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مهندسي فراموش نشود!

راهكارهاي عملي براي رشد سريعتر بسكتبال

رضا مهندسي از شناخته شدهترين چهرههاي بسكتبال است كه اهالي
و خانواده بسكتبال معتقدند وي يكي از مشروعترين و تاثيرگذارترين
مهرههايي است كه ميتواند كمكهاي بسزايي به بسكتبال داشته
باشد .او در انتخابات چند ماه قبل رياست فدراسيون بسكتبال جزو
كانديداها بود كه پس از رامين طباطبائي بيشترين تعداد راي را به
خود اختصاص داد و پس از آن هم اعالم كرد هركمكي از دستش برآيد
براي بسكتبال دريغ نخواهد كرد.
به اين ترتيب از آنجا كه رامين طباطبائي رئيس فدراسيون اعالمكرد
قصد دارد از تمام پتانسيلها و تواناييهاي بسكتبال براي رشد سريعتر
اين ورزش كمك بگيرد انتظار ميرفت از رضا مهندسي بهعنوان يكي
از تواناترين مديران بهره بگيرد بخصوص كه به نظر ميرسد هيچكدام
از اعضاي فدراسيون نسبت به او موضع منفي داشته باشند اما تا به
امروز اين موضوع محقق نشده هر چند كه نبايد نگاه بدبينانه داشت و
ماجراي همكاري وي را تمام شده دانست .رضا مهندسي طي چند روز

گذشته مصاحبهاي مفصل با خبرگزاري ايسنا انجام داده كه اشاره او
به نكاتي كليدي  ،تأييدي است بر اينكه قابليتهاي وي براي كمك به
بسكتبال باالست .در ذيل اين مصاحبه را بخوانيد:
رضا مهندسی درباره فعالیت مربیان ملی در تیمهای باشگاهی اظهار
کرد :من هم مخالف فعالیت مربیان ملی در باشگاهها هستم .اگر
هرچیزی به صورت تخصصی و ویژه رویش کار شود نتایج بهتری گرفته
میشود .شرایط این چنینی مثل مدیر دو شغله میماند .آدم دو شغله و
سه شغله به همه کارهایش میرسد؟ آدمی که تمام انرژیاش برای یک
موضوع باشد قطعا موفق خواهد بود نه اینکه فکرش چند جا باشد .فردی
که در چندجا مشغول باشد نه فکرش یک جا است و نه جسمش.
مهندسی ادامه داد :مگر میشود من مربی تیم ملی باشم و هیچ
حساسیستی روی بازیکنان باشگاهیام نداشته باشم .باور پذیر
نیست .به نظرم اینها مسائل سادهای است و نباید درگیرش باشیم.
نمیشود باور کرد مربی باشگاه باشم ،مربی ملی باشم و نظراتم را در

