3 ميليون نفر در كشورمان تأمين مي ش��ود، اگر چه براي 
يك مدت اس��ت اما همين هم كار بزرگي است. از باالترين 
مسئولي كه در اين مراسم حضور داشت يعني آقاي مخبر 
تا عزيزاني كه به كار بسته بندي مشغول بودند، آنقدر با ذوق 
و شوق كارشان را انجام مي دادند كه آدم عشق و عالقه را در 

چهره شان مي ديد. 
س�اير قهرمانان المپيكي هم بودند و استقبال 

خوبي از سوي ورزشكاران شده بود.
وقتي كمك به همنوعان مطرح باش��د، به طور قطع استقبال 
خوبي هم از اين مسئله مي شود و در حركتي كه ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام)ره( انجام مي دهد هم با توجه به اين مسئله، 
ورزشكاران اس��تقبال خوبي داش��تند. من هم در كنار ساير 
بچه هاي ورزشكار دوست داشتم در كنار اين كار حضور پيدا كنم 
و با قبول درخواستي كه شده بود در اين مراسم شركت كردم. 

چنين فعاليت هايي از سوي قهرمانان المپيك 
و مدال آور كش�ورمان در راس�تاي مسئوليت 
اجتماعي قهرمانان تعريف شده و انتظاري كه 
از يك قهرمان كه در جامعه شناخته شده است 
مي رود اين اس�ت كه در چني�ن حركت هايي 

فعال ظاهر ش�ود. البته چنين مسئله اي 
را در بحران هايي مانند س�يل، زلزله 

و ح�اال كرون�ا ش�اهد بودي�م كه 
قهرمانان حضور پررنگي داشتند. 
مي خواهيم نظر شما را به عنوان 
يك قهرمان المپيك و جهان كه 
افتخارات زيادي را براي ورزش 
ايران به ارمغان آورده است در 

اين رابطه بدانيم. 
در بحران هايي كه كشور را در برمي گيرد و 
بخشي از جامعه را با مشكل روبه رو مي كند، 

از يك ورزش��كار انتظار مي رود در راستاي 
مسئوليت اجتماعي كه شما هم اشاره كرديد، 

در كنار مردم قرار بگيرد و تا جايي كه مي تواند براي 
رفع مش��كالت و دغدغه هايي كه جامعه را گرفتار 

كرده، قدمي بردارد. به هر ح��ال اين قهرمان اعتبار و آبرو را 
به واسطه مردم كسب كرده است و در مواقع بحراني هم بايد 
وارد ميدان شود و از اين اعتبار و آبرو خرج و به مردم كمك 
كند. برخي ورزشكاران در اين زمينه فعال تر ظاهر مي شوند و 
برخي هم مشاركت كمتري دارند، اما در مجموع اين وظيفه 
يك قهرمان است كه در چنين اتفاقاتي كنار گود ننشيند و در 

كنار مردم قرار بگيرد. 
حضور شما و ساير قهرمانان المپيكي كشورمان 
در چنين برنامه هايي كه براي كمك رس�اني به 
مردم اجرا مي ش�ود، با توجه به شناخته شده 
بودن قهرماناني مانند ش�ما نق�ش مؤثري در 
تشويق مردم و افزايش فعاليت هاي كمك رساني 
و خدمت به محرومان و كساني كه در حوادثي 
مانند س�يل، زلزله، كرونا و... آسيب ديده اند، 
دارد. درباره تأثيري كه حضور يك قهرمان در 
تش�ويق مردم به فعاليت خيرخواهان�ه دارد، 

صحبت مي كنيد؟ 
قطعاً بي تأثير نيست و مي تواند باعث يك حركت عظيم شود 

و موجي از كمك رساني به راه بيندازد، البته مردم عزيزمان 
همواره در مقطع هاي مختلفي كه كشور با يك بحران روبه رو 
شده، در كمك رساني پيشقدم بوده اند و به كمك همنوعشان 
آمده اند و حضور يك ورزشكار معروف هم مي تواند در افزايش 
يك همدلي تأثيرگذار باشد و باعث تشويق بيشتر شود. هر 
كاري كه باري از دوش مردم نيازمند بردارد، قابل ستايش 
است و قهرمانان ما هم در اين زمينه فعال بوده اند و تا جايي كه 

