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   دنيا حيدري 
پرداخت پاداش هاي قهرمانان و مدال آوران س�ال 
97 اي�ن روزها حاش�يه هاي بس�ياري را ب�ه دنبال 
داشته است؛ چراكه بعد از دو س�ال تأخير، به جاي 
س�كه معادل ريالي آن را پرداخت كردن�د. آن هم 
نه به قيم�ت روز، بلكه به قيمت س�ال 97! يعني دو 
ميليون تومان به ازاي هر س�كه و اي�ن حق خوري 
و بي عدالتي به ش�دت باعث دلخ�وري و نارضايتي 
قهرمانان و مدال آوراني شده كه دو سال چشم انتظار 
دريافت پاداش مدال ها و قهرماني هايش�ان بودند، 
اما ح�اال در روزگار كروناي�ي كه بي�ش از هر زمان 
ديگري به حمايت نياز دارند، به ش�دت سرخورده 
ش�ده اند. تصميمي كه س�عيد فائقي، معاون سابق 
تربيت بدني نيز در نكوه�ش آن مي گويد كه تاوان 
بي مديريتي ه�ا را ورزش�كاران نبايد پ�س بدهند: 
» اين مش�كل ورزش�كاران نيس�ت كه مس�ئوالن 
نتوانس�تند در زمان مقرر پاداش ها را فراهم كنند. 
اين 2 ميليون تومان اگر سال 97 پرداخت مي شد، 
بدون ش�ك ورزش�كاران قدرت خريد بيش�تري 
داش�تند و اي�ن اص�ًا انص�اف نيس�ت كه ت�اوان 
ناكارآمدي ما را در برنامه ريزي هايمان ورزشكاراني 
پس بدهند كه با هزار و يك مش�كل و سختي روي 
س�كو رفته و پرچ�م پرافتخ�ار اي�ران عزيزمان را 
بر ف�راز آس�يا و جه�ان ب�ه احت�زاز در آورده اند. «

پرداخ�ت پاداش هاي س�ال 97 با دو س�ال تأخير، 
حق خ�وري واضح�ي اس�ت ك�ه حاش�يه هاي 
بس�ياري را به دنبال داش�ت؛ چراك�ه پرداختي ها 
هي�چ ش�باهتي ب�ا وع�ده داده ش�ده ن�دارد.
ما داريم خودم�ان، خودم�ان را از داخ�ل تضعيف 
مي كنيم. با اين روشي كه در پيش گرفته ايم، ديگر 
نيازي به دش�مني دش�منان بيروني نداري�م. اين 
راه�ي كه در پي�ش گرفته  ايم درس�ت نيس�ت. در 
شرايطي كه بسياري در دنيا سعي در منزوي كردن 
ما دارن�د، بس�ياري از خانواده ها از نان ش�ب خود 
مي زنند تا فرزندانش�ان بتوانند براي اين مرز و بوم 
افتخاراتي كس�ب كنند. من اين را به چشم ديده ام 
كه بس�ياري از پدر و مادر ها از دهان خود مي گيرند 
تا فرزندش�ان موفق ش�ود. موفقيت اين ورزشكار 
مي تواند با توجه به پاداش�ي كه مي گي�رد، زندگي 
خ�ودش و خان�واده اش را تغيير ده�د و اين انصاف 
نيس�ت كه با خلف وعده حق آنها را ناديده بگيريم. 
در دين ما به وفاي به عهد بسيار تأكيد شده است و 
اما آنچه امروز شاهد هستيم، وفاي به عهد نيست!

      
مسئله اينجاست كه اگر اين پاداش ها را زمان 
خودش پرداخت مي كردند، اين مشكات به 

وجود نمي آمد. 
دقيقاً همينطور است. اگر سر موقع به قولي كه داده ايم، 
عمل كنيم، ديگر با اين مش��كالت مواجه نمي شويم. 
شما فكر مي كنيد قيمت سكه سال 97 اين مقدار بود ؟ 
بدون شك نه. سال 97 ش��رايط سال 97 را دارد و سال 
99 شرايط خود را دارد. پرداخت پاداش ها آن زمان اگر 
پاي سكو انجام نمي شد، در مراسم تجليل از قهرمانان 
كه خيلي زود برگزار مي شد، پرداخت مي شد، نه بعد از 
دو سال كه گراني ها و نوسانات ارزي مشكالت بسياري 
را به وجود آورده است. مشخص است كه وقتي پرداخت 
پاداش ها تا اين اندازه با تأخير انجام مي شود، كار سخت 
می گردد، اما تاوان اين بي برنامگي و مديريت اشتباه ما 
را ورزشكار نبايد بدهد. ورزشكاري كه به سختي تمرين 
كرده اس��ت، حاال چرا به وقت دريافت پاداش هم بايد 

