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سرمربی صربستانی تیم آویژه پارسا از زندگی در مشهد و دنیای بسکتبال ایران می گوید

ایوانوویچ :نصفم ایرانی است
ظـم و انضبـاط برایـش از هـر چیزی
لـی آرام و خـوش اخالق اسـت .ن
علـی ترابـی -خی
سـکتبال ایران بـاز شـده و حاال در
شـش سـالی اسـت که پایش بـه ب
دود
مهمتر اسـت .ح
ویچ  46سـاله چهار سـال اسـت
فعالیت مـی کند .سـرجان ایوانو
کسـوت سـرمربیگری
است و در این سـال ها عملکرد
بال آویژه صنعت پارسـای مشهد
که سکاندار تیم بسـکت
نـد فصل فراز و فرودهایی داشـت
رتر داشـته اسـت .هر چند در چ
قابل قبولی در لیگ ب
ناختی که از لیگ برتر بسـکتبال
سـی دارد ،اما امسـال با توجه به شـ
و جای تحلیل و برر

هشت تیم یا چهار تیم برتر باشیم .به نظرم هیچ تیمی در
ابتدای فصل به راحتی نمی تواند بگوید در چه جایگاهی
قرار می گیرد به جز تیم گرگان که خیلی قوی است و برای
قهرمانی به میدان می آید.
با توجه به این که چهار سال است در مشهد مربیگری
می کنید و به شناخت نسبی رسیده اید ،می توانید
قول دهید که امسال جزو سه تیم برتر کشور باشید؟
قطعا دلمان می خواهد که جزو تیم های برتر قرار گیریم و به
سطح دلخواهمان برسیم ولی االن در ابتدای فصل هستیم
و تا انتهای فصل هم شش ماه دیگر زمان داریم .االن نمی
خواهم فکر کنم که آخر فصل چه اتفاقی می افتد .شخصا
دوست ندارم در جمع چهار تیم برتر باشم بلکه دوست دارم
قهرمان ایران شوم ولی شاید واقعیت گرایانه نباشد.
آیا مدیران باشگاه آویژه صنعت انتظار خاصی از شما در
مسابقات امسال داشتند؟
این که کنار هم سخت کار کنیم و  100درصد توان خود را
در مسابقات بگذاریم تا بهترین نتیجه را کسب کنیم .اخالق
و نظم خوب سرلوحه کار ماست .مدیران باشگاه روی ما فشار
خاصی نیاوردند که حتما هر بازی را باید ببریم ولی ما باید
سعی کنیم بهترین نمایش را در زمین ارائه دهیم.
شما هم درخواستی از باشگاه داشتید که عملی نشده
باشد؟
نه ،درخواست خاصی نداشتیم  .هر چیزی که درخواست
کرده بودیم برای ما فراهم شده است .مدیران ،کادر فنی
و بازیکنان ،همه در یک مسیر حرکت می کنیم و یک هدف
داریم .این نقطه ای است که شروع کنیم و مثل یک خانواده
بزرگ شویم.

به نظر شما لیگ برتر بسکتبال ایران پویاست؟
اگر بخواهم با دو فصل قبل مقایسه کنم ،خیلی بهتر و
متفاوت تر شده است .اولین دلیل آن را می توان حضور
تماشاگران دانست که طی دو فصل گذشته از حضور آن ها
محروم بودیم .حتی بازی ها هم به صورت رفت و برگشت
برگزار می شود .امسال قرار است هر هفته دوشنبه و پنج
شنبه بازی کنیم.در سال های گذشته دو بازی پشت سر
هم انجام می دادیم و لیگ به مدت  10روز تعطیل می شد
که این اصال حرفه ای نیست اما االن وضعیت خیلی متفاوت
است .شرایط کامال تغییر کرده است.
آیا لیگ برتر کیفیت الزم را دارد؟
کیفیت بازی ها خوب است اما ما اسم های یکسانی در این
سال ها در همه تیم ها می بینیم .باشگاه های با قدرت مالی
باال سراغ بازیکنان ملی پوش می روند که قهرمان لیگ
شوند .من این نگاه را دوست ندارم .دوست دارم بازیکنان
پیشرفت کنند و ساخته شوند .من ساخته شدن بازیکن
جوان را دوست دارم .در این سال ها چند بازیکن از تیم
مشهد به تیم ملی معرفی کردیم .صالح فروتن ،نوید خواجه
زاده و عماد سلمانی را از تیم ما به تیم ملی دعوت کردند .من
باور دارم این همان راهی است که باید آن را ادامه دهیم.
لیگ ایران را حرفه ای می بینید؟
لیگ بسکتبال ایران حرفه ای است ولی می توانیم بهتر
از این هم باشیم .در اروپا که من بازی کردم در طول فصل
بیش از  30یا  40بازی صورت می گرفت که از مسابقات
لیگ ایران هم بیشتر است .شاید در ایران  20بازی انجام
دهیم .اگر بازی های بیشتری انجام دهیم قطعا روند رشد
بهتری خواهیم داشت .البته تیم ملی بسکتبال ایران یکی
از بهترین ها در آسیاست .من بهترین بسکتبالیست های

