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فدراسيون کشتی ایران و آمریکا عليه روسيه!
در حال� �ه فدراســيون �شــت� روســيه شــددا پيگير برگزار� 
رقابت هــا� جهان� بزرگســاالن در ســال ٢٠٢٠ اســت، اران و 
آمر4ا مخال2 جد� برگزار� ان رقابت ها هستند. محمدابراهيم 
امامــ�، ســخنگو� فدراســيون �شــت� دربــاره اظهــارات باب6 
شــادگان، رئيس �ميته پزشــ�4 اتحاده جهان� �شــت� مبن� 
بــر مخالفت جــد� اران و آمر4ا با طرح روســيه بــرا� برگزار� 
رقابت ها� جهان� بزرگســاالن در ســال ٢٠٢٠ به اسنا گفت: 
«ان موضوع �امال درست است و روس ها شددا پيگير برگزار� 
رقابت ها� جهان� ٢٠٢٠ هســتند. در مقابل، اران و آمر4ا نيز 
در جهت لزوم حفاظت از ســالمت ورزش4اران، صراحتا مخالفت 
خود را با برگزار� ان رقابت ها در سال ٢٠٢٠ به اتحاده جهان� 
اعالم �رده اند. در شــراط فعل� شيوع وروس �رونا و همچنين 
در پيش بودن المپي6، نم�  توانيم ســالمت ورزشــ4ارانمان را با 
حضــور در رقابت هــا� جهان� به خطر بيندازم. شــراط �شــور 
ما، آمر4ا و دگر نقاط جهان به دليل شيوع �رونا مساعد نيست 
و باــد ابتــدا در جهــت حفاظــت از ســالمت �شــت� گيران مان 
برنامه رــز� �نيم. بــه اعتقاد ما برگــزار� رقابت هــا� جهان�، 

سالمت �شت� گيران را به خطر م� اندازد.»

نایب قهرمانی شاکر در رقابت هاى مجازى 
شمشيربازى

در نظرسنج� رقابت ها� مجاز� فدراسيون جهان� شمشيرباز� 
در بخش جوانان، اميرحسين شا�ر عنوان ناب قهرمان� را از آن 
خود �رد. به گزارش ورزش سه، در پاان را� گير� برا� معرف� 
چهره محبوب شمشــيرباز جوان جهان، شــا�ر، دارنــده ٣ مدال 
جوانان و نوجوانان آســيا و مدال برنز جام جهان� جوانان از اران 
در فينال مقابل مارتين ليال از شــيل� ش4ســت خورد و به عنوان 

ناب قهرمان معرف� شد.

رونمایی از مقصد جدید حسن یزدانی در ليگ کشتی
حســن زدانــ�، قهرمان �شــت� آزاد جهــان و المپيــ6 دروز با 
حضور در ســازمان ليگ �شــت� قرارداد خود را با تيم بازاربزرگ 
اران امضا �رد. حسن زدان� بعد از عقد قرارداد با ان تيم برا� 
شــر�ت در بيستمين دوره ليگ برتر �شــت� ابراز اميدوار� �رد 
�ه با مســاعدت وزارت بهداشت و ســتاد مقابله با �رونا در ورزش 
هر چه زودتر شراط برگزار� ليگ برتر �شت� فراهم شود: «ليگ 
برتر تنها منبع درآمد� ورزشــ4اران به وژه �شــت� گيران است. 
از مســئوالن وزارت بهداشــت و ســتاد مقابله با �رونا م� خواهم 
تدابير� بيندشــند تا ان مســابقات در زمان مقرر برگزار شود و 
شــور و هيجان به �شــت� برگــردد. �شــت� گيران از همين ليگ 
م� توانند درآمد �سب �نند و در صورت برگزار نشدن مسابقات 
وضعيت خوب� نخواهند داشت.» گفتن� است؛ سهميه جذب ٣ 
مل� پوش تيم بازاربزرگ اران با پيوستن حسن زدان� به ان تيم 

ت4ميل شد. 

اخبار از گروگانگير� فدراسيون جهان� جودو تا تقاضا برا� ابقا� سعيد� در پست دبيرل� ميته مل� المپي�

رئيس �ميته مل� المپي6 در نشســت 
خبــر� دــروز خــود بــار دگــر رفتــار 
فدراســيون جهان� جودو را سياس� و خارج از داره 
اخالقــ� خواند. ســيدرضا صالح� امير� همچنين 
شــاخصه ها� تخصيــص بودجه به فدراســيون ها� 
ورزشــ� را هم تشــرح �ــرد. امــا ان �ــه مهمترن 
شاخصه ها� تخصيص و توزع بودجه �ميته در بين 
فدراســيون ها� ورزش� چه بوده، ســوال� است �ه 
صالح� امير� در پاســخ به آن به خراسان م� گود: 
«مبنا� تخصيص بودجه بر اساس ارزاب� ها� بود 
�ه در گذشته انجام شد. ان مبنا پاه بودجه است و 
ما ســاليانه بــه دليل گرانــ� و تورم پاــه بودجه را به 
ميزان ١٠درصــد افزاش م� دهيم. در �نار بودجه 
پاــه �ه به همه فدراســيون ها اختصاص م� ابد، ما 
بودجــه دومــ� را هــم تعرــ2 �ردــم �ــه معــادل 
٥ميليارد تومان در سال ٩٨ بود. امسال هم حداقل 
٥ميليــارد خواهــد بود �ه بــه آن بودجــه فوق العاده 
آمادگ� رشــته ها� المپي�4 گفته م� شود.» رئيس 
�ميتــه ملــ� المپيــ6 بــا تا�يــد بــر ان �ــه بودجه 
فدراســيون ها در �ميته به ٣ دســته تقســيم شــده، 
م� گوــد: «ما بودجــه فدراســيون ها را به ٣ دســته 
تقســيم �ردم؛ نخست �م6 مســتقيم برا� انجام 
هزنه هــا� جــار� و عمــوم فدراســيون ها بــه جــز 
فوتبــال. اــن عــدد ٣٠ميليــارد تومان اســت. دوم 
ان �ــه در ســال ٩٩ مــا ٣٠ميليــارد تومــان �م6 
غيرمســتقيم برا� اعزام ها، حمل ونقــل، پاداش ها، 
بليت، لباس و... به فدراسيون ها خواهيم داشت �ه 
بــه  وــژه  بــه عنــوان بودجــه  تومــان آن  ٥ميليــارد 
مســتقيم  صــورت  بــه  المپي4ــ�  فدراســيون ها� 
تخصيص خواهد افت. ما از مجموع بودجه ها� �ه 
دولــت به مــا تخصيــص م� دهــد و نيز ســار منابع، 
٦٠ميليــارد تومان(٣٠ميليــارد �مــ6 مســتقيم و 
٣٠ميليارد �م6 غيرمســتقيم) در ســال ٩٩ برا� 
و  المپي4ــ�  از  اعــم  ورزشــ�  فدراســيون ها� 

غيرالمپي�4 هزنه خواهيم �رد.»
  تعهد نوبخت برا� م� و+ژه به شت�

فدراســيون �شــت� در حالــ� در مرحلــه اول وارز 
٦٠٥ميليــون  مبلــغ  درافــت  بــا  �ميتــه  بودجــه 
تومــان در صــدر فدراســيون ها� قــرار گرفتــه �ــه 
بيشــترن بودجــه را از �ميتــه بــه خــود اختصــاص 
داده انــد امــا باز هــم اهالــ� �شــت� گالــه �ردند 
و مدعــ� شــدند  ا� �اش بودجه بنــد� بــر اســاس 
تعــداد ســهميه ها� المپي�4 فدراســيون ها صورت 

م� گرفــت. صالح� اميــر� در وا�نــش بــه بودجــه 
�شــت� بــه خراســان م� گوــد: «�شــت� در �ميته 
ملــ� المپيــ6 اولين و بيشــترن بودجــه را درافت 
م� �نــد و در ســال ٩٩ بودجــه مصــوب �شــت� از 
�ميتــه معــادل ٢/٥ميليــارد تومان اســت. وزارت 
ورزش وجوانــان هم رقم� حــدود ١٣ تا ١٥ميليارد 
تومــان به �شــت� اختصــاص خواهــد داد و بيش از 
اــن در توان مــا و وزارت ورزش نيســت. اما واقعيت 
ان اســت �ه نيازها� �شــت� خيل� بيشــتر است و 
من صحبت ها� دبيــر را در خصوص نيازها� مال� 
�شــت� تايد م� �نم. بــرا� حل ان مســئله ٢ راه 
بيشتر ندارم؛ اول تالش فدراسيون و �م6 ما برا� 
جذب اسپانســر �ه تا امروز عليرضا دبير برا� جذب 
اسپانســر موفق بود. بخش دوم �م6 وژه ســازمان 
برنامه و بودجه به �شت� است �ه د�تر نوبخت تعهد 
�رد �م6 وژه ا� به �شت� داشته باشد بنابران ٣ 
�انون بــرا� تامين منابع مال� �شــت� وجود دارد؛ 
اول �م6 مستقيم وزارت ورزش(١٣ تا ١٥ميليارد 
تومان) و �م6 مستقيم �ميته(معادل ٢/٥ميليارد 
تومــان)، دوم �م6 از محل اسپانســرها �ه به گفته 
دبيــر حــدود ٢٥ميليــارد تومــان بوده و محل ســوم 
�م6 وــژه نوبخت، رئيس ســازمان برنامه و بودجه 
به �شــت� اســت �ه ظاهرا ان �م6 وژه در ســال 
٩٩ مبلغ ١٠ميليارد تومان اســت �ه مرحله اول آن 

معادل ٢ميليارد تومان محقق شد.» 