استرس بكشد ؟
يكي از بهانه ها ب�راي توجيه نحوه پرداخت 
پاداش ها وضعيت اقتصادي كنوني و مطرح 
كردن بحث تحريم هاس�ت، درحالي كه در 
چنين ش�رايطي و با توجه به ش�يوع كرونا 
باعث شده است، اكثر ورزشكاران نيز همانند 
ساير مردم براي امرار معاش با مشكل مواجه 
شوند؛ بايد به آنها رسيدگي شود، نه اينكه از 

سر و ته پاداش هايشان هم زد.
نباي��د ناكار آمدي، كم كاري و ع��دم مديريت خودمان 
را گردن اين و آن بيندازيم. اين پول مگر چقدر اس��ت 
كه ما بخواهيم به خاطر پرداخت آن ش��رايط اقتصادي 
كشور را دس��تمايه قرار دهيم ؟ يعني مي خواهم بگويم 
اين پول مقابل هزاران ميليارد سو ءاس��تفاده اي كه هر 
روز مي شنويم، رقم بس��يار كوچكي است. مگر ما چند 
مدال آور داريم و س��ر و ته پاداش آنها چقدر مي ش��ود 
كه بخواهي��م بابت آن به ورزش��كاران و قهرمانان خود 
اس��ترس و نگراني وارد كني��م. اينها همه ب��ه ناتواني 
مديريتي ما برمي گردد. ش��ما فكر مي كنيد زماني كه 
پاداش ها سر وقت پرداخت مي شد، مملكت گل و بلبل 
بود؟ نمي خواهم فقط به دوران خودمان اش��اره كنم، 
ولي 40 سال است كه ما با مش��كالت بسياري مواجه 
هستيم و فقط گاهي اين فشار ها كم و زياد مي شود، اما 
هميشه مشكالت داشتيم. هميشه اين تحريم ها بوده 
و مديريت توانمند آن است كه در زمان سختي بتواند 
مديريت كند، وگرنه اگر در شرايط عربستان باشيم كه 
ديگر مديريت كردن كاري ندارد و هر كاري كه دلمان 
بخواهد مي توانيم انج��ام دهيم، اما مگر ما با ش��رايط 
مس��اوي  با آنها داريم كاري را انجام مي دهيم ؟ ضمن 
اينكه ما هن��گام تصميم گيري ب��راي تعيين پاداش ها 
حتماً شرايط سخت و اقتصاد خودمان را در نظر گرفتيم 
و گفته ايم مثاًل 50 سكه بابت طال مي دهيم. حاال اگر در 
پرداخت تعلل كرده ايم و بعد از دو سال دست به جيب 
شده ايم، اين ديگر تقصير ماس��ت، نه تقصير ورزشكار 

كه بخواهيم با به رخ كش��يدن ش��رايط جامعه از سر و 
ته حق او بزنيم. قرار نيس��ت كه ورزشكاران تاوان عدم 
برنامه ريزي درست و بي مديريتي ما را بدهند. اين اصاًل 
انصاف نيست. سال هاست كه مديران ورزشي وعده هايي 
مي دهند كه خيلي زود به دست فراموشي مي سپارند و از 
عملي كردن آن سرباز مي زنند و در حالي با مطرح كردن 
شرايط جامعه سعي دارند ورزشكاران را در معذورات و 
مقابل مردم قرار دهند كه بعيد به نظر مي رسد خودشان 
از ريالي از حقوق، پاداش ها و مزاياي خود به خاطر شرايط 

