در ورزش و ســرمایهگذاری در ورزش را فراهــم نکنیم ،شــاید این
خصوصیســازیای که ما به دنبال آن هســتیم ،خیلی در فرآیند
دقیق و کارشناسی و مؤثر انجام نگیرد.
بارها گفتهام در دنیا اقتصاد ورزش بســیار بزرگ اســت .درســت
اســت کــه باشــگاههای بزرگ اســم و رســم دارنــد امــا آنهایی که
میآیند و سرمایهگذاری میکنند ،خیلیها را نمیشناسیم .شما
تنها آبراموویچ را میشناســید که آمده چلســی را خریداری کرده
اما آیا شــما مثــاً مالکین رئــال مادرید را میشناســید و میدانید
که ســانتیاگو برنابئو را چه کسی ســاخته یا نیوکمپ را چه کسی بنا
نهاده ،چون باشــگاههای این چنینی ســود دارند ،اشــخاص روی
آنهــا ســرمایهگذاری میکننــد .آنهــا بــا ســرمایهگذاری در چنین
باشــگاههایی از توریســت ورزشــی درآمد دارنــد ،از طریق فروش
بازیکــن ،کارهای اقتصادی ،حــق پخش تلویزیونــی و همه اینها.
شــخص میآیــد و ســرمایهگذاری میکند و میدانــد در قبال این
ســرمایهگذاری که درآمد خوبی هم دارد ،به ســرمایههای خوبی
دســت پیدا میکند و بــر این اســاس گواردیوال را مــیآورد و مربی
منچسترسیتی میکند.
در آلیانتــس آرنــا روی نیمکتــش در آلمــان آنچلوتــی مربیگری
میکند و او را میآورد تا ســود ببرد ،ما باید این ساز و کار اقتصادی
قانونــی را فراهم کنیم و تا فراهم شــدن اینهــا ،خیلی نمیتوانیم
این فرآیند خصوصیسازی را سامان بدهیم .بخش فعال کردن
اقتصــاد ورزش یکــی از مهمتریــن برنامهها و سیاســتهای من
اســت ،همــان کاری که بنــده در ســازمان میراث فرهنگــی انجام
دادم و بــا پول بخش خصوصی دهها مکان فرهنگی تاریخی مثل
کاروانســرای شاه عباسی که در حال تخریب و تبدیل به زبالهدانی
شــده بود ،امروز به هتل و رســتوران تبدیل کردم و در حال حاضر
هم محل تجمع هزاران گردشــگر داخلی و خارجی است .بنده با
پول خودم این کار را انجام ندادم بلکه به بخش خصوصی اجازه
دادم و مصوبه هیأت دولت را گرفتم و یک ساز و کار درست کردم
و اجــازه دادم که اگر کســی آمــد و 2میلیارد هزینه کرد 15 ،ســال از
این مراکز بهرهبرداری کند.
ما یک قدم در برنامه ششــم برداشــتیم و اعالم کردیم که هر فردی
بخواهددرورزشســرمایهگذاریکند،ازمعافیتمالیاتیبهرهمند
خواهدشــد،خباینیکتشــویقاســت.منبایددرکنــارشبروم
وبگویمکههرکســیمیخواهداســتادیومورزشــیبســازد،زمینبا
قیمتمناســبنهزمینباقیمتمتری 15میلیونتوماندرتهران
بخرد،تســهیالتیبراساسصندوقتوســعهملیدراختیارشقرار
بدهم نه با بهره 24درصد بلکه با بهره 14درصد ،بنابراین اگر زمین
بهقیمتمناسبوتسهیالتمناسبدادموفردازمعافیتمالیاتی
برخوردار شــود و من حمایــت کردم که بخش خصوصــی میآید و
ســرمایهگذاریمیکنداگرحمایتنشــود،قطعاًبخشخصوصی
سرمایهگذارینخواهدکرد.

درخصوص ورزش بانوان و پیشــرفت محسوس آنها
در سالهای اخیر ،برنامهتان چیســت؟ ورزش بانوان
در چند ســال اخیــر جهش کــرد و پیشــرفت خوبی
در عرصههــای بینالمللی داشــت و بــه افتخاراتی
هم در این بخش دست یافتیم.

اگــر قــرار باشــد یــک جملــه در مــورد ورزش بانــوان
وجایگاهــش در ورزش ایــران بگوییــد ،آن یــک جمله
چیست؟

فکــر میکنــم به همــان میزانی کــه به رشــتههای ورزشــی آقایان

میپردازیــم ،موظفیــم کــه بــه رشــتههای ورزشــی بانــوان هــم
رسیدگی و این بخش را نیز پشتیبانی کنیم.

