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معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان

محمدیان :ورزش بانوان برای اسپانسرها یک فرصت بزرگ است
مقدمه :علم و مدرنیته ،دس�تاورد "عقالنی�ت" را به همراه آورد .عقالنیت ه�م انگار چیزی جز
تمایزیابی و درک "تفاوت" ها نیست .تفاوت ،حوزه ها را از هم جدا می کند و هر کدام در پناه این
منطق استقرایی ،خود مختار می شوند .به این معنا که هر حوزه ،منطق خاص خودش را دارد و بر
اساس آن عمل می کند.
هفته گذش�ته در پی هنر تیتر زنی خبرگزاری تسنیم برای یک مصاحبه با حمید قاسمی ،مدیر
رادیو ورزش؛ خبری کهنه تقریبا در صدر اخبار ورزش بانوان قرار گرفت .تیتر مصاحبه این بود؛
"پخش مستقیم ورزش بانوان به زودی اتفاق می افتد"
ای�ن در حالی بود که ما قبل ترهم چند گزارش موردی و کوتاه پخش زنده مس�ابقات بانوان را در
والیبال و همین اخیر دربسکتبال جانبازان و معلولین از رادیو ورزش داشته ایم!
همین تیتر و هیجانی که آفرید ،بهانه ای شد تا با دکتر حمید قاسمی درباره تاثیر این اقدام رادیو
ورزش بر جذب اسپانسرینگ در ورزش بانوان گفتگوی کوتاهی داشته باشیم.
نظر قاس�می این بود که مهمترین چالش بحث اسپانسرینگ در ورزش بانوان ،چالش تشخیص
درس�ت مس�ئله اس�ت ،وی گفت :اين مس�أله فقط مرب�وط به ورزش بانوان نيس�ت .مش�كل
اسپانسرينگ در ورزش آقايان هم جز در چند رشته خاص وجود دارد .اين مسأله به متغييرهاي
متعددي وابس�ته اس�ت .ما رش�ته هايي در ورزش داريم كه ماهيت رس�انه اي باالي دارند و از
آنه�ا به عنوان ورزش هاي رس�انه اي ن�ام برده مي ش�ود .چيزهايي كه آنه�ا را متمايز مي كند؛
يكي جاذبه هاي بصري و صوتي در مس�ابقات اين رشته ها اس�ت .يكي قوانين ساده و قابل فهم
براي همه در مس�ابقات اين رش�ته ها است .يكي سادگي تش�خيص برنده و بازنده در مسابقات
اين رش�ته ها اس�ت .يكي همخواني تجربيات مخاطب با تجربياتي كه در مس�ابقات اين رشته
ها است تا مخاطب متوجه ش�ود كه ورزشكار در مس�ابقه چه توانايي بااليي دارد و چه كار فوق
العاده و سختي انجام مي دهد! و...تمام اينها كنار هم كه جمع مي شود ،يك رشته را متفاوت و پر
مخاطب مي كند .جذابيتي ايجاد مي كند كه اسپانسر مي آِيد.
پس اين خاص ورزش بانوان نيست البته بانوان مشكالتشان بيشتر است .اولين پيشنهاد همين
اس�ت كه به مسئله اسپانسرينگ به عنوان يك مس�ئله فرابانوان نگاه كنيد تا بتوانيد چالش را
درست تشخيص دهيد.
اما فریبا محمدیان ،معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان که خود مطالعات و تجربیات دقیق
و علمی در بحث جذب اسپانس�رینگ در زمانی که رییس فدراس�یون اسکیت بود ،دارد هم در
*ورزش زنان برای اسپانسرها یک فرصت است یا یک منطقه ممنوعه بی بازده و اتالف سرمایه؟
ام��روزه دیگر نمی توان با تکیه ک��ردن به منابع محدود ی��ک منبع خاص مثال دولت ،کار را تا رس��اندن یک
ورزش��کار به س��کوهای جهانی و المپیک پیش برد .برای همین؛ همه کش��ورها به سمت بخش خصوصی و
ترغیب س��رمایه گذاری این بخ��ش در ورزش روی آورده اند و بخش خصوصی هم به این نتیجه رس��یده که
ورزش ،ابزار خوبی برای معرفی و تبلیغ کاال یا خدمات آنها است.
