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آقایمرادی!چهخبر،تمریناتخوبپیشمیرود؟
اردوی تیم ملی شــروع شــده و داریم بــرای رقابتهــای وزنهبرداری
بزرگســاالن جهــان ،آســیا و بازیهــای کشــورهای اســامی آمــاده
میشویم.
دربازیهایکشورهایاسالمیهمشرکتمیکنی؟
بستگیبهنظرسرمربیدارد؛مااالندراردوهستیم،هرتصمیمیکه
سرمربیتیمملیبگیرد،ماتابعنظراوهستیم.
مسابقاتقهرمانیآسیاوجهانچهزمانیآغازمیشود؟
مســابقات قهرمانی آســیا یک ماه و نیــم دیگــر و رقابتهای جهانی
آذرمــاهســالآینــدهدرامریکابرگــزارمیشــود.درحــالحاضرتمام
تمرکــزمبرایرقابتهایقهرمانیبزرگســاالنآسیاســتتابهترین
مدالاینمسابقاتراکسبکنم.
وضعرکوردهایتچطوراست؟
چون در لیگ هم وزنه میزنم ،وضع رکوردها خوب و بدنم هم آماده
استوباآمادگیخوبیاردوهاراشروعکردیم.
شمادرلیگامسالدردســته105کیلوگرمهمشرکتکردیو
درآنوزنهماولشدی؟
وزن اصلیام 94اســت ولی در مسابقات لیگ وزنهبرداری کشور کادر
فنی تیم ذوب آهن صالح دانســتند که در یک دســته باال تر وزنه بزنم
که من هم در 105کیلوگرم شــرکت کردم ،ولی در مسابقات تیم ملی
دردسته  94کیلوگرموزنهمیزنم.
حضــوردردســته105کیلوگــرملیــگوزنهبرداریبرایشــما
سختنبود؟
خیــر،چونرکــوردمنهمخیلــیخوب اســت .البتهوزنهبــردارانما
در دســته  105کیلوگــرم عالی هســتند اما در این مســابقات چنــد تا از
وزنهبردارهایمطرحایندستهحضورنداشتندکهمن اولشدم.
وضعباشــگاهذوبآهنچطوراســت؟آیاازایــنتیمراضی
هستی؟
بله ،دســت مســئوالن باشــگاه درد نکنــد از وزنهبردارها خــوب حمایت
میکنند.امیدوارمدرفیناللیگهمخوبوزنهبزنیموقهرمانشویم.
شماقبالًازکمبودهاگالیهداشتی؛اززمانیکهقهرمانالمپیک
شدی،آیااینکمبودهابرطرفشدهاست؟
بله خدا را شــکر همه چیز بخوبی پیش مــیرود و االن آن امکاناتی که
بایدالزمبوده،فراهمشدهاست.
آیــادرمســابقاتآتیقصــدداریرکــوردجهانیــاالمپیکرا
جابهجاکنی؟
اگربدنمآمادگیداشتهباشد،حتماًاینکاررامیکنم.
شمادرصحبتهایتاشارهکردیکهدرالمپیک 2020توکیو
هممیخواهیوزنهبزنی،فکرمیکنیشــرایطبدنیاتتاآن
موقعجواببدهد؟
تالشمیکنمتمرینمداومداشــتهباشــماگرتاالمپیک 2020توکیو
مشــکلخاصیپیشنیاید،حتماًشرکتمیکنم.فکرمیکنمبااین
آمادگیکهدارم،بدنمتاچهارسالدیگرهمجواببدهد.
درروزچندنوبتتمرینمیکنی؟
روزهــایعادییازمانیکهدرشهرســتانهســتم،یــکنوبتتمرین
دارم ولــی االن که در اردو هســتیم ،روزانه دو نوبت صبح و بعدازظهر
تمرینداریم.

چقدردرتمرینوزنهجابهجامیکنی؟
درهرنوبت 10،5یا 15تن؛بستگیبهفشارتمریندارد.
باارزشتریناتفاقدرزندگیورزشیسهرابمرادیچهبوده
است؟
اتفاقــات بــاارزش برایم زیــاد افتاده ،خدا همیشــه هــوای مــا را دارد؛
مهمتریــن اتفــاق ورزشــی در زندگــیام ،قهرمانــی المپیک بــود که
باالخره پس از سالها توانستم مدال طال بگیرم که باالترین رده برای
یکورزشکاراست.
