
اميررضا خادم، نماينده 
دنیا حیدری 
      گفت وگو

تام االختيار وزير ورزش 
و جوانان )گ�ودرزي( در 
پرونده واگذاري تيم هاي استقالل و پرسپوليس بود. 
پرونده اي كه در زم�ان او بيش از هر زم�ان ديگري تا 
آستانه واگذاري دو باشگاه پيش رفت، اما مثل هميشه 
به سرانجام نرسيد تا خادم به عنوان كسي كه از نزديك 
دستي بر آتش داش�ت تأكيد كند كه خصوصي سازي 
پرسپوليس و اس�تقالل نه ش�دني و نه به نفع اين دو 

باشگاه است. 

سال هاس�ت ك�ه م�ردم و رس�انه ها ب�ر اين 
باورند كه واگذاري اس�تقالل و پرسپوليس به 
بخش خصوصي تنها ش�عاري تبليغاتي است 
و هرگز همت�ي براي خصوصي س�ازي اين دو 
باشگاه نبوده و حاال معاون سابق وزير ورزش 
كه خود از نزدي�ك پرونده اين دو باش�گاه را 
دنبال مي كرد، مي گويد استقالل و پرسپوليس 

قابل واگذاري نيستند. 
بله، واگذاري اين دو باش��گاه به فرد حقيقي يا حقوقي 
مشخص هيچ وقت شدني نيست. ما تا آخر اين داستان 
رفتيم و ديديم كه اين كار شدني نيست. خريداران اين دو 
باشگاه امكان اداره آنها را ندارند و دولت نمي تواند به اين 
خريداران براي واگذاري سرخابي ها اعتماد كند و اين از 
تصميمات وزارت ورزش خارج است. وگرنه ما مزايده كه 
گذاشتيم و پاكت ها را هم باز كرديم، اما صالحيت خريدار 
تأييد نشد و چه بسا اگر پرسپوليس واگذار شده بود، امروز 

با مشكالت بيشتري دست به گريبان بود. 
پس يعني بح�ث واگذاري اين دو باش�گاه به 
بخش خصوص ب�ه طور كامل منتفي اس�ت و 

آنچه امروز مي بينيم جز يك بازي نيست؟
خير،  مي توان استقالل و پرسپوليس را به بخش خصوصي 
واگذار كرد. مثاًل واگذاري به يك ارگان يا شركت خصولتي 
مثل شركت هاي اتومبيل سازي يا مخابرات شدني است كه از 
يك قدمت و پشتوانه قابل اتكا برخوردار هستند و به صورت 
مستقيم يا غير مستقيم نظارت حاكميتي روي آنهاست. هر 
چند كه اين مسئله به اين بستگي دارد كه دولت عالقه اي 
به انجام اين كار داشته باش��د يا خير؛ شكل ديگر واگذاري 
نيز مي تواند از طريق فرابورس باش��د. براي ورود استقالل 
و پرس��پوليس به بورس به دليل داش��تن بدهي و نداشتن 
صورت هاي مالي مشخص با مشكالت جدي مواجه هستند، 
اما براي حضور در فرابورس زيان ده بودن يا داشتن بدهي هاي 
مالي و عدم داشتن صورت هاي مالي مشخص مالك نيست و 

به همين دليل امكان اين نوع واگذاري وجود دارد.

يكي از دغدغه هايي كه در خصوص واگذاري 
اي�ن دو تيم ب�ه بخش خصوصي وج�ود دارد، 
سرنوشت تأسف بار تيم هايي چون راه آهن و 
ابومسلم است كه با واگذاري به بخش خصوصي 
تقريبًا نابود شدند. آن هم درحالي كه تيم هاي 

با سابقه و پرطرفداري بودند. 
خب آن زمان يكي از نگراني هاي ما هم ش��رايطي بود كه 
براي دو باشگاه مردمي ابومسلم و راه آهن پيش آمده بود، 
اما خب راه آهن و ابومس��لم به فرد واگذار شده بودند و به 
بورس يا فرابورس نرفته بودند و يكي از داليلي هم كه آن 
سال با وجود طي شدن همه مراحل اين پرونده به سرانجام 
نرسيد و استقالل و پرسپوليس به بخش خصوصي واگذار 
نشدند، همين بود. آن زمان بحث فرابورس مطرح نبود و 
فقط بحث واگذاري به فرد حقيقي يا حقوقي بود. به همين 
دليل حتي پاكت ها هم باز شد. استقالل كه البته خريداري 
نداشت، اما خريدار پرسپوليس هم مورد تأييد قرار نگرفت 
و دو تيم واگذار نشدند و االن هم به همين دليل است كه 
بايد يا يك خريدار با پش��توانه مشخص پا پيش بگذارد يا 
دو تيم از طريق فرابورس واگذار ش��وند تا احتمال لطمه 

