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گفت و گو با احمد ارشدي به بهانه تصويب قانون بودجه مستقل پارالمپيك از المپيك

ديگر مشكل مديريت بودجه نداريم
سال  96براي مديران ورزش معلولين ،سال خاصي است زيرا براي اولين بار با مصوبه مجلس ،بودجه اين كميته از كميته
ملي المپيك جدا شده و رديف بودجه مستقلي براي آن تعريف شده است.
مسلم ًا در چنين شرايطي برنامه ريزي و سروسامان دادن به اوضاع راحت تر خواهد بود.
با مشخص بودن بودجه ،مديران كميته ملي پارالمپيك قادر خواهند بود هزينههاي خود را مديريت كنند و ديگر نيازي
به لطف و عنايت مديران كميته ملي المپيك نخواهند داشت.
در گذشته ،مقدار و نحوه پرداخت بودجه در اختيار كميته ملي المپيك بود و اين كميته نيز طبع ًا ،هزينههاي خود را در
اولويت قرار داده و مابقي بودجه را در اختيار كميته ملي پارالمپيك قرار ميداد!
مثال در المپيك ريو  ،به دليل عدم اعالم صريح كميته ملي المپيك در مورد زمان پرداخت و مقدار بودجه تخصيصي
به كميته ملي پارالمپيك ،مسئولين اين كميته براي اعزام كاروان ورزشكاران جانباز و معلول به برزيل با چالشها و
مشكالت زيادي مواجه شدند.
به همين بهانه با احمد ارشدي ،مدير امور مالي كميته ملي پارالمپيك گفت و گويي انجام داديم.

قانوني كه به موقع تصويب شد

خوشبختانه در روزهايي كه درگير شركت در مسابقات پارالمپيك
ريو بوديم ،خبر خوبي به ما رسيد و مصوب شد كه از سال  96رديف
بودجه جداگانه اي به كميته ملي پارالمپيك اختصاص پيدا كند.
در چند سال اخير و بخصوص بعد از مسابقات پارالمپيك لندن ،توقع
جامعه از ورزش معلولين باالتر رفته و ورزشكاران پارالمپيكي با قرار
گرفتن روي سكوهاي جهاني توجه افكار عمومي را به خود جلب
كردهاند.
نقطه اوج اين توجه حضور زهرا نعمتي به عنوان پرچمدار كاروان
المپيك كشورمان بود.
با اين اوصاف بايد تغييراتي در روش مديريت ورزشكاران جانباز و
معلول ايجاد ميشد تا اداره امور نيز بتواند همپاي رشد ورزشكاران
رشد و پيشرفت داشته باشد.
خوشبختانه به دليل حضور نيروهاي متخصص و كارآمد در مجموعه
كميته ملي پارالمپيك ،كمبودي از جهت نيروي انساني و متخصص
احساس نميشد و تنها دغدغه باقيمانده ،مديريت منابع مالي بود كه
با تصويب اين قانون ،اين مشكل نيز برطرف شد.

ديگر مشكل مديريت بودجه نداريم

اينكه بگوييم بودجه تخصيصي به اين كميته كافي است و يا كم است
 ،يك بحث است ،ولي اينكه با تصويب اين قانون قادر به برنامه ريزي
خواهيم بود بحث ديگر.
در مورد مقدار بودجه بهتر است مقايسهاي داشته باشيم.
تعداد شركت كنندگان در المپيك گذشته  63نفر و در پارالمپيك
 111نفر ،رشتههاي تيمي شركت كننده در المپيك يك رشته و در
پارالمپيك  4رشته  ،تعداد مدالهاي كسب شده در المپيك  8مدال و
در پارالمپيك  24مدال ،ضمن اينكه از چهار رشته تيمي پارالمپيك،
سه رشته به فينال راه پيدا كردند ،در صد كسب مدال با توجه به تعداد
شركت كنندگان در المپيك  12.5درصد و در المپيك بيش از 52
درصد بوده.
با مقايسه همين تعداد آمار و ارقام به روشني مشخص است كه هزينه
كميته ملي پارالمپيك خيلي بيشتر از المپيك است.
شما در كنار همه اين آمار ،هزينههاي اضافي بابت شرايط خاص
ورزشكاران معلول در رابطه با اسكان و حمل و نقل و برگزاري اردوهاي
آمادگي را هم كه در نظر بگيريد ،به روشني مشخص خواهد شد كه
هزينه يك ورزشكار معلول به مراتب از ورزشكار عادي بيشتر است.
ولي با توجه به استقالل بودجه ،حداقل تكليف بودجه روشن است و
طبق داشتههاي خودمان برنامه ريزي ميكنيم.
در گذشته به دليل وابستگي بودجه به نظر مسئولين كميته ملي
المپيك ،طبيعي بود كه دراولويت هزينههاي كميته ملي المپيك بود.
ضمن اينكه زمان و نحوه پرداخت هزينهها هم مشخص نبود و
بستگي به نظر مسئوالن كميته ملي المپيك داشت .مثال ما در همين
پارالمپيك ريو ،حتي تا روزهاي آخر درگير دريافت بودجه بوديم و
مشخص نبود كه پرداخت به چه صورت خواهد بود.
همين امر موجب ايجاد استرس و فشارهاي كاري زياد شده بود كه
پس از مسابقات پارالمپيك خستگي را مي شد در چهره تك تك