شماتماممدالهایبینالمللیرادرکارنامهداریوفقطمدال
قهرمانیجهانرانداری؛فکرمیکنیسالآیندهبتوانیآنرا
بهکلکسیونمدالهایتاضافهکنی؟
بعــد از المپیک خیلــی زود تمرینات خــود را با هدف و برنامه شــروع
کردم که این برای کســب مدال قهرمانی جهان ســال آینده بود چون
نمیشــوددربــادمــدالالمپیــکخوابیــدوتمریــنراشــروعنکــرد،
با قــدرت بــه تمریناتــم ادامــه میدهم .هدفم کســب مــدال طالی
بزرگساالنجهاناست.
شــمادرالمپیکریوبعدازاینکهقهرمانیاتقطعیشد،وزنه
432کیلوگــرمراانتخابکــردیولیبعداز«لیفــت»،وزنهرا
خونســردانهرهاکردی؛آیادر
رقابتهای قهرمانی جهان
تالشمیکنم
آنوزنهراباالیسرمیبری؟
تمرینمداوم
انشــاءاهلل ،شــکی در آن
داشته باشم اگر تا
نیســت ،تمریناتــم هــم در
المپیک2020توکیو
همین روال پیش میرود .در
المپیک ریو هم میتوانستم
مشکلخاصیپیش
آن را بلنــد کنــم چــون مدال
نیاید،حتماًشرکت
طالیــم را گرفتــه بــودم ،یک
میکنم.فکرمیکنمبا
مقــدار انگیــزهام را از دســت
این آمادگی که دارم،
دادم.
دیگر
بدنم تا چهار سال
زمانــی کــه مــدال طــای
همجواب بدهد
المپیک را میگرفتی ،خیلی
خونســردرویســکورفتــیو
مدال خود را دریافت کردی؛
دلیلآنچهبودهاست؟
زیادبهاینمسألهتوجهنکردم.هرفردییکرفتاریدارد،بایددراین
بارهفکرکنم.بهنظرمحرکتعادیخودراانجامدادم.
برایآیندهچهبرنامهایداری؟
در حال حاضر ورزش قهرمانی برایم خیلی مهم است و محکم جلو
مــیروم.بعدازآنمیخواهمادامهتحصیلبدهمچونتماموقتم
را برای ورزش گذاشــته بودم ،نتوانســتم به تحصیالت برسم .همین
روزهامیخواهمدانشگاهراشروعکنم.
احتمالداردبرنامهاستخدامقهرمانهایالمپیکوجهان
ازســالآیندهاجراییشــود.برایاینمســألهچهبرنامهای
داری؟
من استخدام جایی نیستم و منتظرم این کار انجام شود به خاطر این
حتی پیش وزیر ورزش هم رفتم ایشــان پیگیر کار هســتند انشــاءاهلل
اجراییشود.

وضعپاداشهابهکجارســید؟آیامســئوالنبــهقولهاییکه
دادند،عملکردند؟
قرار اســت قبل عید پاداشهای ما پرداخت شــود ،امیــدوارم این کار
انجامشودتابتوانیمبرایعیدخریدکنیم.
بهنظرشمابهترینوزنهبردارتاریخایرانچهکسیاست؟
نمیشــود یک نفر را انتخــاب کرد چــون ایــران وزنهبردارهای خیلی
خوبی داشته ،بین محمد نصیری ،محمود نامجو ،حسین رضازاده،
بهداد ســلیمی یــا کیانــوش رســتمی و ...نمیشــود فرقی گذاشــت،
وزنهبرداریایرانخیلیغنیاستکهاینهمهورزشکاردارد.
شــما بــرای رســیدن بــه المپیــک ســختیهای زیــادی
کشیدی .آیاگرفتنمدالطالارزشاینراداشت؟
تــاموقعیکهقهرمانالمپیکنشــوی،نمیدانــیاینمدال
چقــدر ارزش دارد ،بــه نظر مــن اگر به عقب برگــردی ،این
مــدال دوبرابــرارزشداردکــهســختیبکشــیتــابتوانی
طــایالمپیــکبگیــریچــونآرزویهرورزشــکاری،
قهرمانالمپیکشــدناستوقهرمانالمپیکشدن
نیز سختیهای خود را دارد .این کار ارزشش را دارد که آدم-12
 10ســال هم ریاضت بکشد .آدم وقتی از مســابقات برمیگردد و
شورواشتیاقمردمرامیبیند،تازهارزشمدالرامیفهمد.