اقتصادي جامعه و مردم بگذرند. 
همي��ن نوع ن��گاه باعث مي ش��ود ك��ه از كش��ورهاي 
توس��عه يافته عقب بمانيم. ش��ما نگاه كنيد در همين 
آسيا ژاپن و كره جزو كش��ورهاي توسعه يافته هستند. 
ببينيد نگاه آنها به ورزشكارانشان به چه شكل است. هر 
چه نخبه هاي يك جامعه بيشتر باشد. چه در ورزش چه 
در درجات علمي و ساير حوزه ها آن كشور بيشتر و بهتر 
در مسير توسعه پيش مي رود. نخبه ها جز با حمايت و 
رسيدگي نمي توانند به موفقيت دس��ت يابند. مثاًل در 
بحث اتمي هر اندازه كه دانش��مندان بيشتري داشته 
باش��يم، موفق تريم. در المپيك و ورزش هم همينطور 
است. ورزش عرصه به رخ كشيدن و ابزار قدرت و توسعه 
اس��ت و بايد براي آن هزينه كرد؛ كاري كه كشورهاي 
توسعه يافته انجام مي دهند و مي بينيم كه چطور نفع آن 
را هم مي برند، چون به دنبال بهانه جويي براي الپوشاني 

عدم مديريت خود نيستند.
به عنوان كس�ي كه س�ال ها در حوزه ورزش 
خدم�ت كرده اي�د، فك�ر مي كني�د پرداخت 
پاداش و دادن وعده آن چ�ه تأثيري مي تواند 
در نتيجه گيري و نحوه عملكرد ورزش�كاران 

داشته باشد ؟
خيلي، پاداش يعني تش��ويق و تش��ويق چه مادي و چه 
معنوي تأثير بسياري دارد. در هر زمينه اي نه فقط ورزش 
و اين مسئله در طول تاريخ ثابت ش��ده است. شما نگاه 
كنيد همين چند روز قبل مديران باشگاه النصر و ديگر 
حريفان پرسپوليس چه پاداش هايي را براي كسب نتيجه 
در نظر گرفتند. اين البته تنها مختص حريفان پرسپوليس 
نبود ه است، اما مي خواهم اين را بگويم كه اين مسئله نه 
فقط مي تواند انگيزه و روحيه بازيكنان و مربيان يك تيم 
را باال ببرد، بلكه مي تواند باعث تضعيف حريف نيز بشود. 
خصوصاً وقتي رقم پاداش ها باالس��ت. همان چيزي كه 
تيم هاي ايراني در مواجه با تيم هاي كش��ورهاي حاشيه 
خليج هميش��ه فارس با آن مواجه هس��تند. اين چيزي 

نيست كه بتوان از آن گذشت يا منكرش شد. 
به ش�خصه ط�ي اين س�ال ها ش�اهد تأثير 
وع�ده داده ش�ده در خص�وص پاداش ها به 

ورزشكاران بوده ايد ؟
بله. يادم مي آيد كه قبل از بازي هاي آسيايي هيروشيما 
گفته بوديم به نفر اول پيكان مي دهيم. آن زمان پيكان 
براي خودش برو و بيايي داش��ت. يادم آيد كه امير رضا 
خادم بعد از برتري مقابل حريفانش در آخرين مبارزه 
بعد از آنكه داور او را به عنوان برنده ميدان باال برد و طال 
گرفت، به شكلي از تشك مس��ابقه خارج شد كه يعني 
فرمان پيكان را در دست دارد و در حال رانندگي كردن 
تشك مسابقه را ترك كرد. قبل از المپيك سيدني هم 
گفته بوديم كه به هر ورزش��كاري كه طال بگيرد خانه 
مي دهيم. عليرض��ا دبير قبل از اعزام پي��ش من آمد و 
گفت طال مي خواهيد ؟ گفتم بله. گفت پس حرفي را كه 
زديد قبل از اعزام عملي كنيد و ما هم انجام داديم و دبير 
هم در المپيك برايمان ط��ال آورد. اين تنها دو نمونه از 

موارد بسياري است كه نشان مي دهد پاداشي كه براي 
ورزشكاران در نظر گرفته مي شود تا چه اندازه مي تواند 

در كسب نتيجه مؤثر باشد. 
ام�ا سال هاس�ت ك�ه مي بيني�م مدي�ران 
و مس�ئوالن ورزش�ي كم تري�ن اهميتي به 
وعده ها و قول هاي داده ش�ده نمي دهند و 

