مثالً کوه بزرگی است و غیر قابل جابهجایی؟

هیــچ کوهی غیرقابل جابهجایی نیســت امــا جابهجایی برخی از
کوهها هزینهبر و ســخت اســت (با خنده) .البته گرههای اساسی و
بزرگــی هم داریم که امیدواریم بــا لطف و عنایت خداوند ،تالش
همکاران و وقتی که خودم میگــذارم ،بتوانیم با کمک مجموعه
دولت و مجلس این گرهها را باز کنیم.

شما حدود  20ســال پیش معاون سازمان تربیت بدنی
بودیــد و در کارنامــه شــما مدیریــت کالن در ورزش ما
دیده میشــود و در حال حاضر در رأس سازمان ورزش
هســتید ،میخواهــمیــک مقایســهداشــته باشــید ،آیا
ورزش ما نسبت به  20سال پیش پیشرفتی داشته؟

قطعاً پیشرفت داشتیم حاال اینکه این پیشرفت به اندازه  20سال
بوده یا نه ،نکتهای قابل تأمل اســت .براســاس ارزیابیهای ما در
برخی از دوران ها بویــژه دولت نهم و دهم که من گزارشهایش
را میخوانم خیلی پیشرفت نداشتیم.

یعنــی ورزش مــا در ایــن  20ســال بــه انــدازه  10ســال
پیشرفتی داشته اشت؟

عکس ها :علی محمدی  /ایران

گشایشها و گرههای ورزش

سلطانیفر  :روحانی ورزش قهرمانی را عامل تقویت وحدت ملی و غرور ایرانیان میداند
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11آبــانســالجــاریروزیبودکهبــاتأخیر
حدودســهســالهباالخرهرئیس جمهوری
مهدی ملکی
فردموردنظــرشراراهیوزارتخانهورزش
دبیر گروه ورزش
وجوانانکرد.مســعودســلطانیفریکیاز
ســهوزیرپیشــنهادیکابینهحسنروحانی
درابتــدایرویکارآمــدندولتیازدهمبودکهموفقبــهاخذرأیاعتمادازمجلسنهمنشــد.اماتصمیمرئیس
جمهوریبرایترمیمکابینهدرســالآخرباعثشــدپسازاســتعفایمحمودگودرزیازوزارتورزشوجوانان،
ســلطانیفرمجدداًازسویحســنروحانیبهعنواننامزدوزارتورزشبهمجلسمعرفیشود.اینباردرجلسه
رأیاعتمادمجلسشورایاسالمی،سلطانیفرموفقشدبارأییباال(193موافق)رویصندلیوزارتخانهمذکور
جلوسکند.اتفاقیکهبااستقبالگستردهاهالیورزشمواجهوامیدهابرایتغییروتحولمثبتدراینحوزهمهم،
بیشترشد.البتهتنهاورزشیهانبودندکهاینتغییررابهفالنیکگرفتند.بهعنوانمثال،صادقزیباکالمتحلیلگر
مسائلسیاســی،اجتماعیواستاددانشــگاهدرمصاحبهایگفت«:ســلطانیفریکیازبهتریننیروهایاجرایی
دولتروحانیاست.اوبایدسیاستهایموفقسازمانگردشگریرادرورزشنیزپیادهکند».ازسوییسلطانیفر
تأکیدکردمدیرتوسعهوتحولاست،نهحفظوضعموجود.درحالیکهتنهاچندماهازحضورسلطانیفردروزارت
ورزشوجوانانمیگذرد،گفتوگوی«ایران»بااومیتواندروشنگربرخیابهاماتوسؤالهاباشد.
حــدود  4مــاه از حضورتــان در وزارت ورزش و جوانان
میگذرد ،این  4ماه را شــما چطــور دیدید؟ آیا با موردی
مواجه شدهاید که برای شما غیرقابل تصور و پیشبینی
باشد؟
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اگر احســاس واقعــیام را بگویم بــه بعضی ها برمیخــورد اما از
جهــات مختلــف تصــور میکردم کــه مثــاً وضعیــت وزارتخانه
مقــداری نظــم و نســق گرفته و روبهراهتر باشــد امــا در هر صورت
انتظارات من بیش از این بود .شــاید این جمله قشنگتر باشد که
انتظارات من از وضعیت وزارت ورزش خیلی بیشتر از آن چیزی
بود که هم اکنون هســت .فکــر میکنم ما نیاز به توان کارشناســی
باالتــر و گســتردهتری داریــم یعنــی بــه واقــع ورزش امــروزه بــه

