راه پر پیچ و خم خصوصیسازی

موافقان خصوصیسازی چه نظری دارند؟

یکــیازراههایــیکــهازآنبــرایدرآمدزایــیخصوصــاًاززمــان
حرفــهای شــدن فوتبــال در ایــران بــه آن اشــاره شــده اســت،
خصوصیســازی باشــگاههای ورزشــی اســت کــه میتوانــد
ســبب تولید ثــروت در ورزش شــود و آغــازی بــرای درآمدزایی
باشــد .خصوصیســازی دو باشــگاه پرطرفــدار ایــران از زمــان
رویکارآمــدندولــتیازدهــمبهصــورتجدیدنبالشــدهو
مســعودســلطانیفروزیــرورزشوجوانــاننیزایــنموضوعرا
دراولویــتبرنامههــایخودقــراردادهاســتامادرایــنمیان،
واگــذاریاســتقاللوپرســپولیسموافقانومخالفانبســیاری
داشــتهکــهســببشــدهاینپروســهبــهکندیپیــشبــرود.چه
آنکه خصوصیســازی باشــگاههای پرســپولیس و استقالل در
دولتهــای قبــل نیز همــواره مطــرح بود ولــی هیچیــک از آن
دولتهااقدامیعملیدراینراستاانجامندادند.

امــا واگــذاری ســرخابیها موافقانــی هــم دارد .آنهــا
معتقدنــد مزایــده ایــن دو باشــگاه و واگذاریشــان بــه
بخش خصوصی ،میتواند ســبب شــود بخش زیادی از
هزینههایــی کــه از ســوی وزارت ورزش و جوانــان به آنها
داده میشــده ،در دیگر بخشها هزینه شــود .برخی هم
معتقدنــد خصوصیســازی باعــث میشــود تــا مالکان
پرســپولیس و اســتقالل ،هزینههــای خوبــی را بــرای
پیشــرفت آنهــا صــرف کنند .بخــش دیگــری از موافقان
خصوصیســازی ،طیفی را تشــکیل میدهند که همواره
از دادن هزینههای بیضابطه به این دو باشــگاه گلهمند
بودند .آنها معتقدند اداره این دو باشــگاه توسط بخش

خصوصی ســبب میشــود تــا پولی کــه توســط دولت به
آنهــا پرداخــت میشــده ،در دیگــر بخشهــای ورزش
هزینــه شــود .شــمار دیگــری از موافقــان هــم اعتقــاد
دارنــد خصوصیســازی ســرخابیها ســبب میشــود
بخــش زیــادی از حاشــیهها و البتــه مســائل پیرامون دو
باشــگاه پرســپولیس و اســتقالل ،از روی دوش وزارت
ورزش و جوانــان برداشــته شــود و متولــی ورزش کشــور
فرصت بیشــتری را بــرای پرداختن بــه موضوعات دیگر
داشــته باشــد .موافقان دیگر بر ایــن باورند کــه واگذاری
ســرخابیها دریچهای به سوی خصوصیسازی در دیگر
باشگاههای ایران و حتی ورزش ایران است.