باعث دلسردي ورزشكاران مي شوند.
اي��ن بدترين كار ممكن اس��ت. وعده ه��اي غير واقعي 
ورزش��كاران را دلس��رد مي كند. زمانی ما باخت بدي 
مقابل بحرين آورديم. بماند كه آن ب��ازي پيچ خورد و 
هيچ چيز مطابق ميل ما پيش نرف��ت. چند روز قبل از 
آن يكي از مسئوالن كش��وري به اردوي تيم ملي آمد و 
گفت به هر يك از ش��ما در صورت موفقيت يك 206 
مي دهم. 206آن زم��ان يك ماش��ين خارجي بود كه 
تازه آمده و جوان پس��ند هم بود. بعد از پايان بازي همه 
دمق بودند. من كه با كريم باقري همزبان بودم، بعد از 
بازي به او گفتم، اين چه بازي و چه نتيجه اي بود. اتفاقاً 
كريم هم در آن بازي يك اشتباه داشت. كريم باقري با 
دلخوري به من گفت وقتي ش��ما آبنبات چوبي به آدم 
حواله مي دهيد، همين مي شود ديگر. مي خواهم بگويم 
ورزشكاران متوجه مي شوند كه شما روي چه حسابي 
حرف مي زنيد و وعده مي دهيد. وقتي شما يك قولي را 
مي دهيد كه قصدي براي عملي كردن آن نداريد يا حتي 
توانش را نداريد، نمي توانيد بعداً در مورد نتايج به دست 

آمده گله اي داشته باشيد. 
با توجه به حماي�ت و رس�يدگي نكردن به 
ورزش�كاران، پاداش ها در خيل�ي از موارد 
براي قهرمانان و م�دال آوران جنب�ه امرار 

معاش دارد. 
دقيقاً همينطور است. به همين دليل هم است كه بايد 

دقت كنيم، چه مي گوييم تا ورزشكاران و قهرمانان خود 
را سرخورده نكنيم. بايد وسع خودمان را در نظر بگيريم، 
بعد وعده يا قول بدهيم. در تم��ام مدتي كه در خدمت 
هاشمي طبا بوديم، همواره تأكيد داشت كه سنگ بزرگ 
عالمت نزدن است. هميشه مي گفت فائقي قولي ندهيم 
كه نتوانيم به آن عمل كنيم. به همين دليل هم بود كه 
ما قبل از اعزام ورزش��كاران به مسابقات مختلف پيگير 
مهيا كردن پاداش هاي آنها بوديم. درست مي گويند كه 
قبل از دزديدن مناره چاه را بكن. ما پيش بيني مي كرديم 
كه مثاًل اين اندازه طال يا مدال مي گيريم. بعد مي رفتيم 
دنبال تهيه كردن پاداش��ي كه وعده داده بوديم. مثاًل 
پيكان يا خان��ه را مي گرفتيم. مگر چند ش��انس طال يا 
مدال داشتيم. با اين وجود صحبت مي كرديم و يكي دو 
حواله هم بيشتر مي گرفتيم كه در صورت آنكه اوضاع 
بهت��ر از آن چيزي كه فكر می كردي��م، پيش  می رفت، 
شرمنده قهرمانان خود نشويم و دس��تمان مقابل آنها 
خالي نباشد. مثاًل وقتي گفتيم خانه مي دهيم، قرار نبود 
برويم در زعفرانيه خانه بخري��م؛ در همين نواب خانه 
مي گرفتيم و همه پاداش هايي را كه وع��ده آن را داده 
بوديم، جلو جلو آماده مي كرديم تا به محض كسب نتيجه 

و بالفاصله بعد از قهرماني پرداخت كنيم.
اما طي س�ال هاي اخي�ر پرداخ�ت پاداش 
قهرمانان و مدال آوران با تأخير زيادي انجام 
مي ش�ود و گاه آنها بايد بيش از يك س�ال 

منتظر دريافت پاداش هاي خود باشند.
مسئله همينجاست. اگر بدانيم چه قولي مي دهيم و به 
موقع براي عملي كردن آن اقدام كنيم، ديگر با چنين 
مشكالتي مواجه نخواهيم شد، اما متأسفانه در مديريت 
با مشكل مواجه هستيم و برنامه ريزي نداريم و همين 
مسئله باعث ش��ده تا امروز با مشكالت عديده اي نظير 

نحوه پرداختي هاي سال 97 مواجه شويم. درحالي كه 
پاداش هاي در نظر گرفته شده براي ورزشكاران اگر به 
درستي و به موقع پرداخت شود، مي تواند تأثير بسياري 
در زندگي آنها داش��ته باش��د. نبايد از حق بگذريم كه 
آنها هم زندگي دارند و وقتي تم��ام زندگي و هم و غم 
خود را براي كس��ب مدال و افتخاري براي كشورشان 
مي گذارند، ما ه��م بايد به جايش هواي آنها را داش��ته 

