
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حذف دو باشگاه 
بزرگ و محبوب پرســپولیس و اســتقالل از لیگ 
قهرمانان آسیا را محصول مدیریت غلط گذشته 
دانســته و حــاال پیشــنهادی بــرای غلبــه بــر ایــن 
مشــکل دارد. او اخیراً از پیشــنهاد خود به رئیس 
جمهــوری بــرای واگــذاری مدیریت ایــن دو تیم 
در قالــب تعاونــی به مــردم خبر داده اســت.  در 
نامــه حجــت اهلل عبدالملکی بــه رئیس جمهور 
به تجربه باشــگاه داری در دو تیم بارسلونا و رئال 
 مادرید به شیوه تعاونی اشاره و پیشنهاد واگذاری 
این دو باشــگاه به مردم با نگاهــی به این تجربه 
موفق جهانی مطرح شده است. درباره جزئیات 
این ایده با مهدی مســکنی، معــاون تعاون وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت وگویی کرده ایم 

که در ادامه می خوانید.
 

ë  در اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر  اخیــراً 
پیشــنهادی به رئیس جمهــور موضــوع واگذاری 
دو تیم استقالل و پرســپولیس در قالب تعاونی را 
مطــرح کرده  اســت، توضیح بیشــتری درباره این 

ایده می دهید؟
اقتصاد ایران به طور کلی شــامل ســه بخش 
دولتــی، خصوصــی و تعاونی اســت. دو باشــگاه 
استقالل و پرسپولیس تا به حال مدیریت دولتی 
داشــته اند و با توجه به قواعد فیفا حاال می بینیم 
که به مشکل خورده اند و مدیریت این باشگاه ها 
نبایــد دولتــی باشــد. از ســوی دیگر سال هاســت 
بحــث واگــذاری این دو باشــگاه بر اســاس اصل 
44 قانون اساســی مطرح شده اما تاکنون محقق 
نشــده و حاال مشــکلی که برای این دو تیم پیش 
آمــده به دلیــل همین عــدم خصوصی ســازی و 
باقــی ماندن مدیریــت و مالکیت دولتی اســت. 
درباره شــیوه واگذاری این دو باشگاه و خصوصی 
شــدن آن چنــد راهــکار وجــود دارد؛ اول اینکه به 
واگذاری به صورت تک مالکیتی یا چند مالکیتی 
صــورت گیرد و  یک یــا چند ســرمایه دار محدود 
آن را خریــداری کنند و یا اینکــه از طریق بورس و 
ســهام تعریف شود که مردم خرید کنند که البته 

این مدل واگذاری هم مشــکالتی بــه همراه دارد 
و چــون این شــرکت ها زیان ده هســتند آن اتفاق 
نمی افتد و البته رئیس سازمان بورس هم اعالم 
کــرده 10 تــا 20 درصد ســهام ایــن دو باشــگاه به 
صورت سهام خرد عرضه می  شود بنابراین 80 تا 
90 درصد مالکیت این باشگاه ها باقی می  ماند و 
همچنان مشکل باقی است. البته ناگفته نماند در 
ایران حدود 20 سال است بحث خصوصی سازی  
باشگاه ها مطرح شده اما عملی نمی شود، چون 
اراده ای وجود ندارد. وقتی درباره اقتصاد تعاونی 
در کشــورهای دیگر مطالعه می  کردیم به مدلی 
در اســپانیا برخوردیــم کــه مدیریــت ۴ باشــگاه 
ورزشــی به بخش تعاونی سپرده شــده است که 
معروف ترین آنها رئال مادرید و بارسلونا هستند 
یعنی این دو باشــگاه بسیار موفق و صاحبنام به 

صورت تعاونی و توسط مردم اداره می  شوند.
ë پیشینه مطالعاتی در این زمینه چه بوده است؟

درباره مدیریت تعاونی باشــگاه های ورزشی 
تهــران  دانشــگاه  در  پژوهشــی   1۳91 ســال  در 
درخصوص جمع سپاری باشــگاه های ورزشی و 
بخصوص استقالل و پرسپولیس انجام گرفته. ما 
با بازخوانی و مطالعات تطبیقی متوجه شــدیم 
که این مطالعه قابل اعتنا اســت و می  توان از آن 