خوردن اين دو تيم تا اندازه زيادي كاهش پيدا كند و اگر 
هم مشكلي پيش بيايد دولت بتواند آن را جمع كند. 

يكي از بحث هاي مهم در خصوص قيمت گذاري 
اين دو باشگاه است. چه كساني و بر چه اساسي 

اين قيمت گذاري را انجام مي دهند؟
قيمت گذاري را سازمان خصوصي سازي انجام مي دهد. 
اگر چه من همان زم��ان هم گفتم قيمتي ك��ه روي اين 
دو باش��گاه گذاش��ته اند، منطقي نيس��ت و اين مسئله 
مي توانس��ت باعث ش��ود تا خريداران باب��ت غيرواقعي 
بودن قيمت ش��كايت كنند و بدون پرداخت اين اعداد و 
ارقام صاحب اين دو باشگاه شوند. به هر شكل اما شوراي 
واگذاري سازمان خصوصي سازي كه زير مجموعه وزارت 
اقتصاد بود و همه افراد خبره و همه اقتصادي و نمايندگان 
مردم در آن هس��تند، قيمت ها را تأييد كردند. ولي خب 
قيمت تعيين شده به نظر من واقعي نبود، اما در هر صورت 
بحث قيمت گذاري را س��ازمان خصوصي سازي و بحث 
صالحيت ها را ارگان ها و نهادهاي امنيتي وزارت ورزش 

انجام مي دهند.
با توجه به اهميت اين دو باشگاه فكر مي كنيد 

ني�ازي ب�ه گذاش�تن ش�رط و ش�روط براي 
خريداران است؟

شرط و ش��روط االن مصوبه مجلس اس��ت كه به دنبال 
واگذاري دو تيم از طريق فرابورس است كه آن هم به هر 
حال شرط و شروط و نظارت هاي خاص خودش را دارد، 
اما بی شك بدون نظارت و ش��رط و شروط اين دو باشگاه 
را واگذار نمي كنند؛ چراكه س��رانجام اين دو باشگاه نيز 

اهميت بسياري دارد.
فكر مي كنيد بعد از دو دهه حقيقتاً استقالل و 
پرسپوليس به بخش خصوصي واگذار شوند؟

خب امكان واگ��ذاري دو تيم از طري��ق فرابورس وجود 
دارد و با توجه ب��ه اينكه دولت روي اين خ��ط افتاده كه 
ش��ركت هايش را وارد بورس و فرابورس كن��د و تمايل و 
اس��تقبال خيلي جدي هم در اين زمينه ديده مي شود، 
واگذاري سرخابي ها به بخش خصوصي از طريق فرابورس 

قابليت اجرايي دارد.
فراهم نبودن زيرس��اخت هاي الزم از جمله حق پخش، 
كپي رايت و تبليغات محيطي، يكي از مهم ترين دغدغه ها 
در زمينه خصوصي سازي استقالل و پرسپوليس است. به 

همين دليل االن مي توان با تيم ها به دليل دولتي بودن به 
توافقاتي رسيد، اما به هر حال فرابورس هم مالكيتي دارد 
و مي تواند بابت حق و حقوقي چون حق پخش مشكالتي 

ايجاد شود. 
اگر هم��ه چيز در مس��ير خودش طي ش��ود و چارچوب 
منطقي اقتصادي خودش را بگيرد، اين موضوع ش��دني 
است، اما مس��ئله حائز اهميت اين اس��ت كه حق پخش 
س��از و كار خودش را دارد و اينطور نيس��ت كه ما وقتي از 
حق پخش حرف مي زنيم تنها 16تيم حاضر در ليگ برتر 
فوتبال مد نظرمان باشد. صدا و سيما مدعي است بيش از 
60 رشته ورزش��ي را بدون گرفتن پول ساپورت مي كند 
و عالوه بر آن پرداختي هم به فوتب��ال دارد، اما اگر بحث 
حق پخش آنطور كه بايد عملي ش��ود، ديگر صدا و سيما 
تمايلي به پخش ديگر رش��ته ها ن��دارد و به همان پخش 
فوتبال داخلي و خارجي بس��نده مي كند و وقتي برايش 
منفعت مالي نداشته باشد، سراغ رشته هاي ديگر نمي رود. 
پس داستان حق پخش به آن س��ادگي كه ما تصورش را 