درخشش خراسانی ها در مسابقات رولر اسکی

با اخذ  14رای در مقابل  11رای سفید

یک دوره مسابقات جایزه بزرگ در رشته «رولر اسکی» فیز کاپ (یادواره سردار شهید
همدانی) درتهرانبرگزارشدکهدوورزشکارازخراسانرضویبهمدالهایخوشرنگی
دستیافتند.اینمسابقاتدردورشتهسرعتیو  5کیلومترآزادویژهآقایانوبانوانانجام
شد که عاطفه صالحی و آرمین جمال وطن از خراسان رضوی حائز مقام برتر شدند .در
این مسابقات ورزشکارانی از استان های خراسان رضوی ،همدان ،البرز ،مازندران،
آذربایجان شرقی ،تهران و ...حضور داشتند که طی چند روز با حضور ناظر فدراسیون
جهانی اسکی به رقابت پرداختند .عاطفه صالحی از ورزشکاران خوب و برتر خراسانی
دررشتهرولراسکیاستکهدربخش 5کیلومترآزادباالترازورزشکارانیازالبرزوتهران
موفقشدبهمقاماولردهبزرگساالندستیابد.آرمینجمالوطننیزدراینبخشودر
ردهسنیجوانانبهمقاماولرسیدودرردهسنیبزرگساالن به مقامسومدستیافت
کهازنظربخشتیمینیزخراسانرضویبادوطالویکبرنزپسازتهراندرردهدوم قرار
گرفت.همچنیندربخشاسپرینتعاطفهصالحیبهمقاماولرسیدوآرمینجمالوطن
درردهسنیجواناناولشدودرردهسنیبزرگساالندرجایگاهسومیقرارگرفت.

طهوریان عضو شورای شهر ،سکاندار دوچرخه سواری شد
عضو شورای شهر مشهد در روزی که مخالفان
زیادی هم داشت ،فقط با اخذ  14رای از مجموع
 25رای ،سکاندار دوچرخه سواری در خراسان
رضــوی شــد .بــه گـــزارش خبرنگار مــا ،مجمع
انتخابات هیئت دوچــرخــه س ــواری خراسان
رضــوی ،صبح دیــروز فقط با یک کاندیدا به نام
مجید طهوریان عسکری در سالن اجتماعات
اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد و این عضو
شــورای شهر که با ظاهری متفاوت در مجمع
انتخابات حضور پیدا کرده بود ،در مقابل 11
رای سفید که نشان دهنده مخالفت برخی از
اعضای مجمع با حضور وی بود ،به مدت چهار
سال به عنوان رئیس هیئت دوچرخه سواری
استان انتخاب شد.
در ایــن مجمع انتخاباتی از  ۲۵را ی دهنده
حاضر در جلسه ۱۱ ،نفر رای سفید انداختند
و تنها  ۱۴نفر به طهوریان رای دادند .از میان
اعضای فعلی شــورای شهر مشهد ،طهوریان
عسکری نخستین عضو شوراست که ریاست
یــک هیئت ورزش ــی را برعهده گرفته اســت.
مدیر کــل ورزش و جــوانــان خــراســان رضــوی

در مجمع انتخاباتی ریاست هیئت دوچرخه
سواری خراسان رضوی گفت :با توجه به این که
طهوریان در دوران سرپرستی خود در این هیئت
رویــکــرد جدیدی داشــت ،امــیــدوارم در قامت
رئیس ،موفقتر از قبل باشد .دوران سرپرستی
دوران ب ــرزخ اس ــت؛ چــراکــه فــرد میخواهد
اقــدامــات بلندمدت را آغــاز کند امــا از طرفی
ممکن است به ریاست نرسد .هاشمی جواهری
افــزود :مجید طهوریا نعسکری در شرایطی
مسئولیت هیئت را پذیرفت که برخی مسائل
وجود داشــت .این طبیعت دنیاست که فردی
یک مسیری را ادامه می دهد و بعد از مدتی زمام
امور را به نفر بعد واگذار میکند و مسئول بعدی
باید اقدامات مثبت مسئول پیشین را ادامه دهد
و کارهای انجام نشده را اجرا کند.
وی ادامه داد :به فرض اگر ما تفکیک جنسیتی
در ورزش رزمــی داشته باشیم،در یک فضای
محدود است اما در دوچرخهسواری نمیتوانیم
فضای محدودی داشته باشیم .با توجه به تمام
شرایط و زمینهها ،کار دشواری است که عالوه
بر رعایت اصول دینی و اعتقادی حضور پررنگ