باشيم تا دلسرد نشوند. 
مي گوين�د ورزش�كاران براي كشورش�ان 
زحمت كش�يده و مدال و عنوان آورده اند و 

انتظار دريافت پاداش نداشته باشند. 
چرا نبايد انتظار داشته باش��ند. همانطور كه ما انتظار 
داريم ورزشكارانمان با وجود تمام مشكالت و سختي ها 
برابر حريفاني كه در بسياري از موارد شرايط و امكانات 
بهتري دارند به موفقيت دست يابند و پرچم پر افتخار 
ايران عزيزمان را بر فراز دنيا و آسيا به اهتزاز درآورند، آنها 
هم حق دارند كه از ما انتظار داشته باشند. آنها زندگي، 
زن و بچ��ه و خانواده ندارند ؟ آنها نباي��د زندگي خود را 
بگذرانند ؟ دوره عمر قهرماني بس��يار كوتاه است و تازه 
با پايان عمر قهرماني مشكالتشان به واسطه تمرينات 
سختي كه انجام دادند، شروع مي شود. كمردرد، پا درد 
و زانو درد و هزار و يك مشكل ديگر سراغشان مي آيد كه 
خيلي وقت ها ما روحمان هم باخبر نمي شود. اين درست 
است كه با چنين بهانه هايي آنها را به حال خودشان رها 
كنيم ؟ خير. اين انصاف نيس��ت. آنها پرچم ما را در دنيا 
به احتزاز در مي آورند. آن هم در ش��رايطي كه بسياري 
در حال تالش براي زدن ايران هس��تند. چه افتخاري 
باالتر از اين ؟ خب ما هم بايد بياييم اين افتخار آفريني 
را عدد و رقم كنيم و ي��ك در هزارش را پرداخت كنيم. 
نه زياد؛ همان حداقل را الاقل پرداخت كنيم. همه چيز 

دو طرفه است. نمي توان فقط انتظار داشت. اين انصاف 
نيست. آنها براي مملكتشان زحمت مي كشند و ما بايد 
از اين زحمات حمايت و حتي جبرانش كنيم. درس��ت 
نيست زحمات آنها را ناديده بگيريم و بگذاريم گرسنه و 
تشنه بمانند. بزرگ ترين قهرمانان ما شهدا هستند. حاال 
بياييم بگوييم آنها براي دفاع از خاك كشورشان رفتند 
و شهيد ش��دند و در مقابل هيچ كاري برايشان نكنيم. 
مي شود ؟ ش��هدا خانواده دارند و حاال كه براي اين مرز 
و بوم جان و خون خود را دادند، موظفيم كه از خانواده 
بي سرپرست شده آنها سرپرستي كنيم. اين اصاًل انصاف 
نيست. اينها قهرمانان ما هس��تند. قهرمانانمان را بايد 
پاس بداريم و برايشان ارزش و احترام قائل شويم تا اين 

راه ادامه پيدا كند.
وضعي�ت اقتصادي كش�ور نيز اي�ن روزها 
مستمس�ك بي كفايتي هاي مديريتي شده 
اس�ت و ه�ر مس�ئله اي ك�ه رخ مي دهد به 
ش�رايط اس�فناك اقتصادي اي�ن روزهاي 
كش�ور ربط داده مي ش�ود! اما مس�ئله اين 
است كه بدقولي ها تنها در خصوص پرداخت 
پاداش ها نيس�ت و ما ش�اهد بي توجهي به 
وع�ده اس�تخدام قهرمانان هم هس�تيم و 
اين ديگر نمي تواند به تحريم ها يا ش�رايط 

