تمام ظرفیت کمیته در اختیار فدراسیونها قرار گرفت

کیکاووس سعیدی :سعی
کردیم فاصلهها را کم کنیم
دبیــر کل کمیتــه ملــی المپیــک در
توضیحاش از شــرایط این روزهــای کمیته
ملــی المپیــک ،از کــم شــدن فاصلههــا
میگوید؛ از اتفاقهایی که برای نخستینبار
در کمیتــه ملــی المپیــک و حتــی مراحــل
آمادهسازی کاروان ایران در مسیر المپیک
توکیو افتاده اســت .کیکاووس ســعیدی در
البهالی صحبتهایش از چهاربرابر شــدن
بودجــه کمیتــه ملی المپیــک میگویــد؛ از
ارتقای تعامــل بین بخشهــای مختلف و
کاروانی که راهی میشــود تــا افتخارآفرین
باشد.

تعاملحداکثری،سیاستکمیتهبود

او در شــروع صحبتهایــش دســت
روی موضوعــی میگذارد کــه تقریباً حرف
مشترک مدیران ورزش در سطوح مختلف
اســت« :آنچــه سیاســت قطعــی کمیتــه
ملــی المپیــک در ایــن دوره و خوشــبختانه
ثمربخــش هــم بــوده ،وفــاق و انســجام
حداکثــری در ارکان مدیریتی ورزش کشــور
اســت ،بهطوری که تعامــل حداکثری بین
وزارت ورزش و جوانــان بهعنــوان محــور
ورزش ایــران ،کمیتــه ملــی المپیــک و
فدراسیونهای ورزشــی وجود داشت و این
یکــی از نــکات قابــل اهمیت بود کــه در این
دوره اتفاق افتاد .ما سعی کردیم فاصلهها
را کــم کنیــم و خــدا را شــکر امروز بــه جایی
رســیدهایم کــه این شــرایط به وجــود آمده
است».

تمام پرداختیها روی ســایت کمیته قرار
گرفت

بنایجدیدموزهساختهمیشود

مــوزه ورزش هــم مــوردی اســت کــه
دبیــر کل کمیتــه ملــی المپیــک از آن
چشمپوشــی نمیکنــد« :یکــی دیگــر از
اقداماتــی کــه صــورت گرفــت ،راهانــدازی
مــوزه ملــی ورزش ،المپیــک و پارالمپیــک
بود که مجموعهای از اشــیا و دســتاوردهای
یکصدســاله ورزش قهرمانی جمعآوری و
در این موزه به نمایش گذاشــته شــد .انواع
و اقســام مدالهــا ،کاپهــای قهرمانــی و
لوازم متعلق بــه قهرمانــان و المپینها در
این موزه جانمایی شده که البته هنوز کامل
نیســت و این روند ادامه دارد ،ضمن اینکه
قرار اســت در فــاز دوم بنای جدیــدی برای
این موزه ساخته شود».
او ادامــه میدهــد« :یکــی دیگــر از
اقداماتی که صورت گرفت ،تشکیل شورای
سیاســتگذاری تاریخ شــفاهی ورزش ایران
بــود به نحــوی کــه تاریــخ دقیقــی از یکصد
ســال ورزش ایــران تهیــه کنیــم که ایــن کار
مســبوق بــه ســابقه نبــود و بــرای اولینبــار
بــه این شــکل صــورت گرفــت کــه در آینده
نزدیــک بــه یکصــد جلد کتــاب اســتخراج
خواهــد شــد .مصاحبههــای متنــوع و
مختلفــی بــا قهرمانــان ،پیشکســوتان و
مدیــران عالیرتبه ورزش انجام شــده یا در
حال انجام اســت که پس از سازماندهی در
اختیار عموم قرار میگیرد».

بازســازی کامل آکادمی ،اتفاق ســادهای
نیست

ســعیدی گزارشــی از عملکــرد هیــأت
اجرایی کمیته ملی المپیــک ارائه میدهد
و میگوید« :در هیــأت اجرایی بیش از 800
مصوبه داشــتیم و  87نشســت برگزار شده
اســت .بســیاری از جلســات هیأت اجرایی
در شــرایطی برگزار شــده اســت که رؤسای
فدراســیونها هــم حضــور داشــتهاند و
نظراتشــان را شــنیدهایم و موضوعــات
فدراســیونها را خیلــی دقیــق دنبــال
کردهایم».