مي كنيم، نيست. 
اما اين حق طبيعي فوتبال و ورزش مخصوصًا 

در باشگاه داري خصوصي است. 
بله و به همين دليل هم اس��ت كه مي گويم اگر همه چيز 
س��ير طبيعي و منطقي خ��ودش را طي كن��د، خيلي از 
مشكالت حل مي ش��ود، اما در حال حاضر از آنجايي كه 
اقتصاد كشور ما خيلي شفاف نيست و دولت كل اقتصاد 
را در دس��ت دارد؛ در اي��ن چارچوب بندي ها مش��كالت 
خودش را دارد و هرگز هم اصولي به آن رس��يدگي نشده 
است تا حصل و فصل شود و هر وقت هم حرفي زده شده 
در حد شعار بوده و توقع و انتظار ايجاد كرده است و كسي 
ننشسته اصولي اوضاع را بررسي و مشكل را حل كند. به 
همين دليل با وجود اينكه حق پخش حق مسلم تيم هاي 
باشگاهي و فوتبال اس��ت، نمي توان منكر اين مسئله هم 
شد كه فوتبال در ايران دولتي اس��ت و تيم ها و باشگاه ها 
هر كدام به شكلي مستقيم يا غير مستقيم به دولت وصل 
هستند و مبالغي را از دولت مي گيرند و در صورت دريافت 
حق پخش ديگر نبايد اين مبال��غ را بگيرند، اما آيا حاضر 
به قطع اين مبالغ و دريافت حق پخش هستند؟ اگر اين 
اتفاق بيفتد كه كاري اصولي است و همه چيز روي غلتك 
مي افتد و حساب و كتاب ها مشخص مي شود، اما باشگاه ها 
بدون ترديد هم پول دولتي را مي خواهند و هم حق پخش 

را كه اين شدني نيست. 
واگذاري س��رخابي ها به بخش خصوصي مي تواند باعث 
كم شدن دغدغه هاي وزارت ورزش ش��ود و هزينه هايي 
كه خرج اين دو تيم مي شد، مي تواند در ورزش حرفه اي 
سرمايه گذاري و هزينه شود. اين يك تصور عمومي و البته 
اش��تباه اس��ت كه وزارت ورزش به اين دو باشگاه كمك 
ريالي مي كند. البته قباًل اين اتفاق رخ مي داد، اما تا جايي 
كه مي دانم در زمان ما ساز و كاري تعريف شد كه آنها درآمد 
خوبي داش��تند. اينكه چطور هزينه اش كردند با توجه به 
اينكه يك سال مسئوليت داش��تم، خبر ندارم، اما در كل 
دغدغه وزارت از اينكه بخواهد پاسخگوي برد و باخت آنها 
باشد، درست است كم مي شود، اما در طول زمان اين هم 

خيلي تغييري ايجاد نمي كند.
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  شيوا نوروزي
پرونده خصوصي ش��دن دو باش��گاه پرطرفدار فوتبال 
ايران همچنان باز است. سال هاست كه خيلي ها با آب 
و تاب از واگذاري پرس��پوليس و اس��تقالل مي گويند 
تا راحت تر به اهداف سياس��ي، جناح��ي، اقتصادي و 
مديريتي خود برس��ند، اما تاكنون هيچ كدام از وعده و 
وعيدها محقق نشده و بعيد است كه با شرايط اقتصادي 
موجود دولت روحاني هم بتواند اين كابوس را تا 1400 