اعضاي كميته مشاهده كرد.

دغدغه مالي ،تمركز مديريت را به هم ميريزد

متاسفانه در گذشته به دليل مشخص نبودن بودجه ،درصد بااليي از
توانايي مديريت در مجموعه كميته پارالمپيك صرف تامين هزينهها
ميشد و بسياري از كارها با تعهدات و اعتبارات مالي مديريت كميته
ملي پارالمپيك انجام ميشد.
به دليل پرداخت نشدن بخش زيادي از بودجهاي كه روي آن حساب
كرده بوديم ،مجبور شديم بخشي از كسري بودجه خود را از طريق
اشخاص حقيقي و حقوقي تامين كرده و با اينحال هنوز مبلغ زيادي
بدهكاريم.
تامين هزينههاي اردوهاي انتخابي و تداركاتي ،تهيه بليط هواپيما
براي اعزامهاي مختلف و هزينه اسكان ورزشكاران در سال گذشته
فشار زيادي روي مجموعه مديريت كميته ملي پارالمپيك گذاشت و
تمركز و صرف وقت و انرژي بيشتر در حوزه مالي بود.
ادامه اين روند به نفع جامعه ورزش جانبازان ومعلولين نبود و غافل
شدن از بحث فني و ساير حوزهها ميتوانست در دراز مدت تاثير منفي
روي روند رو به رشد ورزشكاران پارالمپيكي بگذارد.
نقطه مثبت مشخص شدن رديف بودجه كميته ملي پارالمپيك در
اين است مديران مجموعه خيالشان راحت است كه حداقلها را دارند
و انرژي كمتري در تامين بودجه صرف كرده و بر روي حوزههاي ديگر
تمركز ميكنند.

آنچه درخواست كرده بوديم محقق نشد

امسال براي اولين بار سازمان برنامه و بودجه طي نامهاي از ما اليحه
بودجه سال اينده را درخواست كرد تا پس از بررسي براي تصويب به
مجلس ارسال نمايد.
مجموعه مديريت كميته ملي پارالمپيك نيز تمام تالش خود را كرد تا
بر اساس هزينهاي موجود  ،اليحهاي منطقي با در نظر گرفتن شرايط
مالي و اقتصادي كشور ارائه نمايد.
البته در نهايت آنچه كه درخواست كرده بوديم محقق نشد ،ولي باز هم
خدا را شكر ميكنيم كه بودجه در اختيار خودمان قرار خواهد گرفت تا
بتوانيم بر اساس آن مديريت هزينه كنيم.
هرچند پيگير اين هم هستيم كه بتوانيم مقدار بودجه را افزايش دهيم.
خوشبختانه به دليل استقالل مالي ايجاد شده ،خودمان ميتوانيم راساً
براي باال بردن بودجه اقدام كنيم تا بتوانيم حداقل ها را داشته باشيم.
رديف بودجه اصلي مشخص شده و ما تالش ميكنيم تا از رديف بودجه
متفرقه كه به كميته ملي المپيك و پارالمپيك تعلق ميگيرد ،مقداري
از كسري بودجه خود را جبران كنيم.
باز هم تاكيد ميكنم كه به دليل شرايط خاص ورزشكاران جانباز و
معلول ما در كميته پارالمپيك هزينههاي خاصي داريم كه بايد در
پيش بيني بودجه در نظر گرفته شود.