خدمات ما بــه فدراســیونها صددرصد
رایگاناست

«خدمــات ارائهشــده بــه فدراســیونها
صددرصد رایگان بود ».سعیدی در بخشی
کــه در ارتبــاط بــا تعامــل بــا فدراســیونها
صحبــت میکنــد ،بــه ایــن موضوع اشــاره
میکنــد کــه کمیتــه ملــی المپیــک همــه
ظرفیتــی کــه داشــته را بهصــورت رایــگان
در اختیــار فدراســیونها قــرار داده اســت
تــا فدراســیونها در ایــن شــرایط حداقــل
دغدغــه ســالن و برخــی هزینههــا و ...را
نداشته باشند« :هتل ،خوابگاه ،سالنهای
تمریــن و ســالنهای جلســات همگــی
بهصــورت رایــگان در اختیار فدراســیونها
قــرار میگیــرد کــه فکــر کنــم کمــک خوبی
برایشان به حساب بیاید».

پیشکسوتانبایدبداننددیدهمیشوند

در خانــه
نصــب پــاک افتخــار بــر ِ
پیشکســوتان و نــامآوران ورزش ایــران،
موضوع دیگری اســت کــه دبیــر کل کمیته
ملی المپیک دربــارهاش صحبت میکند:
«این اقدام باعث خوشــحالی پیشکسوتان

بزرگترین کاروان را بــا کمترین دغدغه به
توکیومیبریم

دبیــر کل کمیتــه ملــی المپیک بــا عبور
از فعالیتهــای کمیتــه بــه کاروان اعزامی
ایــران بــه توکیــو میرســد و خیلــی کوتــاه
رونــدی که طــی شــده را توضیــح میدهد:
«تمام امکانــات و ظرفیت کمیته در اختیار
فدراســیونها قرار گرفت تا کاروانی کیفی با
آمادگی حداکثری اعزام شــود .منابع ارزی
و ریالــی مطابــق بــا نیــاز فدراســیونها در
اختیارشــان قرار گرفت و در روزهای پایانی
هم کار واکسیناســیون اعضای کاروان در دو
مرحله انجام شــد .از شنبه  26تیرماه اعزام
ورزشــکاران را در برنامه داریم که تا هشــتم
مرداد ادامه دارد .ســعی شــده ورزشکاران
بدون کوچکترین دغدغهای در این رویداد
حاضــر باشــند؛ رویــدادی کــه میدانیم در
چه شــرایط ســختی برگزار میشــود .با این
حــال مــا در بحــث کســب ســهمیه خــوب
عمــل کردیــم ،بهطــوری کــه ایــن کاروان
بزرگترین کاروان ورزشــی اعزامــی ایران به
المپیک اســت که در بخش زنان هم رکورد
حضور زنان در المپیک شکســت و دختران
توانمند ایران توانســتند  11ســهمیه کســب
کننــد کــه البتــه  10ورزشــکار به توکیــو اعزام
میشوند».

INN.IR

آکادمــی ملــی المپیــک یکــی از
بخشهایــی اســت کــه ســعیدی توضیــح
مفصلــی دربــارهاش میدهــد و بــه
ساختوســازهایی کــه در آن انجــام شــده
اشــاره میکنــد« :آکادمــی ملــی المپیــک
بــه فراخــور مأموریتی کــه برایــش تعریف
شــده ،در راستای یک مســیر علمی حرکت
کــرد و کارگاههــای متعــددی در جهــت
دانشافزایی برگزار کرد .عالوه بر اقدامات
علمــی کــه انجــام شــد ،بازســازی کامــل
آکادمــی ملــی المپیــک در دســتور کار قرار
گرفــت بهطــوری کــه بازســازی کامــل هتل
فارسی ،راهاندازی سالن شماره دو فارسی،
بازســازی کامــل تأسیســات و راهانــدازی
ســالن تمرینات برای ورزشکاران در دست
اقــدام قــرار گرفت و به ســرانجام رســید که
این موضــوع ســادهای نیســت .در آکادمی
ملی المپیک اتفاق جالــب دیگری که رقم