به پايان برساند. 
  سه دهه تالش

سال هاست كه چالش��ي به نام واگذاري سرخابي هاي 
پايتخت به بخش خصوصي فوتبال و حتي ورزش كشور 
را مشغول كرده است. اولين تالش ها براي كليد خوردن 
واگذاري اين دو باشگاه به 30 سال قبل برمي گردد، ولي 
احتماالً شروع كنندگان اين طرح تصور نمي كردند كه 
اجرايي شدن آن بعد از سه دهه همچنان غيرممكن و 
رؤيايي باشد. با اينكه اين دو باشگاه شناسنامه فوتبال 
اين مرز و بوم محسوب مي شوند، اما مشكالت مديريت 
دولتي، فساد و بدهي هاي سنگين، مدت هاست كه آژير 
قرمز را براي آنها به صدا درآورده اس��ت. در حال حاضر 
سرخابي ها با كوهي از مش��كالت مواجه هستند و تنها 
راه باقي مانده خصوصي س��ازي استقالل و پرسپوليس 
است. با اينكه اس��تارت اين كار چندين سال پيش زده 

شده اس��ت، ولي كماكان اميدي به اجرايي شدن اين 
طرح وجود ندارد. 

  موانع زياد
مس��ئوالن در ادوار مختلف به زعم خ��ود تالش كردند 
تا بلكه قدمي در جهت تس��ريع واگذاري س��رخابي ها 
بردارند. حال آنكه موانع زي��ادي در اين راه وجود دارد 
و تا زمان��ي كه همه آنه��ا مرتفع نش��ود، مطرح كردن 
بحث خصوصي س��ازي عم��اًل جنبه تبليغات��ي و بازي 
با افكار عموم��ي دارد. اولين مانعي كه بايد از س��ر راه 
برداشته شود، اين است كه سرخابي ها بايد سهامي عام 
باش��ند و نه خاص. البته به گفته صالح رئيس سازمان 
خصوصي سازي، قرمزها س��هامي خاص هستند، ولي 
آبي ها كماكان سهامي عام محس��وب مي شوند. عالوه 
بر اين برند هر دو تيم بايد در س��ازمان مالكيت معنوي 
ثبت و ارزشگذاري ش��ود؛ ضمن اينكه بحث انحصاري 
بودن لوگوي دو باشگاه نيز مطرح است. برطرف كردن 
ابهامات مالي دو باشگاه نكته ديگري است كه در بحث 
خصوصي سازي بايد رعايت شود. حال آنكه هم استقالل 
و هم پرس��پوليس بدهي هاي سرس��ام آوري دارند كه 
به اين راحتي ها قابل پرداخت نيس��تند. تعيين تكليف 
دارايي ها نيز نبايد فراموش شود. قيمت گذاري دو باشگاه 
هم پروسه خاص خودش را دارد. جدا از اين مسائل گويا 
براي اجرايي شدن بحث واگذاري سرخابي ها در بورس، 

هر دو باشگاه بايد يك بيزينس پلن داشته باشند و برنامه 
سه ساله شان را ارائه كنند. تأييد اهليت خريداران را نيز 

بايد به موانع هميشگي اين دو باشگاه دولتي افزود. 
  بي نتيجه مثل هميشه

حتي متعصب ترين هوادار دو تيم ني��ز ديگر مي داند هر 
وقت حرف از خصوصي س��ازي زده مي شود، نبايد به آن 

دلخوش باشد؛ چراكه اين بحث به امروز و ديروز خالصه 
نمي شود و سال هاست كه آقايان به ظاهر براي به سرانجام 
رس��يدن موضوع عزمش��ان را جزم مي كنند، ولي بعد از 
فرافكني هاي زياد از مهيا نبودن شرايط و زيرساخت هاي 
خصوصي سازي انتقاد مي كنند. همين چند سال پيش با 
مزايده گذاشتن سرخابي ها بازي جديدي به راه انداختند؛ 

از بهمن 93 تا ارديبهش��ت 94، چهار ب��ار مزايده برگزار 
كردند و در آخرين مرحله آبي ها يك مشتري و سرخ ها سه 
مشتري داشتند. در آخر هم اعالم شد پيشنهادها مشكل 