توانسته  قدمي برداشته اند. 
به هر حال مردم به قهرماناني مانند بهداد سليمي 
كه افتخارات زيادي را در ورزش براي كشورمان 
به ارمغان آورده اس�ت، به عنوان يك الگو نگاه 
مي كنند و قطعاً حضور ش�ما و ديگر قهرمانان 
در چنين حركت هاي�ي مانند ام�روز كه براي 
همدلي و كمك ب�ه آس�يب ديدگان از بحران 
كرونا ش�كل گرفته تأثيرگذار اس�ت. با وجود 
چنين پتانس�يلي كه ورزش�كاران در راستاي 
مسئوليت اجتماعي شان دارند اما كمتر مشاهده 
شده است در فدراسيون ها و بخش هاي ديگر 
تصميم گيرنده ورزش از اين ظرفيت اس�تفاده 
شود و برنامه اي در اين باره نداريم، چطور بايد از 

اين پتانسيل استفاده كرد؟
جامعه ورزش و هنري كش��ور در بين مردم اعتبار و آبروي 
خاصي دارن��د اما به خاطر مش��غله و دغدغ��ه اي كه دارند 
نمي توانند به شخصه وارد چنين فضايي شوند و برنامه ريزي 
كنند. در اين زمينه متوليان ورزش بايد وارد عمل ش��وند، 
وزارت ورزش، كميت��ه مل��ي المپي��ك و... مي توانن��د ب��ا 
برنامه ريزي هايي كه انجام مي دهند تا از پتانسيلي كه جامعه 
ورزش براي استفاده از مس��ئوليت اجتماعي قهرمانان در 
راستاي فعاليت هاي خيريه دارد، استفاده شود و ورزشكاران 
در برنامه هايي مانند كمك رساني به اقش��ار آسيب ديده از 

بحران ها حضور پيدا كنند. 
با وجود چنين پتانس�يلي كه ش�ما هم اشاره 
كرديد، مي خواهيم از بهداد سليمي به عنوان 
ي�ك قهرم�ان ك�ه در دوران ورزش حرفه اي 
مدال هاي زيادي را براي كشورمان كسب كرده 
و امروز هم در عرصه مربيگري و مديريت ورزش 
حضور دارد، بپرسيم آيا توانسته ايم از ظرفيتي 
كه ورزشكاران در راستاي مسئوليت اجتماعي 
براي بسيج كمك رساني دارند، به صورت كامل 

استفاده كنيم؟
اين اتفاق نيفتاده است و از همه پتانسيلي كه جامعه ورزش 
در اين زمينه دارد، استفاده نشده است و جاي كار زيادي دارد 
و بيش��تر مي توان از اين ظرفيت استفاده كرد. البته چنين 
مس��ئله اي زماني اتفاق خواهد افتاد كه برنامه ريزي خوبي 
صورت بگيرد تا با توجه به برنامه هايي كه اجرايي مي شود يك 
قهرمان و ورزشكار با توجه به جايگاهش در جامعه بتواند به 
صورت تأثيرگذارتري و كامل تر به مسئوليت اجتماعي كه در 

جامعه دارد، عمل كند. 
با وج�ود اينكه برنام�ه اي در اي�ن زمينه ديده 
نمي شود اما قهرمانان كشورمان استقبال خوبي 
از حضور در چنين فعاليت هايي دارند و به نظر 
مي رس�د اگر برنامه اي باش�د قطعاً اين حضور 
مي تواند تأثير بيشتري هم همانطور كه اشاره 

كرديد، از خودش بجا بگذارد. 
قطعاً همين طور است، ورزش��كاران عالقه دارند در چنين 
برنامه هايي حضور پيدا كنند اما برنامه خاصي در اين رابطه از 
سوي مديران ورزشي وجود ندارد. معتقدم براي تأثيرگذاري 
بيشتر نقش يك قهرمان در تشويق مردم به كار خير، جايي 
بايد به عنوان رهبر اين كار، ورزشكار را در راستاي مسئوليتي 
كه در اين زمينه نسبت به جامعه دارد، سازماندهي كند تا از 

اين پناسيل استفاده شود. 
به نقش نهادهاي برنامه ريز ورزش در راس�تاي 
اس�تفاده از پتانس�يل قهرمانان براي تشويق 
مردم به كار خير اشاره كرديد، شما مشاور رئيس 
كميته ملي المپيك در امور المپين ها هستيد، 
آيا در اين زمينه كميته ملي المپيك برنامه اي 
تدوين كرده تا در بخش مسئوليت اجتماعي، 