 رفتار و+زر غيراخالق� بود
امــا تعليق جــودو و در پيــش بــودن دادگاه ح4ميت 
�ــه  بــود  مهمــ�  موضــوع  شــهرورماه  در  ورزش 
خراســان  ســوال  بــه  وا�نــش  در  صالح� اميــر� 
و  مــا  بيــن  «مناقشــه ا�  م� گوــد:  آن  درخصــوص 
فدراســيون جهان� شــ4ل گرفت. رفتار فدراســيون 
جودو سياســ� و خــارج از داــره اخالق� بــود. ان 
فدراســيون به دنبال 6 مامورت سياســ� اســت. 
مــا به طور روزانه بــا فدراســيون ها� جهان� ارتباط 
دارــم؛ مثال وقت� وــزا نم� دهنــد در صحبت ها� 
مختلــ2 اعتراضــات را مطــرح م� �نيــم. تــا امــروز 
ســابقه نداشــته ــ6 فدراســيون جهانــ� وارد �ار 
غيرحرفه ا� شــود، ورزشــ4ار ما را گــروگان بگيرد، 
مرب� را اخراج �ند و ورزشــ4ار را وادار به تصميم� 
�ند �ــه راض� نبود. وــزر قبل از انتخابــات م4اتبه 
�ــرد �ه نباــد تغييرات در فدراســيون انجام شــود، 
بالفاصلــه بعــد از انتخابــات نامــه تعليــق را بــدون 
هيچ مقدمه ا� فرســتاد. من جــواب دادم ان رفتار 
عجوالنه اســت و باد گفت وگو �نيم.» رئيس �ميته 
مل� المپي6 ادامه م� دهد: «آن ها حاضر به مذا�ره 
عقالنــ� نشــدند. مــا بــه IOC شــ4ات �ردم. ٢٣ 
شــهرور به CAS خواهيم رفت. از اــران ٣ نمانده 
خواهنــد رفت از آن ســو هــم ٣ اران� هســتند. ان 
نشــان م� دهــد وــزر به هــر چيز� متوســل شــده 
اســت. ما پيام ها� داشــتيم �ه ورزش4ار عالقه مند 

بود برگردد. رفتار فدراســيون جهان� گروگانگير� 
اســت. وزر هم شهود خود را معرف� �رده است. در 
صورت رســيدگ� عادالنه جودو رفــع تعليق خواهد 

شد.»
 پول فصيح� و رستم� را فدراسيون برداشت
فصيحــ�،  فرزانــه  گالــه  دربــاره  صالح� اميــر� 
ســرع ترن دختــر دونده اــران از پرداخت نشــدن 
پاداش هاــش م� گوــد: «من بــا فرزانــه فصيح� و 
�يانــوش رســتم� چند بــار صحبت �ردم. شــخصا 
پيگير بودم. پول فرزانه فصيح� و �يانوش رســتم� 
را به حســاب فدراسيون هاشــان رختيم ول� آن ها 
برا� پرداخت حقوق به خاطر مشــ4ل� �ه داشــتند 
از آن برداشــت �ردند. ما با روسا� فدراسيون ها� 
وزنه بردار� و دووميدان� صحبت �ردم و قرار شــد 
فعال عل� الحســاب پاداش آن هــا را پرداخت �نيم و 

بعد با فدراسيون حساب و �تاب م� �نيم.»
 از عمل8رد سعيد� راض� هستم

اما بخشنامه جدد اداره امور استخدام� و برداشتن 
شرط سن� برا� بازنشستگان و قرار دادن ٣٥ سال 
خدمت به عنوان مبنا� بازنشســتگ� باعث شــده تا 
پا� �يــ4اووس ســعيد�، دبير�ل �ميتــه مل� هم 
به جمع بازنشســتگان ورزش باز شــود. البته دوان 
عدالــت ادار� بــا بخشــنامه جدــد مخال2 اســت. 
صالح� اميــر� در وا�نش به موضوع بازنشســتگ� 
امــور  اداره  بخشــنامه  «طبــق  م� گوــد:  ســعيد� 
استخدام� �ســان� �ه مدر� تحصيل �ارشناس� 
دارند باد با ٣٠ ســال خدمت و �ارشناس� ارشد با 
٣٥ ســال خدمت بدون در نظر گرفتن شراط سن� 
بازنشســته شــوند. از نظــر حقوقــ� رئيس ســازمان 
برنامــه و بودجــه و رئيس اســتخدام� رئيس جمهور 
اســت و م� تواند ان ابالغ را داشــته باشــد �ه البته 
اجراــ� اســت. امــا نظــر من ان اســت �ــه اراد� 
بــه ان بخشــنامه ها وارد اســت چرا�ه اســتثنا قائل 
نشــده اند. البته شورا� در امور اســتخدام� وجود 
دارد �ــه به موارد خاص رســيدگ� م� �ند مثال اگر 
فرد� نياز اســت با ٤٠ ســال ســابقه �ار در ســمت 
خود باق� بماند، ان شــورا بررســ� و تصميم گير� 
م� �نــد. ان �ــه وزارت ورزش چــه روشــ� بــرا� 
مدرت ان مسئله دارد را باد از خود وزارت ورزش 
ســوال �نيد. در مورد هم4ارم باد بگوم از عمل4رد 
ســعيد� راض� هســتم و او دلســوزانه �ارهاش را 
انجام م� دهــم و من �تبا تقاضا� تداوم حضور او را 

داشته ام.»

صالحی اميرى: کشتی از ٣ منبع تامين مالی می شود