اقتصادي جامعه ربط داشته باشد.
براي م��واردي كه مي فرماييد ي��ك پكيجي در ورزش 
تعريف شده است، اما كسي به آن عمل نمي كند. امروزه 
ما ورزش��كارانمان تحصيلكرده هس��تند و اس��تخدام 
آنها هيچ كار سختي نيس��ت. ما پيش تر براي تحصيل 
ورزش��كارانمان كه ناچار بودند، مدام در اردو و مسابقه 
باش��ند، نيز برنامه ريزي كرده بوديم و همينطور براي 
سربازي آنها كه طرح سرباز قهرمان را تصويب كردند. 
س��ال 75 نيز مرحوم حبيبي، معاون اول بخشنامه اي 
براي استخدام ورزشكاران صادر كرد و سال 76 وزارت 
نفت جذب بااليي داشت، چون اكثراً كارشناسي ارشد به 
باال داشتند، اما مشكل اينجاست كه ما يك وقتي شوراي 
عالي ورزش داشتيم كه در رأس آن رئيس جمهور بود و 
60 درصد اعضاي آن نيز اعضاي هيئت دولت بودند كه 
هر مشكلي در آن حل و فصل مي شد. بحث بودجه بود؛ 
رئيس س��ازمان برنامه و بودجه بود. بحث كار بود؛ وزير 
كار بود. بحث پاداش ها بود؛ وزير اقتصاد و رئيس بانك 
مركزي بود و مشكالت بسياري در اين شورا حل و فصل 
مي شد، اما االن سال هاست كه حس��رت تشكيل يك 
جلسه شوراي عالي ورزش را براي حل و فصل مشكالت 
ورزش داريم و فقط مش��تي مدير غير ورزشي دور هم 
جمع ش��ده ايم كه نه فقط توان حل و فصل مشكالت 
را نداريم ك��ه به آن دامن هم مي زني��م و اين گرفتاري 

اصلي ماست. 
به عنوان كسي كه سال ها در عرصه ورزش 
بوديد، از تفاوت ها و شباهت هاي پاداش هايي 
كه براي ورزشكاران و قهرمانان ايراني در نظر 

گرفته مي شود با ساير كشورها بگوييد.
در بحث پرداخت پاداش ها ما با كشورهاي ديگر خيلي 
فاصله داري��م. من فقط يك ب��ار در المپيك س��يدني 
پاداش هاي خودمان را با كوبا، نه كشورهاي توسعه يافته 
و پيشرفته چون امريكا يا كشورهاي عربي كه بي رويه 
پول خرج مي كنند، مقايس��ه كردم ديدم 150 درصد 
بيشتر از ما پاداش مي دهند و آن ش��ب تا صبح خوابم 
نبرد، چون يكي از بوكس��ور هاي ما دندانش در تمرين 
شكست و ما بدون دندان او را به مسابقات برديم. به خدا 
اين بچه ها توقع بااليي هم ندارند. كافي اس��ت همين 
حاال هم صادقانه با آنها حرف بزنيم، قانع مي شوند، اما 
اگر از موضع باال وارد شويم يا بحث تحريم ها و شرايط 
اقتصادي را پيش بكش��يم، آنها را سرخورده مي كنيم؛ 
چراكه اوضاع هميش��ه براي ما س��خت بوده و داستان 
تحريم كننده هاي ظالم هم براي ديروز و امروز نيست و 

سال هاست كه وجود دارد.

پاداش، يك تشويق مؤثر و حق مدال آوران است
لزوم توجه و تشويق ورزشكاران مدال آور در گفت وگوي »جوان« با سعيد فائقي، معاون سابق سازمان تربيت بدني

چرا ورزشكاران و قهرمانان بايد تاوان بي مديريتي ما را بدهند ؟

زوم

   شيوا نوروزي
در نظر گرفتن حقوق، پاداش و برخي امتيازات از جمله اقداماتي است كه مسئوالن 
ورزش كش��ورها براي حمايت از مدال آوران و قهرمانان خ��ود در نظر مي گيرند. 
خيال راحت، نداشتن دغدغه معيشت، داشتن حقوق و بيمه و نگران نبودن بابت 
دوران بازنشس��تگي از مهم ترين فاكتورهايي هس��تند كه در ورزش قهرماني در 
سطح بين الملل به آنها اهميت داده مي ش��وند و نتيجه اين توجهات در عملكرد 
ورزشكاران مس��تقيماً تأثيرگذار است. در ورزش كش��ورمان اگرچه مدال آوران 
غيرفوتبالي همواره مورد بي مهري مديران قرار گرفته اند، اما با اين حال تمهيداتي 
حداقلي در جهت تقدير و حمايت از آنها در نظر گرفته ش��ده است كه در ادامه به 