نمیشــود این گونه گفت ،اینکه ورزش یک تغییراتی در آن ایجاد
شــده بخصوص در عرصه ســختافزاری کــه عملکردمان خوب
بــود و گســترش اماکــن ورزشــی مــا
خوب بــوده ،تعداد فدراســیونهای
ما در بسیاری
ما گسترش پیدا کرد که از یک جهاتی
از رشتههای
ایــن موضــوع خوب نیســت چــرا که
ورزشی تقریباً
هزینههــای جــاری مــا را زیادتر کرده
است البته از یک جهاتی خوب است
به این نتیجه رسیدهایم
که رشــتههای مختلــف تخصصیتر
که هیچ مانعی
شــده اســت ،البته مــن فکــر میکنم
برای حضور بانوان
شــاید تــا ایــن حــد الزم نبــود کــه مــا
در میادین بینالمللی
هربخشــی را تبدیــل بــه فدراســیون
به لحاظ شرعی،
کنیم ،هر انجمن یا رشــته ورزشــی را
فرهنگی
مالحظات
بــه فدراســیون تبدیــل کنیم چــرا که
اینها هزینههــای جاریمان را زیادتر
و دینی وجود ندارد
میکند البته قدمهایی هم برداشــته
شــده اما فقط این که مــا بگوییم این
قدمهــا ،این پیشــرفتها و این رشــد متناســب با  20ســال بوده یا
خیر ،زمانبر اســت و من قابل تأمل میبینم .در دولت اصالحات
و دولت آقایهاشــمی رفسنجانی اتفاقات خوبی در ورزش بویژه
در بخــش ســختافزاری افتاده بود و طرحهای خوبی آغاز شــد و
بــه اجرا درآمد ،بعــد از آن هم در بخش ســختافزاری بد نبوده،
نتیجهگیری رشــتههای مختلف هم باالخــره در المپیک لندن ما
بــا  4مدال طال 5 ،نقــره و  3برنز درخشــانترین دوران المپیک را
پشــت سر گذاشتیم ،ما در ریو هم موفق به کسب  3طال ،یکنقره
و  4مــدال برنــز شــدیم و قبــل از آن هــم بــا کســب  3مــدال طــا
و یکبرنــز در ســیدنی به کارمان پایان دادیــم .در المپیک آتن
هــم  2مــدال طــا ،دو نقــره و دو برنز کســب کردیــم و در پکن هم
یکطال و یک برنز به دست آوردیم.

عنــوان یک کار علمــی و یک علم ،نیاز به افراد متخصص بیشــتر
و کارآزمــوده دارد .مــا باید ســاختار وزارتخانه را به ســمتی ببریم
که از افراد نخبه و خبره بیشــتری اســتفاده کنیم ،کســانی که نقطه
نظرات کارشناســانه بیشــتری بدهند .اصالح ســاختار وزارتخانه
یکــی از کارهایی اســت که ما بایــد انجام بدهیم .قانــون وظایف و
اختیــارات در وزارتخانــه بــه مشــکل خــورده بود که خوشــبختانه
بــا کمک دولــت مشــکلش برطرف شــد .ســند توســعه ورزش را
قرار اســت بــه تصویــب برســانیم و به ســمتی برویم تــا افقهای
دوردستتری را ببینیم و با برنامه بلندمدت جلو برویم.

در مــدت حضورتــان در وزارتخانــه نکتــهای نبــود کــه
موجب نگرانی شــما باشــد و باعث شــود فکر کنید که

خصوصیســازی ســرخابیها موضوعــی اســت کــه
همیشه داغ و سرد میشــود.مردم موانع امنیتی را مانع
ایــن کار میداننــد .این بــار بحث خصوصیســازی تا
بــورسومزایــدهوپاکت بازکــردنوحتــی خریدارهم
پیش رفت .موانع برای خصوصیسازی این دو باشگاه
چیســت؟ اصــاً این پرونــده مجــدداًدر دوره شــما باز
خواهد شد یا خیر؟

خــودم تصــورم بــر ایــن اســت کــه مــا باالخــره بایــد داســتان
خصوصیسازی این دو باشــگاه را در یک شرایط مطلوبی تحقق
بخشیم،اینکهاینموضوعدرچهزمانومقطعیانجاممیگیرد،
مشخص نیست و االن زود است چرا که ما در حال مطالعه جدی
در این خصوص هســتیم تا بتوانیم مشــکالت موجــود را برطرف
کنیــم .اداره این دو باشــگاه باید در شــأن و شخصیتشــان باشــد
چرا کــه این دو باشــگاه بزرگترین باشــگاههای آســیا محســوب
میشــوند ،داربــی مــا پرجمعیتتریــن داربــی در ســطح آســیا
اســت ولی نحوه اداره و ســاختار ،تشــکیالت و داشــتههای این دو
باشــگاه در شــأن این دو باشــگاه نیســت و باید اینها را نظم و نسق
بدهیم تا در بلندمدت داســتان خصوصیسازیشــان در شرایط
مطلوبی انجام شــود .اینکه چه زمانی این شــرایط مهیا میشود،
مــا قدمهــای اول را بــرای ایجــاد یک ســاختار قانونی برداشــتیم
و مجمــع این دو باشــگاه را ســر و ســامان دادیم .باید یــک نکته را
بگویــم ،تــا زمانــی کــه داســتان اقتصــاد ورزش کــه بــه نوعی هم
مرتبط اســت بــا بحث خصوصیســازی ایــن دو باشــگاه ،عملی
نشــود نمیتوان اقدام کرد ،تا زمانی که ما ساز و کار قانونی حضور
بخش خصوصی و بنگاههای اقتصادی و شخصیتهای حقیقی