بانوان را داشته باشیم ،در با وجود این ،دارای
سرمایههایی چــون لیال حــیــدری هستیم که
نماد بانوانی هستند که با رعایت چارچو بها
توانستند در ورزش قهرمانی افتخارآفرین باشند.
هاشمی تصریح کرد :به گمانم کم لطفیهای
بــرخــی بــاعــث شــد عــرق خستگی دوســتــان بر
تنشان بماند .این نتایج نشان میدهد بسیاری
با حضور مجیدطهوریانعسگری موافق نبودند
از طرفی کسانی که امروز این جا حاضر شدند

دلشان برای دوچرخهسواری میتپد .وی افزود:
طهوریان تمام توان خود را در هیئت به کار گرفته
و در دوران سرپرستی خود کارنامه خوبی هم
ثبت کرده چراکه در دوچرخهسواری بر لبه تیغ
حرکت کردن است اما ایشان موفق ظاهر شد .با
توجه به این که وی عضو شورای شهر مشهد است،
میتواند ظرفیتهایی را که در اختیار آنهاست،
در چارچوب قانونی و اداری در هیئت دوچرخه
سواری به کار گیرد.

سیروس سنگچولی:

قرارداد ترکمانچای در شهرخودرو بسته شد
چوپانی االن
مدیرعامل است
ولی نه حق امضا
دارد ،نه مهر و
نه رمز عبور
فدراسیون
فوتبال دستش
است

سیروسسنگچولیسرمربیجدیدتیمشهرخودرو
یاهمانامیدوحدتکهتاکنونروینیمکتننشسته
استودوروزقبلپیشازبازیبادریایبابل،تصمیم
به استعفا گرفت و ورزشگاه محل برگزاری مسابقه
را ترک کرد ،انتقادهای زیادی به قــرارداد بین دو
باشگاه امید وحدت و شهرخودرو دارد و در این باره
گفت :قراردادیکهچوپانیمدیرعاملامیدوحدت
با شهرخودرو بسته ،مثل ترکمانچای است .او یک
میلیارد داده و باید مبلغ دیگری را هم می داد که
چکشبرگشتخوردهاست.متاسفانهقراردادیکه
بستهکامالیکطرفهاست.چوپانیاالنمدیرعامل
است ولی نه حق امضا دارد ،نه مهر و نه رمز عبور
فدراسیون فوتبال دستش است که نام بازیکنان را

عکس :دهقانی

در ابتدا بفرمایید شرایط تیم بسکتبال
آویژه صنعت پارسای مشهد که این روزها خود را برای
حضور در لیگ برتر آماده می کند ،چطور است؟
مدتطوالنیبودکهبازیکنانازشرایطمسابقهوتمریندوربودند
وبرایهمینسعیکردیمرویبدنسازیآنهابیشترکارکنیم.
اهداف متفاوتی داریم و طبق برنامه پیش می رویم .البته در این
مدت تمرکز ما بر این بود که بازیکنان با مصدومیت هم مواجه
نشوند ،چرا که بعد از این همه دوری از تمرین های سنگین ،رخ
دادنآنطبیعیاست.اینموضوعبرایماخیلیاهمیتدارد.
از انتخاب بازیکنان برای حضور در ترکیب تیم راضی
هستید؟
ما تمام بازیکنانی را که نیاز داشتیم ،در اختیار داریــم.
بازیکنان با کیفیتی در هر پست انتخاب کرده ایم .فقط
مسئله مهم این است که تا چه زمانی می توانیم همه این
بازیکنان را در شرایط خوب نگه داریم .این شرایط عادی
است .از طرفی وقتی 7-6بازیکن جدید جذب می کنیم نیاز
به زمان داریم تا به یک هماهنگی خاص برسند.
هم اکنون کمبود بازیکن در پست خاصی ندارید؟
خوشبختانههماکنونمشکلینداریم.البتهشرایطتمرینبا
مسابقه فرق می کند .ممکن است در مسابقات لیگ برتر هر
اتفاقی بیفتد و به بازیکن جدید نیاز پیدا کنیم.
هدف گذاری امسال شما در لیگ برتر چیست؟
اولین هدف ما این است که همه با هم خوب بجنگیم و نتیجه
خوبی بگیریم .از طرفی بتوانیم آمادگی خود را به سطح
دلخواه برسانیم و در مرحله بعدی ببینیم که کیفیت دیگر
تیم ها چگونه است .بعد از آن می توانیم بگوییم که در جمع