استفاده کرد.
ë  و مدل واگذاری این دو باشگاه به صورت تعاونی

چطور مد نظر است؟
بــر اســاس اصــل۴۳ و ۴۴  قانــون اساســی،  
بخش عمده ای از امور و مالکیت ها باید در بستر 
فعالیت های مردمی و تعاونی واگذار شود  در این 
زمینــه ما هیچ راهــی نداریم جز اینکــه هواداران 
و پیشکســوتان و حامیــان را در قالــب تعاونــی 
تعریــف کنیــم و آنهــا ارکان اداری و مدیریتــی 
ایــن باشــگاه ها شــوند. بــرای هــر کــدام از این ها 
راهکارهــای مختلفــی در نظــر گرفته شــده؛ مثاًل 
برای حامیان، شــرکت های بــزرگ تبلیغاتی  و... 
که در قالب تعاونی نقش آنها تعریف می  شــود 
و پــس از آن انتخابــات و تصمیمــات به صورت 
شفاف، مردمی، چابک و هوشمند برگزار و انجام 
خواهد شد. هیچ جایی جز بخش تعاون سابقه و 
تجربه انجام چنین کاری را ندارد؛ تجربه ای که در 

بحث سهام عدالت در بخش تعاون انجام شد. 
۴9 میلیون مســتمری بگیر امروز در بخش سهام 
عدالــت داریم کــه در اینجا جامعــه هدف نهایتاً 
به 20 تا ۳0 میلیون می  رسد. یعنی تنها جایی که 
این تجربــه را دارد و این ســابقه را دارد که چنین 
کاری را انجــام دهد همین بخش اســت. حاال ما 
این مسأله را به عنوان یک ایده مطرح کردیم که 

می  شود از این منظر کار را انجام داد.
ë بیشتر درباره این ایده توضیح می دهید؟

پیشنهاد ما به طور مشخص این است زمانی 
کــه اســتادیوم آزادی مثــاًل در پنــج نوبــت دربی 
را برگــزار می کنــد، تماشــاچیانی که بــا عالقه در 
دور  راه  از  کیلومترهــا  از  و  زمســتان  و  تابســتان 
بــرای تماشــای بــازی می آینــد و یا کســانی که از 
طریق فضــای مجازی بــا خرید حجــم اینترنت 
به تماشــای بازی می نشینند آورده آنها به نوعی 
ســهام افراد تلقی شود. چرا کسانی که به صورت 
دغدغه مند مسائل را دنبال می کنند و همچنین 
و مالکیــت  برنــد  ارزش  نبایــد در  پیشکســوتان 
باشــگاه دخیل باشــند و همیشــه ایــن مالکیت و 
ارزش در دســت جریان هــای قــدرت و سیاســی 
باشد؟ البته وقتی از تعاونی ها صحبت می کنیم 
ممکــن اســت آن را بــا تعاونی هــای مســکن و یا 
تعاونی های مصرف مقایســه کننــد اما حرف ما 
این اســت کــه ما مدل جدید باشــگاهی در قالب 
تعاونــی را به صورت تجربه شــده در کشــورهای 

اروپایی و بخصوص در نمونه اسپانیا داریم.
ë  خصوصی ســازی بحــث  جایگزیــن  ایــن  و 

می شود؟
را  تراکتورســازی  تجربــه  اینجــا  در  مــا  بلــه، 
داریــم کــه خصوصی ســازی شــد و آســیب های 
آن را دیدیــم. امیدواریــم کــه دیگر تکرار نشــود. 
ایــده مطرح شــده توســط وزیــر محتــرم در نامه 
بــه رئیــس جمهــور حــدود یک مــاه قبــل اعالم 
شــد و دفتــر رئیــس جمهــور مکاتبــه ای بــا وزیــر 
اقتصــاد و وزیــر ورزش و جوانــان کردنــد تــا ایــن 
موضــوع مورد بررســی قرار گیرد و جلســاتی هم 
بــا دوســتان ســازمان خصوصی ســازی و وزارت 
ورزش و جوانان برگزارشــد و همچنین مذاکراتی 
بــا دوســتان مجلــس داشــتیم که رئیــس کمیته 

