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پیش گفتار

امروزه با توجه به نیاز روزافزون و مشــکالت و مسائل درگیر باشگاه ها 
به ویژه فوتبال کشور، خصوصی سازی در باشگاه های ایران امری اجتناب ناپذیر 
است. از ســوی دیگر، با توجه به اهداف حاکمیت کشــور ایران برای بسط 
و گســترش ورزش و همچنیــن اهمیــت ورزش می بایســت به محاســن 
خصوصی ســازی از جمله اداره کردن اقتصادی مجموعه های ورزشی، حذف 
بوروکراسی، احساس تعلق و مالکیت در میان کارکنان باشگاه، انعطاف پذیری 
و کشــف و پرورش اســتعدادها توجه ویژه ای کرد؛ همچنین فواید بی شمار 
دیگری را که از این امر حاصل می شود، مورد توجه مسئوالنه ای قرار دهیم. 

در حال حاضر قوانین حمایت از باشگاه داری در کشور بسیار کم اثر بوده و 
بــا توجه به عدم وجود اراده ای واقعی نمی توانیم قوانین الزم را برای حمایت از 
ورزش و به ویژه فوتبال حرفه ای مشاهده کنیم. به بیان دیگر، می توان اظهار کرد 
تحقیقا بخش اعظم باشــگاهای کشــور از حمایت های الزم و منطقی از جانب 
دولت، مجلس و ســایر دستگاه ها که در تمامی کشــورهای توسعه یافته برای 
تقویت باشگاه ها و تعمیم سالمت جســمی و روانی وجود دارد بی بهره اند، در 
یک برهه کوتاه زمانی در گذشــته تنها قانون حمایتی مصوب کشور که می توان 
به آن اشاره کرد بند »ب« ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسالمی 
ایران است که دستگاه های اجرایی مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم را مجاز 
بــه هزینه کردن یک درصد از اعتبارات خود در جهت امور ورزش کرده بود که 
هم اکنون آن مصوبه نیز لغو شــده است، حال آنکه بخش اعظم این اعتبار تحقق 
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نیافت و این مصوبه کامال در شرایط اجرا به سلیقه مدیران بستگی داشت. از سوی 
دیگر بر اساس سند راهبردی نظام جامع و توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور 
مصوبه سال 1382 هیئت محترم وزیران در جهت افزایش سهم اقتصاد و توسعه 
صنعت ورزش حرفه ای مقرر شــده بود که در افق ده ساله باشگاه های حرفه ای 
به هفتاد باشــگاه، ورزشکاران حرفه ای به هفت رشته و پنج هزار نفر ارتقا یابند، 
اکنون پس از گذشت یازده سال، به هیچ یک از اهداف فوق الذکر نرسیده و هنوز 
حتی به آستانه ورزش حرفه ای نیز دست نیافته ایم، به نظر می رسد الزم است امر 
توسعه باشگاه های آماتوری و حرفه ای به عنوان اساس و بنیان توسعه ورزش به 
صورتی جدی مورد مطالعه و بررسی علمی حاکمیت کشور قرار گیرد. با توجه به 
نیاز فوری و حیاتی توجه به این امر در حال حاضر و اهمیت موضوع، الزم است 
برای تشویق سرمایه گذاران عاقل و دوراندیش )نه بدهکاران بزرگ سیستم بانکی 
و رانت خواران فعلی( و تسهیل امر سرمایه گذاری در ورزش به ویژه باشگاه های 

فوتبال مواردی مورد دقت و مداقه قرار گیرد.
پیشــنهادهای موثر و قابل  اجرا برای ایجاد درآمد پایدار و توســعه نظام 

باشگاه داری خصوصی:
• باشــگاه های دولتی در یک پروســه پنج ســاله به هیئت مدیره ای کامال 
خصوصی که درآمدزایی و توانمندســازی باشــگاه را در یک دوره پنج ساله 
تضمین و حداقل به اندازه نیمی از ارزش باشگاه ضمانت نامه بانکی ارائه کنند 
واگذار شــود؛ البته باید توانمند کردن باشــگاه به معنای واقعی آن و بر اساس 

برنامه های روز کشورهای توسعه یافته اجرا شود.
• تامین اعتبار باشــگاه جهــت انجام صحیح روند خصوصی ســازی با 
مساعدت دولت به میزان آخرین اعتبار سال جاری به مدت سه سال با در نظر 
گرفتن نرخ تورم ساالنه بانک مرکزی تداوم یافته و در سال های چهارم و پنجم 