را در جمـع برترین ها قـرار دهد.
ت ،بـه دنبال این اسـت که تیمـش
ایـران پیدا کرده اسـ
نصفـش ایرانـی اسـت کـه برای
مشـهد شـده و بـه گفتـه خـودش
شـهر
او عاشـق ایـران و
در آسـتانه آغاز رقابـت های لیگ
حسـاس آرامـش و راحتـی دارد.
ا
شـور
همین در این ک
تفـاوت بـا ایـن سـرمربی خـوش
بهانـه ای شـد تـا گـپ و گفتـی م
ور،
کشـ
بال
برتـر بسـکت
آن را صـادق جانداری دسـتیار
شـته باشـیم کـه زحمـت ترجمـه
برخـورد صربسـتانی دا
اول او متقبل شـده اسـت.

مستعد را در تیم ملی دیدم .به نظرم بسکتبال ایران آینده
خوبی خواهد داشت.
از عملکرد خودتان طی این سال ها به عنوان سرمربی
راضی هستید؟
 90درصد از عملکرد خودم راضی هستم و  10درصد دیگر
هم تحت کنترل ما نبوده است.طی دو سال گذشته یکی از
بهترین تیم ها در لیگ برتر بودیم که متاسفانه کرونا لیگ را
متوقف کرد .فصل قبلی هم بازی های خوبی در مقابل تیم
های قوی لیگ داشتیم .امیدوارم این فصل نسبت به فصل
گذشته بهتر عمل کنیم .معموال هر تیمی دوست دارد فصل
به فصل بهتر شود.
سال گذشته با وجود این که با باشگاه قرارداد داشتید
اما قرارداد خود را فسخ کردید و در ایران حضور پیدا
نکردید ،علت خاصی داشت؟
این موضوعی است که بین من و باشگاه
وجود دارد .ما زمانی می خواستیم
که کمی دور از هم باشیم .حاال وقت
آن رسیده و صحبت کردیم و قرار
است با هم کار کنیم.
ســال هــای زی ــادی اســت که
در ایران حضور دارید ،این
کشور را چطور دیدید؟
شــشــمــیــن ســـال اســـت که
در ای ــران هستم .در واقــع
احــســاس مــی کنم نصفم
ایرانی است .برای من سنت
های این جا و عواملی که
در کشور هستند ،تازگی
نــدارد و به آن عادت دارم.
به نظرم مردم ایران خیلی
خوب و با احترام هستند.
در ضمن دوستان زیادی در
ایــن جا دارم و همیشه وقتی
دارم به ایران برمی گردم ،خیلی
خوشحال هستم.
آیــا تاکنون به حــرم مطهر امام
رضا(ع) هم رفته اید و این فضا را
چگونه دیدید؟
تاکنون چندین مرتبه به حرم مطهر
مــشــرف شـــدم .خیلی قشنگ و
جــذاب اســت .خیلی دوســت دارم
ببینم آدم ها چطور با خدا در ارتباط

هستند .هر وقت خانواده و بستگانم به ایران سفر می کنند،
حتما آن ها را به حرم می برم.
اسکوچیچ سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران یکی
از دوستان نزدیک شماست ،آیا با او دربــاره اتفاقی
که برایش در تیم ملی رخ داده صحبت
کرده اید؟
من بعد از ایــن اتفاقی که برایش
افتاد با او صحبت کردم .اسکوچیچ
خیلی حرفه ای است .او به من
گفته بــود کــه زنــدگــی بعضی
مــواقــع خــوب و بعضی مواقع
بد اســت .حتی گفته بود که من
عاشق ایــرانــم و در ایــن مــدت تمام
انــرژی ام را بــرای تیم ملی گذاشته
بودم.

در فدراسیون ثبت کنیم .ما سه روز پیش مدارک تیم را
تحویل دادیم ولی این ها به دنبال نابودی آن هستند .تا
االن هم موفق شده اند ،چون تیمی را که در لیگ برتر با
مربیان و بازیکنان بزرگ حضور داشت ،نابود کردند.به
گزارشورزشسهویافزود:بااینکهمیدانستیمپنجره
تیمبستهاستولی 5-4روزبودکهبااینتیمتمرینمی
کردیم .چند بازیکن خوب تیم امید که شاگرد خودم
بودند و با باشگاه قرار داد داشتند ،به دلیل یک سری
رفتارهای باشگاه ،قطع همکاری کردند .ما این چهار
بازیکن را برگرداندیم و شرط این بود که با حضور آن ها
و  12-10جوان نتیجه بگیریم و تیم را از بحران خارج
کنیم .حتی گفته بودم که با حضور این بازیکنان ،سه
امتیازبازیدوروزقبلهمراکسبخواهیمکرد.