ورزشــی  فراکســیون  رئیــس  و  مجلــس  ورزش 
مجلــس هم از این مدل اســتقبال کردنــد. ما به 
دنبــال این هســتیم که موجــودی ایجــاد کنیم تا 
باالخره مسأله این دو باشگاه حل شود و با توجه 
بــه اینکه خصوصی ســازی این دو باشــگاه در 20 
ســال گذشته به نتیجه نرســیده است بهتر است 
از تجربیات موفق دنیا از جمله ســپردن کارها به 
بخش تعاون اســتفاده کنیم. بهتر اســت در این 
زمینه با عالقه مندان به این دو تیم صحبت شود. 
از آنها دعوت شــده و مدل واگذاری را با توجه به 
مدل های موفق مطرح شده ارائه کنیم و مطمئن 
هستیم مردم به خوبی خود با توجه به دسترسی 
به منابع اطالعاتی و خبری می توانند در این باره 

بهترین قضاوت و تصمیم را داشته باشند.
ë  امــا آیــا تعاونی هــای ما آنقــدر قوی هســتند که

بتوانند این موضوع را پوشش دهند؟
اصــاًل نیــازی نیســت تعاونی هــای موجــود ایــن 
موضوع را پوشــش دهند بلکه تعاونی متشکل از 
هواداران پیشکســوتان و حامیان تشــکیل خواهد 

شد.
ë در چه قالبی مد نظرتان است؟ سهامی عام؟

دو بستر برای این کار داریم؛ یکی تعاونی های 
فراگیــر ملــی و دیگــری تعاونی ســهامی عام که 
 OTC به نظــر ما بیشــتر تعاونــی فراگیر ملی یــا
در ایــن مورد موفق خواهند بود که ســهام و حق 
عضویت آنها قابل خریــد و فروش و جابه جایی 

شود و بسترهای آن فراهم است. در سهامی عام 
تحلیل ما این اســت که هر چه وارد بورس شــود 
چون ممکن اســت درگیر ســفته بازی شــود و به 
دلیــل هیجاناتــی کــه در این دو مجموعــه وجود 
دارد ممکن اســت ارزش هــای کاذب ایجاد کند، 

لذا فراگیر ملی را توصیه می کنیم.
ë  توضیح بیشتری درباره تعاونی های فراگیر ملی

می دهید؟
تعاونی هــای فراگیر ملی بر اســاس اصل ۴۴ 
قانــون اساســی از ســال 87 تعریــف شــده اند که 
بخــش اعظم جامعــه هــدف را می توانند تحت 
پوشش قرار دهند و برای دهکهای پایین جامعه 
هم قابل طراحی اســت و هم به صورت حجمی 
و هــم چند صد هــزار نفری تعاونی هایــی از این 
دســت داریم و مدل تجربه شده ای است. در این 
مــورد هم اطالعات اولیه را جمــع آوری و تدوین 
کرده ایم. حتی مشــخص است چه تعداد هوادار 

جامعه هدف هستند. 
ë  البتــه آقــای وزیــر تعاونی های ســهامی عــام را

مطرح کرده اند. 
بله ایــن هم به عنوان یک ایده مطرح اســت، 
پیشنهاد اولیه بوده و قطعی نیست و برای ما مهم 
این اســت که در بســتر تعاونی انجام شــود. برای 
ایــن کار نیازمنــد این هســتیم که بــا وزارت ورزش 
وجوانان و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی 
جلســاتی داشته باشیم و بســتر مدیریت مردمی 

این باشگاهها چه به صورت تعاونی فراگیر ملی و 
چه به صورت سهامی عام فراهم شود.

ë  اگر این کار کلیــد بخورد فکر می کنید چه زمانی 
برای تحقق و اجرایی شدن آن الزم است؟

ایــن کار ظــرف ســه مــاه قابــل انجام اســت. 
البته به شــرط آن که اراده انجام آن وجود داشته 
باشــد، در وزارت تعــاون ایــن اراده وجــود دارد و 
امیدواریــم در وزارت ورزش و جوانــان و وزارت 
اموراقتصــادی و دارایی هــم این اراده و همکاری 
وجود داشته باشد و این امر محقق شود. ممکن 
است اختالف نظرهایی باشد. یک تفاوت دیدگاه 
در این زمینه وجود دارد و آن اینکه کار را به مردم 
بســپاریم یا نســپاریم؟ اگــر می خواهیــم کار را به 
مردم بسپاریم باید کاماًل به مردم بسپاریم، همه 
اتفاقات خوب این کشــور را همیشــه مــردم رقم 
زده اند، جنگ را چه کســی اداره کرد؟ انتخابات و 
سایر عرصه های مهم همواره وقتی توسط مردم 
اداره شده به بهترین شکل بوده است.  هر باشگاه 
۵ راه درآمــدی دارد؛ یــک از محــل حــق پخــش 
تلویزیونــی، دیگــری فــروش محصوالت ، ســوم 
نقل و انتقال بازیکنان ، فروش بلیت مســابقات 
و راه پنجــم از طریق اسپانسرهاســت که ما فقط 
از طریــق نقل و انتقاالت کســب درآمد می کنیم 
و 4 راه عماًل رها شــده اســت چون جریانی که در 
الیه مدیریتی کار قرار می گیرد متأسفانه از طریق 
مــردم انتخــاب نمی شــود، بلکــه در فرایندهای 
سیاســی انتخاب می شــود. وقتــی کار را به مردم 