قهرمانان كشورمان فعال تر ظاهر شوند؟
در اين رابطه مي شود برنامه ريزي كرد و كميسيون ورزشكاران 
كميته ملي المپيك مي تواند تأثيرگذار باش��د و اعضاي آن 
كمك كنند كه اين اتفاقات بيفتد. البته من با توجه به پستي 
كه در كميته دارم منابع محدودتري دارم و معتقدم كميسيون 
ورزشكاران در اين زمينه مي تواند برنامه هايي را تدوين كند. 
در پايان مي خواهيم بدانيم شما به عنوان يك 
قهرمان و چهره شناخته شده كه به عنوان 
الگو در بين مردم شناخته مي شود، چه 
حرف و چه توصيه اي براي مردم در 
زمينه همدلي و كم�ك به همنوع 
به خصوص در مواقع بحراني مانند 

كرونا داريد؟
خودم را در حدي نمي بينم كه توصيه اي 
به مردم كنم، مردم م��ا آنقدر باهوش 
و با ذكاوت و خوب هس��تند كه در تمام 
بحران ها كنار هم بوده اند، اين مس��ئله را 
مي توانيد در سال هاي اخير در حادثه پالسكو، 
سيل و زلزله و حاال هم كرونا به خوبي ببينيد و مردم 
توانسته اند وظيفه اي كه در قبال هم ميهن هايشان 

دارند را به خوبي انجام دهند. 

يكقهرمانباخدمتبهمردمبزرگميشود

 اهداف حسين اوجاقي سرمربي تيم ملي ووشو از حضور در بنياد احسان
در گفت وگو با »جوان«

جامعه شرايط خاصي را پش�ت سرمي گذارد. 
بااينكه هنوز براي قطع زنجي�ره انتقال كرونا 
بايد قرنطينه خانگي را رعايت كنيم اما كساد 
شدن يا تعطيلي كسب و كارها جامعه ايراني را تحت تأثير قرار داده است. 
اين روزها نهاده�اي مختلف براي كمك رس�اني به مردم ت�الش مي كنند 

و در اي�ن راه از كمك هاي معنوي چهره هاي ورزش�ي نيز به�ره مي گيرند. 
اخيراً بنياد احس�ان س�تاد اجرايي فرمان امام )ره( بس�ته هاي معيش�تي 
توزيع كرد. اين مراسم در اس�تان تهران و در مصالي بزرگ آستان مقدس 
حضرت عبدالعظيم حس�ني)ع( برگزار ش�د. حس�ين اوجاقي س�رمربي 
تيم مل�ي ووش�و از جمله چهره هاي ورزش�ي حاض�ر در اين مراس�م بود. 

شیوا نوروزی
      گزارش

قهرماناناعتبارشانراازمردمدارند

 گفت وگوي »جوان« با بهداد سليمي درباره مسئوليت اجتماعي قهرمانان 
به بهانه حضورش در رزمايش همدلي و احسان

در روزهاي�ي كه بح�ران كرونا زندگي معيش�تي 
و اقتص�ادي بخش�ي از مردم كش�ورمان را تحت 
تأثير ق�رار داده اس�ت، قهرمانان و ورزش�كاران 
كش�ورمان با حضور در رزمايش احس�ان و همدلي س�عي مي كنند نقشي در 
كمك به خدمت رساني به محرومان داشته باشند. در اين زمينه هفته گذشته 

رزمايش همدلي و احس�ان توس�ط س�تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( در 
تهران برگزار شد و چهره هاي شاخص ورزش كش�ورمان مانند بهداد سليمي 
قهرمان وزنه ب�رداري جهان و المپيك در اين مراس�م حضور پي�دا كردند. به 
بهانه اين مراس�م با بهداد س�ليمي درباره مس�ئوليت اجتماعي قهرمانان در 
مواق�ع بحراني و كمك رس�اني به قش�رهاي آس�يب پذير صحب�ت كرده ايم. 

سعید احمديان 
      گزارش

وزارت ورزش، كميته ملي المپيك و... 
مي توانند با برنامه ريزي هايي كه انجام 
مي دهند از پتانسيلي كه جامعه ورزش 
براي استفاده از مسئوليت اجتماعي 
قهرمان�ان در راس�تاي فعاليت هاي 

خيريه دارد، استفاده كنند