مخالفان خصوصیسازی چه میگویند؟

مانند هوشــنگ مقدس که علی کریمی نــام او را در برنامه
 90مطرح کرد و کارشناسان مسائل حقوقی درباره این نوع
انتقالپولصحبتکردند.
پولحضوربازیکناندرجامجهانی
فیفــا از ناحیــه حضــور بازیکنــان در جــام جهانــی نیــز
مبلغــی را بابت هــر روز حضــور بازیکنان در جــام جهانی
به باشــگاههای مربوطه پرداخت میکند که روزشمار آن،
دو هفتــه قبل از نخســتین بازی تیم ملی آغاز میشــود و تا
آخریــن روز حضور تیم ملی در جــام جهانی ادامه خواهد
داشــت .ایــن مبلغ در جام جهانی 2018روســیه ســه برابر
شــده اســت و باشــگاههای دارای بازیکن در جــام جهانی،
بابــت هــر بازیکــن روزی 8هــزار یــورو دریافــت میکنند و
بــه این ترتیب از قبــال حضور بازیکنان مــا در جام جهانی
تــا پایــان مرحلــه گروهــی ،حــدوداًدو میلیــارد تومــان به
باشــگاههای ایرانــی میرســد .بــه ایــن ترتیب که دو ســال
آخــر حضــور بازیکــن در یک باشــگاه را محاســبه میکنند
و بــه آن باشــگاه پــول میدهنــد .مثــل مهــدی طارمی که
یک ســالونیم در پرســپولیس بوده و نیم سال هم به طور
طبیعی باید به الغرافه میرســید که پرســپولیس در زمان
دادن رضایتنامــه طارمــی بــه الغرافه شــرط کــرد که پولی
بابت حضــور احتمالی طارمی در جام جهانی به باشــگاه
قطری نرســد و تمام آن به پرســپولیس تعلق پیدا کند اما
اگر مورد دیگری را بخواهیــم مثال بزنیم ،میتوان به رضا
ی هافبک ســابق پرســپولیس اشــاره کرد که در جام
حقیق 
جهانی  2014عضو سرخپوشــان بود اما در ســال قبل از آن
در فجر سپاسی توپ میزد و برای همین پول خوبی هم در
آن مقطع به باشگاه شیرازی رسید.
گرفتنتبلیغاترویلباسوفروشپیراهن
باشــگاههایورزشــیبرایدرآمدزاییراههــایمختلفیرا
دنبالمیکنندکهیکیازآنهاازطریقتبلیغاتیااسپانسرروی
پیراهناســت.دراوایلدهه 70پرسپولیسواستقاللبابستن
قــراردادبادوشــرکتبزرگبیمــهایدرایــران،تبلیغاتروی
پیراهنهــایخودراآغازکردندوبعدباقراردادباشــرکتهای

مختلفصوتیوتصویریکرهایادامهدادند.ازطریقدرجنام
اینشــرکتها،پولخوبیهمنصیبدوباشگاهشداماازوقتی
که مشکالت اقتصادی زیاد شد ،صاحبان کاال و خدمات خیلی
برایشانسودنداشتکهدرتیمهایورزشیفعالیتتبلیغاتی
داشتهباشندوبرایهمیندرآمدهاپایینآمد.
سامانههواداری
پرســپولیس ،اســتقالل و تراکتورســازی نخســتین
تیمهایــی بودند که بحث ســامانه هــواداری را آغاز کردند.
موضوعــی که با فلســفه اقتصــاد همخوانی ندارد و بیشــتر
جمعآوریمکانیزهکمکازهوادارانفوتبالاستوباذات
تجــاری در تناقض اســت اما در حال حاضــر تنها راه اصلی
درآمدزایــی باشــگاههای پرطرفدار فوتبال ایران اســت که
از طریــق ســرویسهای پیامکــی پولــی را از هــواداران خود
دریافــت میکننــد و در ازای آن خدمات کمــی مانند دادن
اخبار مربوط به باشگاه خود را انجام میدهند.

عکس :سایت باشگاه پرسپولیس

مخالفانخصوصیسازیپرسپولیسواستقاللازطیفهای
مختلفیتشکیلشدهاند.گروهیواقعاًدغدغهایندوباشگاه
رادارنــدونگراننحوهواگذاریآنهاهســتندوگروهیصرفاًبا
انگیزههایسیاسیمخالفتخودراباایناقدامابرازمیکنند.
عــدهای از مخالفان معتقدنــد چرا باید خصوصیســازی در
باشــگاههایورزشیایرانازســرخابیهاآغازشود؟اینافراد
میگویندبهتراستابتداخصوصیسازیدردیگرباشگاههای
کشــوراجراییشــودتابادرنظــرگرفتننقاطقــوتوضعف،
به سراغ خصوصیســازی دو باشــگا ه پرطرفدار ایران برویم.
بخشیازمخالفان،استقاللوپرسپولیسراجزوسرمایههای
اجتماعــی دولــت میدانند که در همــه کشــورهای دنیا جزو
ب میشــود.
ارزشــمندترین داراییهــای یک کشــور محســو 
آنها معتقدنــد این ســرمایه اجتماعی با میلیونهــا طرفدار