آنها اشاره مي كنيم. 
1- معافيت قهرمانان از سربازي يكي از مهم ترين آنهاست؛ طبق قانون مصوب، تمامی 
ملي پوشان پس از طي دوره آموزشي مي توانند زير نظر وزارت ورزش و در تيم هاي 
ورزشي خدمت كنند؛ ضمن اينكه نفرات اول تا سوم بازي هاي المپيك، نفرات اول و 
دوم مسابقات جهاني، نفرات اول بازي هاي آسيايي، ملي پوشان رشته هاي تيمي كه 
در جام جهاني اول تا سوم شوند و همچنين يكي از فرزندان قهرمانان پارالمپيك از 

خدمت مقدس سربازي معاف مي شوند. 
2- پرداخت پاداش به مدال آوران هم داس��تان خود را دارد. معموالً چند ماه قبل از 
رويدادهاي بزرگي همچون المپيك و بازي هاي آس��يايي مسئوالن وزارت و كميته 
دست به كار مي شوند و بعد از برگزاري جلسات و همفكري و مشورت ميزان پاداش 
ورزش��كاران برتر را تعيين مي كنند. در ورزش ايران بيشترين پاداش به مدال آوران 
بازي های المپيك تعلق مي گيرد؛ در بازي هاي المپيك ريو وزارت ورزش و جوانان 
پرداخت 300 سكه به قهرمانان، 200 سكه به نايب قهرمانان و 120 سكه به نفرات 

سوم المپيك 2016 را تصويب كرد. عالوه بر وزارت، كميته ملي المپيك هم دست 
به كار شد و با توجه به بودجه اي كه داشت پاداشي را تعيين كرد كه بالفاصله بعد از 
اهداي مدال به ورزشكاران برتر پرداخت ش��د. پاداش كميته به مدال آوران طاليي، 
نقره اي و برن��زي المپيك ريو به ترتيب 10 ه��زار، 5 هزار و 3 ه��زار دالر بود. نتايج 
بازي هاي آسيايي هم براي ورزش كشور از اهميت بااليي برخوردار است تا جايي كه 
هر چهار سال يك بار به مدال آوران آسيايي پاداش ويژه اي اهدا مي شود. در بازي هاي 
جاكارتا وزارت ورزش 160 سكه براي قهرمانان، 80 سكه براي نايب قهرمانان و40 
سكه براي نفرات س��وم در نظر گرفت. طبق اعالم ستاد عالي بازي هاي آسيايي اين 
پاداش براي رشته هاي تيمي مدال آور نصف در نظر گرفته شد )80، 40 و 20 سكه(. 
كميته ملي المپيك، اما براي بازي هاي جاكارتا 2018 براي نفرات اول 5 هزار و نفرات 

دوم 2 هزار و نفرات سوم هزار دالر جايزه داد. 
3- تصوي��ب قان��ون اس��تخدام توس��ط هيئت دول��ت در تيرم��اه س��ال 95 خبر 
خوشحال كننده اي براي ورزشكاران ايراني بود؛ طبق ابالغ هيئت دولت نفرات اول 
تا س��وم المپيك، نفرات اول و دوم رقابت هاي جهاني، نفرات اول تا سوم بازي هاي 
آسيايي، نفرات اول تا سوم جام هاي جهاني فوتبال، بسكتبال و واليبال و همچنين 
يكي از فرزندان قهرمانان پارالمپي��ك و رقابت هاي جهاني معل��والن مي توانند به 

استخدام نهادها و ارگان هاي مختلف درآيند. 
4- صندوق حمايت از قهرمانان و پيشكس��وتان ورزش ايران هم طبق ضوابط خود 
حقوقي را براي مدال آوران در نظر گرفته اس��ت؛ به عن��وان مثال كف حقوق در نظر 
گرفته ش��ده براي يك قهرمان المپيك از يك ميليون و 900هزار تومان و براي يك 
قهرمان پارالمپيك از 600 هزار تومان است. عالوه بر اين مرغوبيت مدال هاي آسيايي 

و جهاني نيز در افزايش حقوق ورزشكاران و پيشكسوتان تأثيرگذار است. 

بسته هاي حمايتي!

اگر بدانيم چه قولي مي دهيم و به موقع 
براي عملي كردن آن اقدام كنيم، ديگر 
با چنين مش�كاتي مواج�ه نخواهيم 
شد، اما متأسفانه در مديريت با مشكل 
مواجه هس�تيم و برنامه ريزي نداريم 
و همين مس�ئله باعث ش�ده تا امروز 
با مش�كات عدي�ده اي نظي�ر نحوه 
پرداختي هاي س�ال 97 مواجه شويم
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