برخی از کارشناســان معتقدند که فوتبال ما ورشکسته
و از نظر مالی به شــدت زیانده اســت ،این مسأله را شما
قبول دارید؟

فوتبــال مــا با این ســازوکار دچار مشــکل اســت ،نه ورشکســتگی.
مــن ورشکســته بــودن را قبــول نــدارم اتفاقاًبــا اسپانســرهایی که
اخیراً آمده اند مثل شــرکتهای مخابراتی ،فوتبال ما تاحدودی
جان گرفته و در حال حاضر اسپانســرهایی که به ســراغ باشگاهها
میآیند بیشتر از گذشته است ،با این وجود که اگر تحرک بیشتری
در اقتصــاد کشــور بــه وجــود بیاید ،مــا میتوانیــم اسپانســرهای
بیشــتری داشــته باشــیم .ورشکســتگی را قبــول نــدارم امــا قبول
دارم که ما بایــد در بخش اقتصاد ورزش ســازوکاری فراهم کنیم
تــا بنگاههــای اقتصــادی بیشــتری بــرای ســرمایهگذاری بیاینــد
بــه عنــوان یــک محــل درآمــد ،نــه محــل هزینــه .االن بنگاههای
اقتصــادی و شــخصیتهای حقیقــی ،ســرمایهگذاری در بخــش
ورزش را محــل هزینه میدانند چون درآمدی بــرای آنها ندارد و
تنها حاشیه و جنجال دارد و افراد میآیند و میگویند که ما هزینه
میکنیم و مشــکل هم بوجود میآید ،ولی اگر واقعا این ســازوکار
اقتصاد ورزش تکمیل شــود و بســتر قانونی به وجود بیاید ،خیلی
موارد حل میشــود .مثل همان سرمایهگذار در صنعت و تجارت
کــه درآمد دارد ،ســرمایهگذار ورزشــی هــم بداند کــه درآمد دارد
قطعا سرمایهگذاری خواهد کرد.

درخصوص تیــم ملی فوتبــال و اتفاقــات آن صحبت
کنید .کی روش در ماههای اخیــر با بیانیههای جنجالی
خیلی ناامیدانه صحبت میکند ،شــرایط فوتبال ملی
را چگونه میبینید؟

مــن بســیار امیدوارم کــه ما انشــاءاهلل در ایــن مراحــل از بازیها
صعــود خــوب و مقتدرانــهای خواهیم داشــت و این مســائل هم
انشاءاهلل با تدابیر فدراسیون فوتبال حل خواهد شد.

یعنی فکــر میکنید کــه در بحث کی روش فدراســیون
بهخوبی مدیریت خواهد کــرد و او میماند و ما را به آن
هدف خواهد رساند؟

بههرحالمسئولیتاصلیاینکاربرعهدهفدراسیونفوتبالاست.

شــواهدیچــونحضــورواظهــاراتدکتــرروحانیدر
مراســم بدرقه کاروان المپیــک و پارالمپیک و مواردی
مشــابه ،نشــان میدهــد کــه رئیــس جمهور شــخصی

ما باالخره باید داستان
خصوصیسازی پرسپولیس
و استقالل را در یک شرایط
مطلوبی تحقق بخشیم ،اینکه
این موضوع در چه زمان و
مقطعی انجام میگیرد مشخص
نیست و االن زود است چرا که
ما در حال مطالعه جدی در این
خصوص هستیم تا بتوانیم
مشکالت موجود را برطرف کنیم

ورزشــی و ورزش دوست هستند اما هیچ زمان فرصت
نشــد تا یک خبرنگار دیــدگاه رئیس جمهــور را در مورد
ورزش انعــکاس دهــد ،بــا توجــه بــه نزدیکــی شــما با
ایشان ،مشــخصه ورزش دوســت بودن آقای روحانی
چیست؟