برخیورزشــکارهابعدازاینکــهمدالالمپیــکمیگیرند،به
لحاظاجتماعیموقعیتشانتغییرمیکندوبهترمیشود.
شماچطور،قهرمانیدروضعشماتأثیرگذاشته؟
چــون اولیــن مــدال المپیکــم بوده ،فکــر میکنــم تأثیر زیــادی در
زندگــیام نداشــته .شــاید بقیــه ورزشــکارها مدالهــای جهانــی و
آســیایی دارند یا شــناخته شــده هســتند که مدال المپیــک در آنها
تأثیر گذاشــته و شــرایط آنها را بهتر کرده اســت .ولی من شــرایطم
زیاد عوض نشده است.
شــماقبــلازاینکــهوارداردویتیمملــیوزنهبرداریشــوی،
چگونهآمادگیخودرامیسنجیدی؟
وزنهبرداریرشتهرکوردیاست،رکوردهایتنشانمیدهدکهدرچه
ســطحیهســتیوچقدربارقبافاصلهداری.بــهخاطرهمینراحت
میشودفهمیدکهآدمدرچهسطحیقراردارد.
اگردرتمریناترکوردهایتمتوقفمیشدونمیتوانستیآن
راافزایشبدهی،چکارمیکردی؟
بــدن براحتــی توقف نمیکند یــک ماه بدنــت در اوج اســت و دوباره
برمیگرددولیاگربهاینمســائلآشــناباشــی،میتوانیبدنترادر
یکسطح،آمادهنگهداری.
شمااولینمدالآورالمپیکدراصفهانهستی؛آیااینمسأله
موردتوجهمسئوالناصفهانقرارگرفته؟
بله ،خدا را شکر در المپیک خوشرنگترین مدال را برای اصفهان
کســب کردم ،در حال حاضر حمایت مســئوالن استان خوب است
ولــی من هــم مشــکالتی دارم کــه باید حل شــود تــا بتوانــم بدون
دغدغــه تمریــن کنم حــاال بایــد منتظــر مانــد و دید که مســئوالن
امکانــات الزم را فراهــم میکنند تــا ورزشکارشــان آمادگیاش را
حفظ کند.
االنمهمتریندغدغهشماچیست؟
دغدغههایــی کــه تمــام ورزشــکارها دارنــد ،از مســئوالن اصفهــان
میخواهم که شرایط مرا بسنجند و ببینند که چه کمبودهایی دارم تا
بتوانندقهرمانشانراتاالمپیک2020آمادهنگهدارند.
دورهقهرمانیکوتاهاست؛بعدازآنمیخواهیچکارکنی؟
امیــدوارم بتوانم بعد از دوره قهرمانی مربیگــری کنم و تجارب خود
را در اختیارجوانهاقرار دهم چون شــغلیغیر از ورزش بلد نیســتم
و همیشــه در این مســیر پیش میروم ،نمیتوانم از وزنهبرداری جدا
باشم.
سالتحویلچکارمیکنی؟
هنوزفکرشرانکردم،فکرمیکنمدراردوباشیم.
بعــدازتحویلســالاولینکســیکــهبــرایدیــدوبازدیدش
میروی،چهکسیاست؟
ســال تحویل در منــزل پیش خانواده هســتم چون پدر بــزرگ و مادر
بزرگمهیچکدامدرقیدحیاتنیستندمعموالًدورهمهستیمبعدبه
خانه بستگان مثل عمو و دایی میرویم بعد از آن هم به دید و بازدید
یروم.
دوستانم 
بهترینعیدیسهرابمرادیبرایملتایرانچیست؟
آرزوی سرافرازی و سربلندی برای ملت ایران دارم ،امیدوارم امسال
همباکســبمدالبزرگساالنجهانکهدرامریکاهمبرگزارمیشود،
دوبارهبتوانمدلملتایرانراشادکنم.
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