نیز حداقل به میزان 50% ادامه یابد.
• از آنجا که یکی از اساســی ترین مشکالت باشگاه ها نداشتن زمین برای 
احداث استادیوم محل تمرین و مســابقه است، تحویل زمین با کاربری های 
ورزشی در طرح جامع شهر محل فعالیت با امکان تغییر کاربری درصدی برای 
تاسیس بخش تجاری )همانند دستورالعمل مصوب شورای شهر تهران برای 
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سرمایه گذاری در بخش ورزش از طرف دستگاه های ذی ربط( به باشگاه های 
لیگ حرفه ای و فعال در لیگ آماتور که دارای شرایط کامل تجاری و حرفه ای 

هستند، در دستور کار قرار گیرد.
• پرداخــت حق پخش زنده تلویزیونی با گزارش کارشناســی و ارزش 

واقعی صورت پذیرد.
• تشکیل هیئت خصوصی ســازی توسط کارشناسان خبره کشور، خارج 
از سیســتم دولتی و وزارت ورزش و جوانان که با نگاه دولتی اداره می شوند، 

روند خصوصی سازی را نظارت کنند.
• تصویب قانون استفاده از دوره خدمت مقدس نظام وظیفه برای قهرمانان 
ملی و بازیکنان لیگ برتر یا قابل  خرید کردن خدمت آنها جهت کمک به ایجاد 
انگیزه ســرمایه گذاری باشــگاه ها برای صرف هزینه جهت کشف و پرورش 

استعدادهای جوانان و مستعد.
• در نظر گرفتن برخی معافیت هــای گمرکی جهت وارد کردن تجهیزات و 
کاالهای ورزشی باشگاه های فعال در بخش های حرفه ای تا سقفی معین در سال.

• قبول هزینه های سازمان ها و موسسات در فعالیت های ورزشی باشگاه ها 
با ارائه اسناد مثبت از مراجع ذی ربط از جانب وزارت اقتصاد و دارایی.

• پرداخت وام های کم بهره با اقســاط طوالنی مدت برای احداث اماکن و 
تاسیسات ورزشی و جلوگیری از هزینه کردن در موضوعات دیگر.

• اجــرای قانون کپی رایت و انحصار برای نام، مارک، البســه، مدارس و 
آکادمی های ورزشی منتسب به باشگاه ها.

• پرداخت تســهیالت برای تشکیل و ایجاد فروشــگاه های باشگاهی و 
معافیت در عوارض و صدور پروانه.

• مساعدت ورود ورزشکاران حرفه ای به دانشگاه ها برای تغییر مثبت نگاه 
ورزشکاران به مقوله روح ورزش، فتوت و جوان مردی و فرهنگ پذیری بیشتر 

برای سالم سازی محیط ورزش فوتبال کشور.
محمدصادق درودگر
معاون اسبق کمیته فوتسال آسیا و معاون اسبق دبیرکل فدراسیون فوتبال
و عضو هیات رییسه و مدیر بازاریابی سازمان لیگ فوتبال ایران
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مقدمه نویسنده

مانند هر نوجوان جنوب شهری، توپ پالستیکی و زمین خاکی، دم دست 
و ارزان ترین تفریح، ســرگرمی، دلخوشی و دغدغه ای بود که به همراه سایر 

همسن و ساالنم از آن دوران به یاد دارم.
از دویدن های مشــتاقانه و بی وقفه به دنبال توپ پالستیکی که داشتن آن 
در آن دوران آرزوی مــا کودکان جنوب شــهری)محله یافت آباد تهران( بود 
گرفته، تا زمین خوردن و پاره شدن لباس و زخمی و خون آلود شدن دست و 

پا و زانوها و پس از آن نیز کتک خوردن های بازگشت به خانه.
با وجود این مرارت ها و مشــقت ها امــا، زندگی با طعم فوتبال، دمپایی، 
توپ پالســتیکی، زمین خاکی و گل کوچیک براینم ادامه داشت و رفته رفته 
اینها جای خود را به توپ چهل تیکه، اســتوک و زمین چمن طبیعی داد؛ تا 
این که سر از تیم دسته دومی در رده امید در تهران درآوردم و رفته رفته گام 

در فوتبال حرفه ای گذاشتم.
اما بهار امیدها، آرزوها و فوتبال  حرفه ای خیلی زود برایم خزان شد.

چرا که دغدغه نان و آب موجب شد فوتبال را کنار بگذارم و جذب کار 
شوم برای گذران زندگی.