آقــای روحانــی تحلیــل بســیار خوبــی از ابعــاد مختلــف ورزش
دارد؛ هــم تاثیراتــی کــه ورزش در ایجــاد شــور و نشــاط و شــادابی
عمومــی جامعــه در بخــش همگانی میتواند داشــته باشــد هم
از جهت شــور و نشــاط و شــادابی که میتوانــد در بخش ورزش
قهرمانــی در ایجــاد وحــدت ملی ایجاد کند مثــل زمانی که ما در
مســابقه ای کــه بــه پیروزی میرســیم یــا قهرمان ما بر روی ســکو
میرود ،یا ورزشــکاری رکوردشــکنی میکنــد یا توپــی وارد دروازه
میشــود.باالخره ورزشیکی ازعوامل مهم ایجــاد وحدت ملی در
هرکشوریاســتوباعثغرورملیمیشود،ایشانازهمهاینزوایا
ورزشراتحلیلمیکندواعتقادداردکهمابهصورتجدیهمبرای
ســالمسازیجسمیافرادوهمروحیوسالمسازیجامعهبایددر
گســترشورزشکمککنیموهماینکهدرورزشقهرمانیباالخره
برایایجادوحدتملیدرکشوریکهدارایاقوامومذاهبمختلف
هســتیم،تــاشکنیــم.خیلــیازدانشــمندانغربیکهبهکشــورما
آمدندوبهکشورشانبازگشتندمعتقدبودندکهماایرانراسرزمینی
میدانیم که محل همزیستی مسالمت آمیز اقوام و ادیان مختلف
اســتوازاینجهتزیباســتبرخیازشــهرهایکشــورهــمبهاین
زیباییازآنیادمیکنند.
آقای روحانی بعد از فراخواندن من برای ســپردن پســت وزارت
ورزش بــه من گفتند کــه ما باید یــک تغییراتی انجــام میدادیم
چــرا که مطالبات زیادی در بخش ورزش و جوانان داریم .ایشــان
معتقــد بودند کــه عملکردم در ســازمان میــراث فرهنگی خوب
بــوده و همــه تایید میکننــد ،من از او خواســتم که اجــازه دهد در
آنجــا بمانم تــا کارها تکمیل شــود اما آقــای روحانــی معتقد بود
کــه هــر کــس بــرای ســازمان میــراث فرهنگــی منصوب شــد من
بــرای کمکــش خواهــم رفــت 3 .بــار صحبتهایــی بــا شــخص
رئیسجمهوری داشتم و ایشــان در بخش جوانان تأکید بسیاری
داشت تا تحرک بیشــتری در این بخش داشته باشیم و بتوانیم از
ظرفیــت دســتگاههای دیگر اســتفاده کنیم و هــم اینکه در بخش
ورزش بتوانیم در مناســبتهای مختلف ،مسابقات بینالمللی
افتخارات بیشــتری به دســت آوریم تا اینکه موجب شور و شعف
و شادی جامعه شویم.
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واقعیــت انکارناپذیــری وجــود دارد .کشــور و نظــام مــا بــا توجــه
بهظرفیتهایــی کــه در قانون اساســیمان وجــود دارد ،برخالف
تبلیغاتــی کــه علیــه مــا میشــود و برخــی از کشــورهای اســامی
همجوارمان که حقوق بانوان را نقض میکنند ،نادیده میگیرند
و محــروم میکننــد از خیلی رقابتها ،خوشــبختانه در جمهوری
اســامی ایــران ایــن فرصــت خــاص در عرصههــای مختلــف
بــرای خانمها فراهم اســت کــه هــم بیاینــد و درس بخوانند و ما
میبینیــم کــه بانــوان مــا در مواردی کــه رقابتی بــا آقایــان دارند،
مثــل کنکور همیشــه کارنامه بانــوان برتر از آقایان اســت و تعداد
قبولیشــان از آقایــان بیشــتر اســت .من معتقــدم بانــوان بیایند
و مســئولیتهای مختلــف را برعهــده بگیرنــد ،عضــو دولــت
شــوند ،معاون ســازمانهای مختلف شــوند ،معاون وزیر شوند،
بهپارلمــان برونــد ،حــزب تشــکیل دهنــد ،از حقــوق اجتماعــی
برابــر برخوردار باشــند تا در مشــاغل مختلــف بتواننــد تأثیرگذار
باشــند .خوشــبختانه این عرصه برای حضور بانــوان وجود دارد،
در عرصهورزش هم همین گونه است.
ما در بســیاری از رشتههای ورزشی تقریباً به این نتیجه رسیدهایم
کــه هیــچ مانعــی بــرای حضــور بانــوان در میادیــن بینالمللــی
به لحــاظ شــرعی ،مالحظــات فرهنگی و دینــی وجود نــدارد .در
رشــتههای تیمــی تکلیــف روشــن اســت و هیــچ مشــکلی ندارند
و مشــغول فعالیــت هســتند ،در خیلــی از رشــتههای انفــرادی
هــم میتواننــد ادامــه دهنــد ،مــا در برخــی از رشــتهها بــه لحاظ
فرهنگی و لباس مربوطه مثل شــنا شاید نتوانیم کار خاصی برای
حضــور بانــوان در میادیــن بینالمللــی انجــام دهیم امــا باز هم

میتوانیم مثالً در این رشــته هم با کشــورهای اسالمی مسابقات
رســمی برگــزار کنیــم بنابراین هیــچ محدودیتی مــا نمیبینیم و
فکــر میکنیــم ســرمایهگذاریهای ما بایــد در این بخــش خیلی
گســتردهتر باشــد .مــا باید یــک مقــداری هــم در فدراســیونها و
هیأتهــای مختلف ،حضور بانــوان را از حالت تشــریفاتی خارج
کنیم و به آنها مســئولیتهای رسمی و مشخص بدهیم مثالً این
نایب رئیســی بانوان که وجود دارد ،چندان رســمی نیســت و باید
چنین مســائلی را رســمی کنیم .مــا مالحظاتی داریــم و خیلی از
این مســائل را نمیتوان با جــار و جنجال و هیاهو پیش ببریم .چه
کســی فکر میکرد بانوان ما در کیک بوکسینگ یا جودو یا تکواندو
فعالیت کنند یا حتی بوکس.
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