 800مصوبــه خروجی  87نشســت هیأت
اجراییاست

عزیــز ورزش شــد ،بهطــوری کــه بازخــورد
خوبی از آنهــا گرفتیم .این اقــدام بهمنظور
پاسداشــت ایــن مفاخــر صــورت گرفــت؛
یــک کار انگیزشــی کــه تأثیــرات خوبــی
داشــت .رونمایــی از تندیــس و ســردیس
المپینهــا از لنــدن تــا ریــو کــه طی ایــن دو
ســال اخیــر بــا حضور خــود ایــن عزیــزان یا
خانوادههایشــان انجــام شــده هــم در
مســیر همین ایده انجام شــد که قهرمانان
مــا بدانند آنها مــورد توجه هســتند و ارزش
کاری کــه برای کشــور انجام دادهانــد ،دیده
میشود».
او بعــد از توضیحاتــی کــه دربــاره
فعالیتهــای کمیتــه ملــی المپیــک
مطــرح میکنــد ،اشــاره کوتاهــی بــه 120
جلسه با رؤســای فدراســیونهای جهانی،
نمایندگانش ،مســئوالن کنفدراسیونهای
آســیایی ،کمیتــه بینالمللــی المپیــک و
شــورای المپیک آســیا دارد و تأکید میکند
ایــن کار در راســتای کاهــش تهدیدهــا و
افزایش فرصتها ایجاد شده است.
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سعیدی به بودجه کمیته ملی المپیک
اشــاره میکنــد کــه طــی ســه ســال گذشــته
چهاربرابر شده است« :این رشد بهگونهای
بوده که از 46میلیارد تومان به 166میلیارد
تومان رسید».
او تأکیــد دارد در بخــش مالــی،
موضــوع پنهانــی وجود نــدارد و همــه چیز
شفافســازی شــده اســت« :در بخــش
مالــی سیاســت ما شــفافیت بوده و هســت
و این سیاســت را اجرایی کردیــم ،بهطوری
کــه تمــام پرداختیهــا بــه فدراســیونها،
قراردادهــا ،هزینههــا و( ...بالفاصله پس از
واریزی) در ســایت کمیته قرار گرفته اســت
تــا چیــزی مبهــم نباشــد و همــه در جریان
اقداماتــی کــه در کمیتــه صــورت میگیرد،
باشند».
افزایــش بودجــه کمیتــه ملــی المپیک
تأثیــر مســتقیم روی حمایــت کمیتــه
از فدراســیونها داشــته ،بهطــوری کــه
کیــکاووس ســعیدی میگویــد« :در ایــن
دوره بودجــه فدراســیونها تقریبــاً نزدیک
به سهبرابر شــد ،ضمن اینکه سعی کردیم
کمکهــای ویــژه هــم داشــته باشــیم .در

مجموع آنچه فدراســیونها خواستند را در
حد توانمان انجــام دادیم .هم کمکهای
ارزی ،هــم ریالی و هم تجهیزاتــی را در نظر
گرفتیــم تــا همــه فدراســیونها بخصوص
المپیکیهــا در اجــرای برنامههایشــان
مشکلی نداشته باشند».

خورد که مربوط میشــود بــه دورههایی که
تحت عنوان ســتارههای امید ورزش برگزار
شــد .از فدراســیونهای مختلف خواستیم
نفراتــی را معرفی کنند که بعــد از گزینش،
دورههایی برگزار شــد که برای آیندهسازان
ورزش جــذاب بــود .البته بهخاطر شــرایط
کرونــا ،دورههــای اینچنینــی متوقــف شــد
تــا بعــداًدر وضعیــت بهتــری از ســر گرفته
شوند».
صحبــت از ساختوســاز آکادمــی
بحــث را بــه ساختوســازهای دیگــر
توســط کمیتــه ملــی المپیــک میکشــاند:
«بهلحــاظ زیرســاختی دو ســالن جلســات
بــرای کمیتــه ملــی المپیــک و یــک ســالن
هم بــرای پارالمپیک در محــل کمیته ملی
المپیک احداث و مقدمات ســختافزاری
مــوزه ورزش هــم با هدایــت وزیــر ورزش و
حمایتهای رئیــس کمیته ملــی المپیک
فراهم شد».