و حاال از این آرزوها جز حسرت و اندوه، و همچنین استعدادی سرکوب 
شــده از دوران نوجوانی و جوانی و نیز خاطرات تلخ و شیرین دویدن ها به 

دنبال توپ فوتبال، چیزی برایم باقی نمانده است.
حــاال که فکر می کنــم، در آن دوران، نه برای من بلکه برای همســن و 



ال
وتب

ی ف
ساز

صی 
صو

خ
14

ســاالنم و حتی نســل های قبل و بعد از ما، معجونی به نام اقتصاد و فوتبال 
خصوصی می توانست کارساز باشد.

به همیــن دلیل خاطرات ناخوش گذشــته از اقتصــاد و فوتبال دولتی 
انگیزه ای شد تا با اســتفاده از سال ها تجربه و کار پژوهشی و کارشناسی در 
زمینه خصوصی ســازی کتابی با عنوان »خصوصی سازی فوتبال« را به رشته 
تحریر درآورم تا شاید تلنگری باشد به مسئوالن، برای اجرای هرچه سریع تر 
و صحیح تر خصوصی ســازی در فوتبال کشــورم، تا در پی آن شاید از این 
پس تجربه تلخ فوتبال و آرزوهای از دســت رفته ام، برای دیگر نوجوانان و 
جوانان با اســتعداد کشــورم اتفاق نیفتد و مانند من و هم نسالنم، کام آنها را 

نیز تلخ نکند.
بر این اســاس؛ »خصوصی ســازی فوتبال«؛ موضوعی اســت که در 
تعریفش باید گفت: دل کندن کامل دولت و دولتی ها از مالکیت و مدیریت و 

منافع باشگاه داری و میدان دادن به بخش خصوصی واقعی و...؛
در ضرورتش باید گفت: فرار از استعدادســوزی ورزشی، کاهش فساد، 
کم شــدن رانت و هزینه های دولت، کوتاه کردن دست منفعت طلبانی که خود 
را می بینند نه مردم و جوانان را، ازبین رفتن داللی در فوتبال، حرفه ای شــدن 
باشگاه داری در کشــور، کمک به بهبود وضعیت فوتبال و حرفه ای شدن آن، 

بهبود شرایط تیم ملی، ارزآوری برای کشور و ایجاد اشتغال و...؛
و در چرایــی نگارش کتابی با این نام نیز باید گفت: همان گونه که در 
مطلع این اثر آورده شــده است )تقدیم به استعدادهای ورزشی کشورم که به 
علت دولتی بودن و دولتی ماندن اقتصاد و ورزش؛ دیده نشــده، نمی شوند و 
نخواهند شــد...(؛ این کتاب نگاشته شده تا شاید تلنگری باشد به مسئولین و 
تصمیم گیران اقتصادی و ورزشی در کشور برای اقدام جدی در زمینه اجرای 

سریع  و اصولی سیاست خصوصی سازی در فوتبال.
همچنین ضمن تشــکر از همه عزیزان به ویژه دوســت و اســتاد عزیزم 
محمدصادق درودگر، معاون اسبق کمیته فوتسال آسیا و معاون اسبق دبیرکل 
فدراسیون فوتبال و عضو هیات رییسه و مدیر بازاریابی سازمان لیگ فوتبال 
ایران که بی شک بدون راهنمایی و مشاوره ایشان این کتاب چیزی کم داشت، 
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و نیز یاری و حمایت بی دریغ و دلسوزانه استاد عزیز و ارجمندم جناب آقای 
محمود صدری، مدیر محترم انتشــارات دنیای اقتصاد و همکارانشان که در 
چاپ این کتاب یاری رسان بودند، باید گفت اثر تقدیم شده دارای نقص های 
احتمالی نیز خواهد بود که امیدواریم با مشــاوره و راهنمایی صاحب نظران و 

دلسوزان، در چاپ های بعدی این کاستی ها جبران و برطرف شود.
و در پایان تاکید بر این نکته ضروری اســت که چون بخش خصوصی و 
مردم بهتر می توانند از عهده بنگاه داری و باشگاه داری برآیند؛ از این رو دیگر 
دلیلی برای ادامه حضور و سیطره سنگین دولت و دولتی ها بر اقتصاد، ورزش 

و فوتبال وجود ندارد.
مهدی حاجی وند
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فصل اول
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

    مقدمه

از سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در زمان ابالغ به عنوان انقالب 
اقتصادی در کشور یاد می شد و قرار بود با اجرایش جراحی بزرگی در اقتصاد 
اتفاق بیافتد تا شاید روزی برسد که نقش مردم در اقتصاد پررنگ تر از دولت 
شــود و با ایجاد فضای رقابتی، شــاهد ثمرات اجرایــی این اصل مهم قانون 