ش��ما وقتی کمپانی های بزرگ جهانی را مطالعه م��ی کنید ،می بینید که از ورزش به عن��وان ارتقا جایگاه و
منزلت اجتماعی برند خود استفاده می کنند و سودش را هم می برند.
از االن برای المپیک  2020مزایده ها و مناقصه ها برگزار شده و اسپانسرها خود را برای شرکت در این رویداد
بزرگ ورزش جهان آماده می کنند و سودش را هم می برند .افزایش مشتری ،افزایش نیکنامی ،افزایش سهام
اجتماعی از طریق پذیرش مسئولیت اجتماعی از جمله این منافع است .این بحث انجام مسئولیت اجتماعی
مهم اس��ت که به عنوان یک الزام به صنایع تعلق گرفته و اگر کسی از آن سرباز زند در عرصه اجتماعی چندان
خوش نام نخواهد بود و پیامد آن از دست دادن مشتری است!
در کش��ور ما هم برای حرفه ای شدن و تعالی ورزش نیاز به حمایت بخش خصوصی داریم اما در ورزش بانوان
ما با یک وضعیت منحصر به فردی مواجه هستیم که یک فرصت بزرگ است.
*پس سرمایه گذاران بخش خصوصی چرا این فرصت را نمی بینند؟
در ورزش بانوان مس��لمان و در بحث پوشش بانوان ورزشکار ،کمپانی نایک وارد شده چرا؟! چون یک فرصت
بزرگ سودآوری با توجه به بازار بزرگ زنان مسلمان دارد.
از طرفی غیر از بازار بزرگ قابل پیش بینی و مطالعه ش��ده ،بحث مذاکره و تعامل با فدراس��یون های جهانی
رشته های مختلف ورزشی برای پذیرش حجاب بانوان مسلمان در مسابقات رسمی جهانی و بین المللی ،افق
روشنی را برای رشد این بازار بزرگ و فربه تر شدن آن باز کرده است.
ش��ما می دانید بسیاری از این فدراس��یون های جهانی برای استفاده از این پوش��ش مجوز داده و در واقع در
قوانین خود تجدیدنظر کرده اند ،حاال بعضی منعطف تر بوده اند و بعضی سخت تر اما مذاکره ادامه دارد.
البته این را الزم اس��ت بگوییم که پیشگام داستان مذاکره با فدراس��یون های جهانی و منطقه ای برای دادن
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بحث کلی ورزش زنان و هم در بحث اسپانسرینگ این بخش از ورزش کشور ،معتقد به مدیریت
خاص است.
پس س�وال اصلی با توجه به طرح این دو دیدگاه این است که چالش اسپانسرینگ ورزش بانوان
یک چالش فرابانوان است یا یک چالش خاص و ویژه؟
محمدیان در گفتگو ب�ا دنیای ورزش گفت :وقتی ادعا می کنیم در س�رزمینی زندگی می کنیم
که حافظ منافع فرهنگی ،عرفی و دینی خود هس�تیم و افتخارمان این است که از زنان استفاده
ابزاری نمی کنیم پس باید برای زنان مدیریت خاص دیده ش�ود و ب�رای این خاص بودن ،هزینه
هایش را بپردازیم.هزینه اش این اس�ت که قانون خودمان را درس�ت کنیم و قوانین حمایتی را
برای توس�عه و رش�د ورزش زنان در آن بگنجانیم .هزینه اش این است که در فضای فدراسیون
های بین المللی با مذاکره ورود کنیم .هزینه اش این اس�ت که قوانین داخلی فدراس�یون های
خودمان را اصالح و ترمیم کنیم.