انتخاب بازیکنان دخیل نکنم و برعکس ،از تیم ملی برای باشگاهم
بازیکن انتخاب نکنم.
عضو پیشین کمیته فنی فدراسیون بسکتبال در پاسخ به این سوال که
برای جلوگیری از این شرایط باید چه کاری انجام شود؟ تصریح کرد:
این وظیفه فدراسیون است که مربی ملیاش را انقدر تامین بکند که
نیازی به باشگاه نداشته باشد و تمام فکر و ذکرش را بر روی تیم ملی
بگذارد .من نمیخواهم نفی کننده این موضوع باشم که یک مربی باید
افتخار کند که سرمربی تیم ملی است و حتی باید بدون چشمداشت
برای این افتخار بزرگ گام بردارد اما به هرحال زندگی حرفهای است
و ما باید در شرایط کنونی جامعه که نگاهی حرفهای دارد تصمیمات
حرفهای بگیریم .قطعا نباید چون توانایی تامین نیازهای مالی مربی
ملی را نداریم تصمیمهایی بگیریم که آینده بسکتبال را صدمه بزند
و مشکل ساز شود .نمیتوان زمانی که یک ملیپوش از باشگاهش
درآمد خوب دارد نیازهای مالی مربی ملی را تامین نکنیم.
عضو پیشین هیات رئیسه فدراسیون بسکتبال در پاسخ به این سوال
که چرا فدراسیون اعالم کرده در جذب اسپانسر و فعالیت اقتصادی
موفق نبوده؟ تصریح کرد :بازار آزاد و اقتصاد آزاد مبانی و ادبیات خاص
خودش را دارد .اینجا صحبت سود و زیان است .فعاالن اقتصادی
برایشان مهم سود آوری تشکیالتشان است .آنها در هر عملیات ،رفتار
و روابطی که منجر به سود شود وارد میشوند .در ورزش نیز به همین
شکل است .شما باید این فعاالن را به این نتیجه برسانید که ورودشان
به ورزش این مزایا را دارد و در سود و منافعتشان تاثیر میگذارد.
کارشناس بسکتبال با اش��اره به ظرفیت و توانایی ورزش برای
سودآوری بنگاههای اقتصادی بیان کرد :ورزش این امکان را میدهد
که بنگاههای اقتصادی بیایند و کارشان را با ویترین ورزش به
کشور نشان بدهند .ویترین یک سازمان محدود به یک جغرافیای
خاص است اما وقتی بنگاه اقتصادی وارد ورزش میشود جغرافیای
بزرگتری دارد .ویترین آنها به اندازه یک کشور وسعت پیدا میکند و
حتی امکان بینالمللی شدن هم دارد .از مرزها هم خارج میشود .چه
چیزی قدرت ورزش را دارد؟ هیچ .باید برویم و دست نیاز دراز کنیم و
خواهش کنیم تا آنها مجاب شوند و بیایند .باید استدالل داشته باشیم.
بله شرایط اقتصادی خاص است اما اکنون عیار و توانمندیها مشخص
میشود که تا چه اندازه قادر به کار هستیم.

جدايي غافلگيركننده نايبرئيس از فدراسيون!

همراهي سليماني با بسكتبال!

بهمن سليماني يكي از شناختهترين مديران عرصه بسكتبال و واليبال است .اگرچه او بيشترين هزينه
را براي تيمداري در واليبال كرده چون در بابل و آمل واليبال از محبوبيت بيشتري نسبت به بسكتبال
برخوردار است اما در بسكتبال هم بسيار ريشهاي و پايهاي كاركرده و همواره حامي اين ورزش بوده است.
سليماني نايبرئيس فدارسيون بسكتبال در زمان محمود مشحون بود كه با آمدن رامين طباطبائي هم در
همين سمت باقي ماند .جايگاهي كه برخي فكر ميكردند با كنار رفتن محمود مشحون ،آن را پذيرا نباشد
اما پس از آنكه وي يكبار ديگر به سمت رئيس هيئت بسكتبال استان برگزيده شد به عنوان نايبرئيس كار را
ادامه داد .ناگفته نماند كه اگرچه در زمان محمود مشحون در بسياري از برنامهريزيهاي تأثيرگذار صورت
گرفته در ردههاي سني پايه ،رد پاي سليماني ديده ميشد و البته او مبدأ تقسيمبندي كشور به مناطق
مختلف بود و خدمات زيادي به بسكتبال ميكرد اما به نظر ميرسيد در اين اواخر از محمود مشحون دور
شده و روابط گرم گذشته بين اين دو ،وجود نداشت تا جايي كه عدهاي اعتقاد داشتند همين موضوع باعث
شده تا وي با فدراسيون جديد همكاري كند.
با اين وجود و با توجه به تعامل وي با فدراسيون بسكتبال اگرچه به نظر ميرسيد اين همكاري به عنوان
نايبرئيس ادامه يابد اما به يكباره نام آوردن از مسعود عماري به عنوان نايبرئيس در يكي از مصاحبههاي
رامين طباطبائي ،اين شبهه را پيش آورد كه رئيس جديد قصد قطع همكاري با سليماني را دارد اما اين
ماجرا آنقدر غافلگيركننده و دور از ذهن به نظر ميرسيد كه چنين برداشت ميشد تنظيمكننده مصاحبه،
بهصورت سهوي دچار اين اشتباه شده است .اما هرچه كه بود چند روز پس از آن ،بهمن سليماني استعفاي
خود را اعالم كرد تا اين فرضيه قوت بگيرد نامآوردن از مسعود عماري طي مصاحبه رئيس فدراسيون به
عنوان نايبرئيس شبهه نبوده و پيش از استعفاي سليماني ،تصميمگيريها بر عدم ادامه همكاري وي
در پست نايبرئيسي فدراسيون منتفي شده است .با اين احوال از آنجا كه همه جامعه بسكتبال و واليبال
طي مدتها فعاليت و تيمداري بهمن سليماني در سطوح بسيار باال ،همواره وي را فردي مأخوذ به حياء
شناختهاند طبيعي است كه سليماني در اين ماجرا هم بدون كوچكترين موضعگيري منفي ،نظراتش را
بيان كند هرچند كه نزديكان به بسكتبال ميدانند اظهارنظر وي تمام واقعيتها را در بر نميگيرد.
بهمن سليماني پس از استعفايش با تاكيد بر اينكه همواره در كنار بسكتبال خواهد بود گفت :هركاري
از دستم برآيد براي اين ورزش انجام ميدهم .اما در شمال درگيري كارهايم زياد شده است و باتوجه به
بحراني كه براي توليد در كشور بوجوآمده شركت كاله دستور داده بيشتر وقتم را در شمال صرف كنم .از