داشته و اهليت خريداران هم تأييد نشد!
  ورود به بورس؟

س��ال گذش��ته نمايندگان مجل��س، وزارت ورزش را 
مكلف كردند كه با همكاري س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار و سازمان خصوصي س��ازي تا پايان تابستان 98 
ش��رايط را براي پذيرش دو ش��ركت فرهنگي ورزشي 
پرسپوليس و اس��تقالل در بازار فرابورس مهيا كنند. 
قرار شد بخش��ي از س��هام آنها به صورت خرد عرضه 
شود. مدت زمان تعيين شده به پايان رسيد و وزير قول 
خصوصي سازي تا پايان سال 98 را داد. منتها همانطور 
كه انتظار مي رفت هيچ كدام از دو باشگاه شرايط الزم 
را براي واگذاري از طريق فرابورس را نداشتند. آنجا بود 
كه معلوم شد باز هم خبري از خصوصي سازي نيست 
و وزير ورزش وعده شش ماه نخست سال 99 را داد. با 
اين حال هنوز خبري از مرتفع شدن موانع بسيار زياد 
موجود نشده و با ادامه اين شرايط وعده آقايان باز هم 
محقق نخواهد شد. واقعيت اين است اوضاع مديريتي 
و اقتصادي سرخابي ها به قدري پيچيده شده كه بعيد 
اس��ت عمر دولت دوازده��م به نتيجه رس��يدن پروژه 

خصوصي سازي قد دهد. 

واگذاري سرخابي ها  امكانپذير نيست
نگاهي به خصوصي سازي پرسپوليس و استقالل در گفت وگوي » جوان« با اميررضا خادم 

پروسه فرسايشي واگذاري استقالل و پرسپوليس تمامي ندارد 

تا 1400 با كابوس خصوصي سازي؟! 

 خصوصي سازي فوتبال 
محدود به سرخابي ها نشود

  سعيد احمديان 
وزير ورزش قول داده است كه تا آخر تابستان امسال 
ماجراي خصوصي سازي استقالل و پرسپوليس را به 
آخر خط برساند تا اين دو تيم دولتي كه بيشتر از دو 
دهه است براي واگذاري شان امروز و فردا مي شود، 
سرانجام نخش��ان از دولت كنده ش��ود و به بخش 
غير دولتي واگذار شوند. البته چنين وعده هايي در 
دوره هاي گذشته هم بارها توسط رؤساي سازمان 
تربيت بدني و بعدش وزيران ورزش قبلي هم تكرار 
شده است كه هيچ كدام به س��رانجام نرسيده، اما 
اين بار مسعود س��لطاني فر مدعي است كه طلسم 
خصوصي سازي سرخابي شكسته مي شود و وعده اي 
كه سال ها روي زمين مانده قرار است عملي شود. با 
توجه به سابقه قبلي چنين وعده هايي البته بايد تا 
آخر تابستان كه كمتر از سه ماه باقي مانده منتظر 
ماند كه باالخره دولت راضي مي شود دو تيم را كه 
هر كدام شان ساالنه بيش از 100 ميليارد خرج روي 
دستش مي گذارد، از زير چتر حمايتي اش خارج كند 
يا اين بار هم قرار است وعده سلطاني فر به سرنوشت 

قبلي ها دچار شود. 
با اين حال در صورت واگذاري استقالل و پرسپوليس 
به بخش خصوصي مهم ترين نكته اي كه بايد مورد 
توجه ق��رار بگيرد، سرنوش��ت ديگر باش��گاه هاي 
دولتي است. همانطور كه در قانون مصوب مجلس 
شوراي اسالمي آمده است، دولت حق باشگاه داري 
و هزينه در ورزش حرف��ه اي ندارد، قانوني كه البته 
در بيش از دو دهه اي ك��ه از تصويب آن مي گذرد، 
بارها به طرق مختلف از سوي دولتي ها دور خورده 
اس��ت و تنها نگاهي به تيم هاي حاضر به ليگ برتر 
فوتبال نشان مي دهد كه بيش از 90درصد باشگاه ها 
برچس��ب دولتي دارند و از بودجه عمومي كش��ور 

تغذيه مي كنند. 
در چنين شرايطي نمي شود كه دو باشگاه استقالل 
و پرس��پوليس كه وزارت ورزش را به عنوان مالك 
باالي سرش��ان مي بينند تا چند م��اه ديگر واگذار 
شوند، اما بقيه باش��گاه هايي كه دولت هزينه شان 
را تأمين مي كند همچنان از بودجه عمومي كشور 
آن هم به صورت غيرقانون��ي ارتزاق كنند. اگر قرار 
به خصوصي سازي اس��ت ديگر باشگاه هاي دولتي 
هم بايد شرايط واگذاري شان فراهم شود و وزارت 
صنعت، معدن و تج��ارت و وزارت نفت به عنوان دو 
وزارتخانه اي كه بيشترين تيم را در ليگ برتر فوتبال 
دارند، نيز بايد مانند وزارت ورزش پروسه واگذاري 
تيم هاي تحت حمايت خودش��ان را آغ��از كنند تا 
بودجه اي كه در دولت صرف قراردادهاي ميلياردي 
و البته بدون خروجي فوتبالي ها مي ش��ود، صرف 
هزينه در ورزش قهرماني شود تا مانند امروز نشود 
كه ورزشكاران منهاي فوتبالي و المپيكي كشورمان 
از كوچك ترين امكانات نيز محروم هستند و كماندار 
كشورمان كه سهميه المپيك را گرفته يك كمان 