بسپاریم این مشکالت حل خواهد شد.
ë آیا اختالف ها و درگیری ها باالتر نمی رود؟

حتمــاً اختالفــات و درگیری هــا هــم هســت 
امــا مگــر االن کــه دســت دولــت اســت اختالف  
نظــری وجود ندارد؟ نباید از اینکه کار را به مردم 
بسپاریم هراس داشته باشیم. اراده دولت آقای 
رئیســی ایــن اســت کــه کار را بــه مردم بســپارد و 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی هم پی این 
اســت که کار به مردم ســپرده شــود. بایــد مردم 
تمرین همکاری و تعاون را داشــته باشند و اینکه 
در کشــورهای دیگــر مدل هــای بســیاری حاکــی 
از  موفقیت اقتصاد تعاون را شــاهد هســتیم  که 

نشان می دهد این شدنی است.
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مدل تعاونی برای مدیریت مردم بر سرخابی هاا
معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با »ایران«:

 در مدل پیشنهادی وزارت تعاون با نگاهی به تجربه موفق مدیریت تعاونی رئال و بارسلونا، مدل تعاونی برای اداره استقالل و پرسپولیس ارائه می شود

 در دیپلماسی اقتصادی 
خیلی ضعیف بودیم!

این موضوع را تمام وزارتخانه های 
اقتصــادی می تواننــد دنبــال کنند. 
شــاه کلید،   شــده  مطــرح  موضــوع 
تغییــر و توســعه صنعتــی تعــاون 
توجــه  مــورد  ایــن  بــه  اگــر  اســت؛ 
نکنیم،  نمی توان به دســتاوردهای 

خوبی دست یافت.
از سویی اگر دولت سیزدهم به تولید 
و صنعــت کشــور توجــه کنــد و بــرای 
حل مشــکالت واحدهــای صنعتی و 
صنعتگران اقــدام کند یقیناً می توان 
چالش هــای اقتصــادی را به حداقل 
رســاند و فضایــی را فراهــم کــرد کــه 
بتــوان،   صــادرات  افزایــش  ضمــن 
واحدهــای تعطیل و نیمه تعطیل را 

نجات داد.
کشــورهایی کــه بــه صنعــت و تولید 
خــود توجــه کردنــد،  موفق شــده اند 
و اکنــون در دنیــا حــرف بــرای گفتــن 
گذشــته  ســال های  طــی  دارنــد.  
واحدهــای صنعتــی کشــور بشــدت 
آســیب دیده انــد و حتــی واحدهــای 
صنعتــی که شــرایط خوبی داشــتند،  
بــه دالیــل مختلــف از جملــه برخی 
از تصمیم گیری ها تضعیف شــدند،  
لــذا امیدواریــم دولــت ســیزدهم در 
مورد صنایع به گونه ای تصمیم گیری 
کنــد که مشــکالت بــه حداقل برســد 
و تولیدکننــدگان در تمــام حوزه های 
مربــوط بــه تولیــد دغدغــه نداشــته 
گفــت  بایــد  جمع بنــدی  باشــند.در 
که ارتبــاط بین المللــی بخصوص با 
کشورهای همســایه می تواند کشور را 
در مســیر توســعه تجــارت و افزایش 
تولیــد قــرار دهد. همانطــور که پیش 
از ایــن گفته ام،  اقتصــاد 400 میلیارد 
دالری ایــران،  طــی ســال های اخیــر 
اثــرات تصمیم ســازی های  به دلیــل 
سیاســی در اقتصــادی بــه اقتصادی 
198 میلیــارد دالری رســیده اســت. 
ایــن حجم از آســیب ناشــی از برخی 
تصمیم ســازی های اشــتباه سیاســی 
است که متأسفانه مشکالت فراوانی 

را ایجاد کرده است.

مریم  آریایی
خبرنگار  