سنگچولی ادامه داد :یک ساعت مانده به بازی مقابل
دریایبابلگفتندکهبازیکنانمیتوانندبازیکنندولی
دوستانمادرباشگاهشهرخودروبهقدریسنگاندازی
کردندکههیچکاریازدستمبرنیامدجزاستعفاکردنو
اینکهبهحالباشگاهتاسفبخورم.مشکالتباشگاهبه
اینجاختمنمیشود.
وی با انتقاد از مالک شهرخودرو تاکید کرد :از روزی که
آقای حمیداوی به فوتبال مشهد آمده ،شروع به نابودی
این ورزش کرده است .االن هم این کار ادامه دارد .اگر
تیم را واگــذار کرده باید حق امضا ،مهر و دیگر چیزها
را هم تحویل بدهد ،اگر هم تحویل نداده بیاید و تیم را
جمع کند .االن یک هفته است که کسی سر تمرین ما
نیامدهاست.

«خانه من» نماینده فوتسال بانوان
در لیگ برتر
رقابت های امسال فوتسال بانوان کشور در دو سطح سوپرلیگ و لیگ برتر دنبال
می شود که هشت تیم برتر سال گذشته در قالب مسابقات سوپر لیگ به رقابت
می پردازند و بقیه تیم ها نیز در رقابت های لیگ برتر به مصاف حریفان می روند.
خراسانرضویدرسوپرلیگنمایندهاینداردامادررقابتهایلیگبرترتیمیبه
نام«خانهمن»بهعنواننمایندهاستانحضوردارد.مسابقاتلیگبرترباحضور12
تیم قرعه کشی شده است و تیم ها از 21مهر به صورت رفت و برگشت با هم رقابت
می کنند .به جز تیم «خانه من» مشهد تیمهای آریا پاک البرز ،هیئت فوتبال نطنز،
ینو،هیئتفوتبالاصفهان،سایپایتهران،مهرعظامتهران،کیمیایاسفراین،
نام 
پارسآرای شیراز ،مس کرمان ،هیئت فوتبال آمل و هیئت فوتبال رودان در لیگ
برترامسالحضورخواهندداشتکهنمایندهاستاندرهفتهنخستدرخانهحریف
به مصاف «آریا پاک» البرز خواهد رفت .تیم فوتسال بانوان سال گذشته با حمایت
هایمالیباشگاهچیپسکاملدرمسابقاتحاضربودکهعملکردضعیفیداشت
وامسالامتیازآنازطریقهیئتفوتبالدراختیارمجموعهجدیدیقرارگرفتهکه
در مسابقات حضور پیدا می کنند .مدیرعامل باشگاه «خانه من» درباره شرایط تیم
و بازیکنان گفت :امسال با حمایت های جمعی از دوستان سعی کردیم از فوتسال
بانوانحمایتکنیموبرایهمینبابازیکنانبومیروانهلیگبرترمیشویم.جواد
ملکوتی افــزود :با مربیان بومی استعدادهای خوبی از بین بانوان فوتسالیست
شناسایی کردیم و تمرینات مان را هم هر چند با مشکالتی روبه رو هستیم اما به
خوبیسپریکردیم.فقطتنهاانتظارماایناستکهحمایتمانکنند.متاسفانهدر
اینمدتبامشکلسالنتمرینیمواجههستیم.اینروزهاهمتمریناتمادرطرقبه
دنبالمیشودکهبازیکنانباسختیهاییکهدارنددرمحلتمرینحضورپیدامی
کنند .وی با بیان این که کسی در استان به ما کمک نمی کند ،خاطر نشان کرد:
هدفماایناستکهبهورزشبانوانتوجهشودتاانگیزهپیداکنندوبههمیندلیل
توقعداریمازماحمایتکنند.هماکنونبرایسالنمسابقهدچارمشکلهستیم.
با شهرداری رایزنی هایی کردیم که قرار شده هفته ای سه جلسه سالن تمرینی در
اختیارمابگذارند.ویاضافهکرد:تیمداریدرمشهدخیلیسخت استوایننباید
باعث شود که حامیان مالی بی انگیزه شوند .ان شاءا ...با همدلی بتوانیم روزهای
خوبیرابرایورزشبانوانرقمبزنیم.