اساسی در کشور باشیم.
حاال بیش از 10 سال از ابالغ و اجرای سیاست های کل اجرایی اصل 44 
قانون اساسی می گذرد و نه از وقوع انقالب اقتصادی در کشور خبری است و 
نه از نتیجه این جراحی. از طرفی دیگر مردم و بخش خصوصی نیز میدان دار 

واقعی اقتصاد نشده اند.
همچنین مطابق سیاست های اصل 44 قرار بود خصوصی سازی و واگذاری به 
معنای عام در اموری اتفاق بیافتد که مردم توان انجام آن را دارند. بر این اساس در 
حالی پس از سال های پیاپی نام دو باشگاه استقالل و پرسپولیس در کنار بسیاری 
از شرکت های دولتی در لیست واگذاری های سازمان خصوصی سازی برای عرضه 
به بخش خصوصی تکرار می شد که سرانجام این طلسم در سال 93 شکسته شد 
و سرخابی ها روی میز مزایده رفتند؛ مزایده هایی که بدون حاشیه نبودند و پس از 
چند بار برگزاری و ناکامی در روزهای 29 بهمن و 19 اســفند ســال 93 و نیز 8 
و 28 اردیبهشــت سال 94، سرانجامی جز ناکامی در واگذاری آنها رقم نخورد و 
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دست آخر هم تصمیم بر این شد تا نام دو باشگاه استقالل و پرسپولیس از لیست 
واگذاری های دولت خارج شود و خصوصی سازی فوتبال در کشور برای همیشه 

در آفساید باقی بماند.
بدین منظور، در این نوشتار برآنیم ضمن پرداختن به مقوله خصوصی سازی، 
به بیان شــیوه های واگذاری سهام شرکت ها در بازار سرمایه بپردازیم و در پی 
آن نیز مروری داشته باشــیم بر خصوصی سازی فوتبال در ایران و اینکه چرا 

توپ خصوصی سازی سرخ آبی ها شوت نشد!
نکتــه قابل  توجــه اینکه در فصــل اول و دوم این کتاب تالش شــده تا 
مسائلی همچون شیوه ها و ســازوکار قیمت گذاری شرکت ها برای واگذاری 
توسط سازمان خصوصی سازی و نیز ســازوکار حضور و پذیرش شرکت ها 
در بورس و فرابورس به اختصار بیان شــود که به لحاظ موضوعیت یافتن با 
بحث چگونگی قیمت گذاری دو باشگاه استقالل و پرسپولیس و چرایی عدم 

واگذاری این دو باشگاه از طریق بورس و فرابورس می تواند مفید باشد.

تعریف خصوصی سازی

در یک مفهوم کلی از خصوصی سازی به عنوان اقدامی در جهت افزایش نقش 
مردم و بنگاه های خصوصی در استفاده از منابع جامعه و تولید کاال و خدمات 
از طریق کاهش یا محدودســازی نقش هایی کــه دولت یا مقامات دولتی ایفا 

می کنند یاد می شود که در زیر به برخی از این تعریف ها اشاره می کنیم:
در فرهنگ لغت آکســفورد، خصوصی ســازی به معنای انتقال مالکیت، 
کنترل و یا مدیریت دارایی هایی که قبال در اختیار بخش دولتی بوده به بخش 

خصوصی تعریف شده است.1
خصوصی سازی اصطالحی فراگیر و متنوع است که بر واگذاری، کنترل 
عملیاتی و یا مالی موسســات در مالکیت دولت به بخش خصوصی اشــاره 
می کند، یا به عبارت دیگر خصوصی ســازی حذف هر نوع کنترل و دخالت 

1- جعفری، پریوش. مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش، انتشارات عترت نو، چاپ اول، 1389. 
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در برقراری مکانیســم عرضه و تقاضا است.1 به باور برخی کارشناسان نیز 
خصوصی ســازی به مجموعه اقدامات ناظر بــر افزایش دامنه فعالیت بخش 
خصوصی با اتخاذ فنون و تکنیک های متداول در این بخش توســط بخش 
دولتی اطالق می شــود که در نهایت به افزایش کارایی در بخش های دولتی 