استاندارد هم براي تمرين ندارد. 
البته در ص��ورت عملي ش��دن خصوصي س��ازي 
استقالل و پرسپوليس و در ادامه ساير باشگاه هاي 
دولتي بايد بس��ترهاي الزم ب��راي درآمدزايي اين 
باش��گاه ها مانند پرداخت حق پخ��ش تلويزيوني، 
كپي رايت و... از س��وي دولت فراهم شود تا بخش 
خصوصي واقعي براي باشگاه داري در فوتبال ترغيب 
ش��ود و با توجه به صنعت پولس��از فوتبال در دنيا، 

فرصت كسب درآمد برايش فراهم باشد. 

يادداشت

سرنوشت راه آهن
 تكرار نشود

  مانی سعيدی
خصوصي سازي دو باشگاه استقالل و پرسپوليس در 
شرايطي در سال جاري با وعده وزير ورزش قرار است، 
عملي شود كه مسئوالن بايد با اتخاذ تدابير ويژه اي 
اجازه ندهند اين دو تيم به سرنوشت ديگر باشگاه هاي 
دولتي كه در دهه هاي اخير خصوصي شده اند، دچار 
شوند. باش��گاه پاس، پيكان، راه آهن و صبا باتري از 
جمله باش��گاه هاي هس��تند كه از اوايل دهه 80 تا 
اواسط دهه 90 از س��وي بخش هاي نيروهاي مسلح 
و دولت به بخ��ش خصوصي واگذار ش��دند تا هزينه 
تيم داري از روی دوش شان برداشته شود. در اين بين  
تيم هايي مانند پاس و راه آهن دو باشگاه ريشه دار در 
فوتبال كشورمان بودند كه سابقه طوالني داشتند و 
تيم هاي پيكان و صبا هم با وجود سابقه كمترشان، 
اما از باشگاه هاي قابل احترام در فوتبال ايران بودند. 
در شرايطي اين تيم ها به مرور واگذار شدند كه حال 
با گذشت سال ها كه از خصوصي شدن اين باشگاه ها 
مي گذرد، بيش��تر اين تيم ها عاقبت بخير نشدند و با 
طي كردن يك مسير نزولي، سال به سال از جايگاهي 
كه در فوتبال كشورمان داش��تند، فاصله گرفته اند و 
با خصوصي سازي روند نابودي ش��ان آغاز شد. پاس 
به عنوان آخري��ن تيم ايراني قهرمان در آس��يا امروز 
در ليگ دس��ته دوم حضور دارد، راه آه��ن به عنوان 
باشگاهي كه 80 سال س��ابقه دارد، سال گذشته از 
ليگ دسته سوم هم كنار گذاشته شد، صبا باتري كه 
به صباي قم تغيير نام داد، اكنون ديگر وجود خارجي 
ندارد، در اين بين تنها پيكان بود كه پس از واگذاري 
در سال 87 به استان قزوين، در س��ال 90 دوباره به 
مالكيت مجموعه ايران خودرو در تهران برگش��ت و 

هم اكنون در ليگ برتر حضور دارد.