نگاه اخالقي به كار

شايد بعضيها عقيده داشته باشند كه كميته ملي پارالمپيك ميتواند
با كم كردن تعداد ورزشكاران و يا حضور كمتر در مسابقات مشكل

كسري بودجه خود را حل كند  .اتفاقا اين روش بهترين و راحت
ترين راه براي خارج شدن از فشارهاي مالي است ولي نگاه مجموعه
مديريتي كميته ملي پارالمپيك نگاهي اخالقي است و همواره بايد
اين را در نظر بگيريم كه هر ورزشكاري كه به مسابقات اعزام ميشود،
هم در روحيه خود ورزشكار و هم در روحيه خانواده و اقوام ،تحول
بزرگي صورت ميگيرد و به قول معروف  ،ورزشكار به جامعه باز ميگردد
و باعث افتخار اقوام و آشنايان ميشود.
ما يادمان نميرود كه هدف اصلي ما در ورزش جانبازان و معلولين
قهرماني و كسب مدال نيست ،بلكه هدف ما بازيابي استعدادها و
تواناييهاي فرد معلول است كه ممكن است با بي توجهي به فردي
منزوي و گوشه گير تبديل شود.
يكي از مهمترين عواملي كه باعث شده مديران و كاركنان مجموعه
پارالمپيك با وجود تمام مشكالت و كاستيها دلسوزانه كار خود را
ادامه دهند ،همين دريافتهاي معنوي است.
بزرگترين افتخار مجموعه پارالمپيك  ،اين قسمت از پيام مقام معظم
رهبري است كه فرمودند :پايبنديهايي كه به ارزشها و احكام
اسالمي نشان داديد نيز درخور قدرداني و سپاس جداگانه
است.

جذب حامي مالي

با توجه به نگاه اخالقي در مجموعه مديريتي كميته ملي پارالمپيك ،
حتي در جذب حامي مالي هم شرايط خاصي را بايد در نظر بگيريم.
در بحث جذب حامي مالي نبايد به خاطر اينكه طرف مقابل قصد
پرداخت مبلغي را دارد ،چهارچوبها و شأن مجموعه را در نظر نگيريم.
مثال در مسابقات پارالمپيك ريو ،شركتي خارجي پيشنهاد تامين
البسه ورزشكاران را داد تا در مسابقات ورزشكاران با البسه اين شركت
حضور پيدا كنند.
مجموعه مديريتي مجموعه به اين نتيجه رسيدند كه با توجه به اينكه
اين شركت خارجي بوده و با اين كار به توليد كننده داخلي ضربه
خواهيم زد و همينطور با توجه به تخفيفي كه توليد كننده داخلي در
نظر گرفته بود ،در نهايت البسه مورد نياز را از توليد كننده داخلي تهيه
كرديم كه به شهادت ورزشكاران و همراهان كاروان از كيفيت خوبي
هم برخوردار بود.
ولي حتماً از حضور حاميان مالي و بخصوص حاميان مالي داخلي
استقبال ميكنيم چون معتقديم با اينكار هم منافع خودمان تامين
شده و هم به رونق اقتصادي كشور كمك كردهايم.
اين نكته را هم بايد اضافه كنم كه در اين راه حتماً نقش رسانهها پررنگ
خواهد بود و اميدوارم با پوشش دادن اخبار ورزشكاران جانباز و معلول
 ،شرايطي فراهم شود كه بتوانيم حامي مالي داخلي جذب كنيم.
دنياي ورزش :اگر در تمام طول مصاحبه هيچ اسمي از رئيس كميته
ملي پارالمپيك برده نشده ،دليلش درخواست خود ايشان از مجموعه
پرسنل و مديران كميته ملي پارالمپيك است .خوشبختانه با اين كار
بساط خيلي از تملقها و تعريف و تمجيدهاي اضافي برچيده شده
است .اميدواريم اين فرهنگ مثبت در ساير مجموعهها و سازمانها نيز
اشاعه پيدا كند تا با تعريف و تمجيدهاي اضافه ،راه به بيراهه نرود .در
انتهاي مصاحبه حيفمان آمد كه به اين نكته اشاره نكنيم.
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