می انجامد. 
سیواس در رســاله خود در سال 1992 دو تعریف برای خصوصی سازی 
ارائه کرده است. وی در یک تعریف گسترده تر که بر مبنای فلسفی تاکید دارد 
خصوصی سازی را به معنای اتکای بیشتر به موسسات خصوصی جامعه و تکیه 
کمتر بر دولت برای برآورده کردن نیازهای مردم دانســته است. این موسسات 
خصوصی مشــتمل بر بازار و کســب وکارها و بنگاه هایی که در آن مشمول 
فعالیت هستند و نیز سازمان های داوطلبانه )برای نمونه مذهبی، محلی، مدنی، 
تعاونی و خیریه( افراد و خانواده ها است. بر اساس دومین تعریف که تعریف 
عملیاتی تر است نیز خصوصی سازی کاهش نقش دولت یا افزایش نقش بخش 

خصوصی در یک فعالیت یا مالکیت دارایی هاست.2
فرهنگ اقتصادی، خصوصی سازی را طیف وسیعی از سیاست ها از قبیل 
فروش اموال دولتی تــا واگذاری خدمات بخش عمومی به بخش خصوصی 

تعریف کرده است.3
خصوصی ســازی در شــکل ظاهری فرایندی است که طی آن وظایف و 
تاسیسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده می شود، 
اما در مفهوم حقیقی به اشــاعه فرهنگی در کلیه سطوح جامعه اطالق می شود 
که دســتگاه قانون گذاری، قضائیه، مجریه و تمامی آحاد کشور باور نمایند که 

کار مردم را باید به مردم واگذاشت.4
خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیت های اقتصادی صنایع 

1- »خصوصی ســازی چیست و چگونه توفیق می یابد«، مجله مجلس و پژوهش، سال اول، شماره دوم، 
خرداد و تیر، 1372.

2- جعفری، پریوش. مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش.
3- همان.

4- رحیمی بروجردی، علیرضا. سیاســت های اقتصاد کالن و اصالحات ساختاری، انتشارات موسسه 
مطالعات پژوهش های بازارگانی، چاپ اول، 1373.
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از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، در صورتی که دست کم 50 درصد 
سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود.1

خصوصی ســازی را می توان تالشی در جهت پررنگ کردن نقش بازار در 
مقابل  تصمیم های دولت به عنوان کارگزار اقتصادی دانست.2

خصوصی ســازی روش های گوناگون و مختلفی بــرای تغییر رابطه بین 
دولت و بخش خصوصی را دربرمی گیرد و شــامل فروش دارایی های متعلق 
بــه دولت، حذف ضوابط محدود کننده و واگذاری تولید و خدمات به بخش 

خصوصی است.3
خصوصی سازی فرایندی اســت که طی آن دولت در هر سطحی، امکان 
انتقال وظایف و تاسیسات را به بخش خصوصی بررسی نموده و در صورت 

اقتضا نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام می کنند.)سرکانیان، 1389(
در مجمــوع بایــد این گونه گفت که چون خصوصی ســازی یک مفهوم 
اقتصادی و در نگاهی کلی تر مفهوم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاســی 
اســت، آوردن تعریفی واحد برای آن اگر نه غیرممکن اما تا حدودی ناممکن 
است؛ چرا که تمامی جنبه های جامعه با اجرای سیاست خصوصی سازی تحت 
تاثیر قرار می گیرند. بنابراین شــاید بتوان خصوصی سازی را این گونه تعریف 
کرد که در نگاهی عام، خصوصی ســازی انتقال مالکیــت یا کنترل بنگاه های 
اقتصادی از دولت به بخش خصوصی اســت که به محدود شدن دامنه فعالیت 
دولت منجر می شــود و در پی آن، سیستم عرضه و تقاضا مالکیت و مدیریت 

بخش های مختلف اقتصادی کشور را در اختیار می گیرد.
همچنین نگاهی به تعاریف ارائه شــده نشان می دهد مفاهیمی چون انتقال 
مالکیت و مدیریت، آزادســازی، ایجاد فضای رقابتی، حضور پررنگ تر مردم 
و بخــش خصوصی در اقتصاد، حــذف مقررات دســت وپاگیر، ازبین رفتن 

1- کمیجانی، اکبر. ارزیابی عملکرد سیاست های خصوصی سازی در ایران، انتشارات معاونت اقتصادی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، چاپ اول، 1382.

2- جمشیدی، الله؛ آراسته، حمیدرضا. خصوصی سازی در آموزش عالی: مفاهیم، الگوها و تجارب، 
انتشارات جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی، چاپ اول، 1392.

3- فتح اهلل زاده خویی، علی. مفاهیم و راهکارهای خصوصی ســازی فوتبال، انتشارات روزهای زندگی، 
چاپ اول، 1388.