بازتاب

پرونده
 خصوصي سازي

 پرسپوليس و استقالل

نظر کا رشنا س

  كاظم اوليايي
مشكل اساس��ي به نتيجه نرس��يدن بحث خصوصي سازي 
سرخابي ها عدم آشنايي تصميم گيرندگان از فضاي فوتبال 
ايران است. نمايندگان مجلس بايد قانونش را تصويب كنند و 
دولت نيز بايد آن را به صورت اليحه از مجلس بخواهد. هم دولت 
و هم نمايندگان تخصص و آشنايي به ورزش روز را ندارند؛ به 
همين خاطر تصميمات محير العقول مي گيرند. متأسفانه دولت 

به ورزش و ورزش به سياست آلوده شده اند. بحث خصوصي سازي بيش 
از 30 است كه در دستور كار قرار گرفته است. با روي كار آمدن دولت هاي 
مختلف اين بحث از مسير خود خارج شد و حتي امكاناتي كه براي باشگاه 
استقالل فراهم شده بود را فروختند و بازيكن خريدند!  بحث تجاري سازي 
انجام  نشد. در ادوار مختلف مجلس نيز در اين زمينه مطالعاتي انجام شد 
تا اينكه مركز پژوهش هاي مجلس س��ال گذشته در خصوص مدل هاي 

مختلف خصوصي سازي و ظرفيت هاي موجود در كشور به يك 
جمع بندي رسيد. چهار مدل واگذاري قانوني شامل مزايده، 
بورس، اجاره به ش��رط تمليك و مديريت پيمان مي شود و 
ظرفيت قانوني آنها نيز وجود دارد. مزايده به دليل ش��رايط 
خاص كشور به مشكل برخورد و اين مدل واگذاري 10 سال 
وقت مردم را گرفت. بعد نوبت به بورس رسيد؛ با وجود اصرار 
وزير و برخي نمايندگان بورس هم به بن بست خواهد رسيد. 
بنگاهي كه وارد بورس مي شود بايد سودآور باشد و تراز مثبت داشته باشد، 
اما آقايان مي خواهند اين شرايط سوري را براي سرخابي ها به وجود بياورند. 
اين پروسه در واقع رهاسازي است نه خصوصي سازي! طبق ادعاي آقايان، 
سرخابي ها هر كدام 190ميليارد تومان بدهي دارند. فقط مي خواهند از اين 

مسئله خالص شوند و عواقبش را در نظر نمي گيرند. 
مديرعامل اسبق استقالل

رهاسازي يا خصوصي سازي!
  محمد حسين نژاد فالح

واگذاري پرسپوليس و اس��تقالل به بخش خصوصي به 
اين راحتي نيست. پيش از اين هم واگذاري چند باشگاه 
ديگر نتيجه مطلوبي نداشته است؛ به همين خاطر بايد 
نگران اتفاقات بعدي بود. زيرساخت هاي خصوصي سازي 
بايد به معناي واقعي فراهم شود. در تمام دنيا باشگاه ها 
كارهاي اقتصادي و تج��اري كالن انج��ام مي دهند و 

كارخانه هاي بزرگ را در اختيار دارند، ولي در ايران كاماًل برعكس 
است. اين كارخانه دارها هستند كه تيم داري مي كنند. فوتبال ما 
هنوز به عنوان يك صنعت به مرحله سودآوري و درآمدزايي نرسيده 
و اين يك معضل بزرگ است. تيم هاي ريشه داري چون راه  آهن و 
پاس كجا هس��تند؟ ابهامات زيادي وجود دارد؛ اگر سرخابي ها با 
همين ش��رايط واگذار ش��وند، چه تضميني وجود دارد كه اين دو 

باشگاه هم به سرنوشت پاس و راه آهن دچار شوند؟ آيا 
قرار است س��رخابي ها به يك فرد يا شركت يا در قالب 
سهام خرد به هواداران و پيشكس��وتان  واگذار شوند؟ 
بحث مديريت آنها چه مي شود؟ اين مسائل بايد قبل از 
واگذاري به صورت شفاف مشخص شود و مردم بدانند 
چه آينده اي در انتظار پرسپوليس و استقالل خواهد بود. 
همين حاال هم صنايع بزرگ عماًل به بخش خصوصي 
واگذار نشده اند. فقط اسم شان تغيير كرده است! در حقيقت دولت با 
يك عنوان ديگر و از طريق يك نهاد و سازمان ديگري آنها را خريده 
اس��ت. در واقع بايد اس��مش را بازي با الفاظ گذاشت نه خصوصي 
س��ازي. اگر قبل از واگذاري زيرس��اخت ها مهيا نشود، بايد نگران 

آينده  بود و روزي كه ديگر خبري از سرخابي ها نباشد. 
مديرعامل اسبق پرسپوليس

ابهامات زياد آينده سرخابي ها را به خطر مي اندازد
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