طرفي زندگي من هم در شمال است و رفت و آمد به تهران برايم سخت شده است به همين دليل با آقاي
طباطبائي صحبت كردم كه در اين سمت نباشم اما به عنوان ياور بسكتبال ،كار را انجام ميدهم و هرجا كه
الزم باشد هستم .اگر فعاليت پروژهاي باشد خيلي بيشتر ميتوانم به بسكتبال كمك كنم و امكانات ما به
برنامههاي پروژهاي در بسكتبال كمك بهتري ميكند مثل حمايت از تيمهاي ملي و ميزباني آنها .خودمن
پايهگذار طرح تيمهاي پلكاني بودم كه در زمان آقاي مشحون تصويب شد .طرح مسابقات هشتگانه كه
از دل آن استعدادها بيرون ميآمدند .تمام طرحها از خود من بود و حتي مسافتها طوري طراحي شده
بود كه در مناطق يكسان باشد اما اين طرح در فدراسيون جديد راي نياورد و مسابقات به شكل ديگري
برگزار ميشود .وي افزود« :در مسابقات هشتگانه بچهها را نتخاب ميكرديم و تيمها را تحت پوشش قرار
ميداديم كه آقاي مشحون مسئوليت تيم جوانان  2020را به من داد و تاكنون  27اردو براي آنان برگزار
كردهايم و امكانات كامل را در اختيار آنان گذاشتهايم .سعي كردهايم كه بهترين شرايط براي مليپوشان
مهيا باشد نه تنها از نظر فني بلكه از جوانب ديگر نيز براي ورزشكاران برنامه داريم مثل معلم زبان تا گام به
گام رشد كنند».
اما سليماني در مورد دور شدنش از مشحون در اواخر دوران فدراسيون قبل گفت «:دورنشده بودم بلكه
شرايط كاري من به شكلي بود كه نميتوانستم زياد در تهران باشم و بيشتر از راه دور كمك ميكردم و هرجا
كه الزم بود ،كاري انجام ميدادم .همه كسانيكه در فدراسيون بودند احترامشان براي ما واجب است و تاكيد
ميكنم هيچ فاصلهاي بين من و ورزش وجود ندارد».
با اين وجود همانگونه كه در ابتدا آمد ،سليماني تمايلي به اظهار نظر درباره برخي مسائل ندارد و به آنها
پاسخ روشني نميدهد.
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