بایــددراختیاردولتبمانــدونبایدبهفردواگذارشــودتاهمه
هوادارانخیالشانازآیندهسرخابیهاراحتباشد.عدهایاز
مخالفاننیزنسبتبهنحوهواگذاریایندوباشگاهوابهاماتی
که وجــود دارد ،نگرانی دارند .آنها میگوینــد واگذاری برند دو
باشــگاهباقیمتهایدرنظرگرفتهشدهاصالًمنطقینیست
ودرصورتواگذاری،بایدتمامیســرمایههایایندوباشگاه
واگذارشوند.شماریدیگرازمخالفانروینحوهقیمتگذاری
ایندوباشــگا هنقدهاییراواردمیکنند.برخیقیمتدرنظر
گرفتهشدهبرایایندوباشگاهرابسیارباالوبرخیدیگرپایین
میدانند.عدهایازمخالفانخصوصیســازی،معتقدندکه
ایندوباشــگاهبایددولتیبمانندونبایددراختیاریکبخش
خصوصی قــرار گیرنــد .آنهــا معتقدنــد اداره این دو باشــگاه
صرفاًدرتواندولتاســتونبایــدآنهارابهبخشخصوصی

داد .شماری از مخالفان خصوصیسازی هم نسبت به آینده
ایــندوباشــگاهپــسازواگذاریســؤاالتیرامطــرحمیکنندو
معتقدندممکن اســت افرادیاشرکتهاییکهسرخابیهارا
خریداریمیکنند،درادامهنسبتبهتیمداریچندانتمایلی
نداشــتهباشــدواینامــرمیتوانــدظرفچندســاللطمهای
جدی به استقالل و پرسپولیس بزند و حتی سبب کنار رفتن یا
انحاللتیمهایفوتبالایندوباشگاهشود.برخیازمخالفان
هــمازابتــدابــدونداشــتندلیــلخاصــیوصرفاًبراســاس
موضعگیری سیاســی مخالف واگذاری این دو باشگاه بودند.
شماریازمخالفاننیزمعتقدندبراساسقانون،شرکتهایی
کــهدوبرابرداراییخودبدهیدارند،بایدمنحلشــوندوچون
ســرخابیها واجد چنین شــرایطی هســتند ،واگــذاری این دو
باشگاهبایدمتوقفشود.

حقبلیتفروشیورزشگا هها
بلیتفروشیدرهمهجایدنیادراختیارباشگاههاست
امــا در ایــران تا همیــن چندی پیــش در اختیار فدراســیون
فوتبــال بــود .به ایــن ترتیب که ســهمی را خود فدراســیون
برمیداشتومابقیرابهباشگاههامیدادتااینکهماجرای
قرارداد با شــرکت برهان مبین به وجــود آمد .قراردادی که
طی آن ،فدراسیون بلیتفروشی استادیومها را به مدت10
ســال از ســال 1394تا ســال 1404به این شــرکت واگذار کرد
اما دریافت ســود 45درصدی این شرکت از بلیت فروشی،
اعتراض شــدید باشــگاهها را در پی داشت و فدراسیون هم
مجبور شــد آن را به صورت یکطرفه فســخ کنــد .در پی این
اتفاق ،شــرکت برهــان مبین هم به دادگاه شــکایت کرده و
این پرونده در جریان است!
سازوکاربلیتفروشیهمدراستادیومهایایرانبسیار
نامنظم اســت و قیمتهــای مختلفی دارد امــا اگر قیمت

سالنامه 96

ورزشی

205

