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موانع ،الزامات و مالحظات واگذاري باشگاههاي
فرهنگي ـ ورزشي استقالل و پرسپوليس

چکيده
مطابق حکم بند «هـ» تبصره « »2قانون بودجه سال  1398وزارت ورزش و جوانان باید
حداكثر تا پایان شهریورماه  ،1398شرایط پذیرش دو شركت فرهنگي ـ ورزشي
پرسپولیس و استقالل را در بازار پایه فرابورس فراهم كند .با اینحال ،این حکم اجرایي
نشد .هرچند ،باید اذعان كرد كه واگذاري دو باشگاه استقالل و پرسپولیس ،تنها بخشي از
مسئله نظام باشگاهداري كشور است و این موضوع باید در كنار سایر ابعاد مربوط بهصورت
یک مجموعه حقوقي مدون تحت عنوان نظام باشگاهداري ورزش حرفهاي كشور به تصویب
نهاد قانونگذاري كشور برسد .معالوصف ،درصورت اصرار قانونگذار مبنيبر واگذاري دو
شركت فرهنگي ـ ورزشي دو پیشنهاد در این باره مطرح است؛ پیشنهاد نخست اینکه
عبارت «وباقي سهام بهصورت خرد» از حکم قانون بودجه سال  1398حذف شود و این
یعني اینکه درحال حاضر نیمي از سهام دو باشگاه از طریق فرابورس بهصورت بلوكي عرضه
شود .پیشنهاد دوم این است كه در مقطع كنوني و با اقتضائات و موانع موجود «واگذاري
 80درصد از سهام برند دو باشگاه (دارایي هاي نامشهود) از طریق فرابورس (بازار دارایي
فکري) به شركتهاي سهامي عام داراي حداقل ده هزار سهامدار بهصورت بلوكي و باقي
سهام بهصورت خرد به هواداران (در قالب شركت تعاوني سهامي عام) عرضه شود».
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در غیر این صورت ،واگذاري به روش «پیمان مدیریت» (حفظ مالکیت دولت و مدیریت
بخش غیردولتي) از طریق مزایده عمومي سازمان خصوصيسازي پیشنهاد ميشود.

مقدمه
بند «هـ» تبصره « »2قانون بودجه سال  1398وزارت ورزش و جوانان را مکلف نمود تا با
همکاري سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصيسازي حداكثر تا پایان شهریورماه
 ،1398شرایط پذیرش دو شركت فرهنگي ـ ورزشي پرسپولیس و استقالل را در بازار پایه
فرابورس فراهم كند .پس از پذیرش در بازار پایه فرابورس و عرضه پنج درصد ( )% 5سهام
هر یک از دو شركت جهت كشف قیمت ،پنجاهویک درصد ( )% 51سهام آنها بهصورت
بلوكي و باقي سهام بهصورت خرد عرضه ميشود 1.این حکم شامل دو بخش است؛ بخش
نخست مکلف كردن وزارت ورزش و جوانان به فراهم كردن شرایط پذیرش دو شركت در
بازار پایه فرابورس است و بخش دوم نحوه عرضه سهام دو شركت در بازار فرابورس است.
به نحوي كه ابتدا سهام بلوكي و سپس سهام خرد عرضه شود .با اینحال ،این تکلیف با
انقضاي مهلت قانوني مذكور اجرا نشده است .در این باره ،وزارت ورزش و جوانان ،سازمان
خصوصي سازي و سازمان بورس و اوراق بهادار اذعان دارد كه با وجود برخي موانع مربوط،
امکان اجرایي شدن حکم مزبور وجود ندارد و لذا از نظر ایشان الزم است این حکم قانوني
اصالح گردد .این گزارش درنظر دارد موانع ،الزامات و مالحظات واگذاري این دو شركت
فرهنگي ـ ورزشي را بررسي كند.
 .1درآمد حاصله به رديف  ٣1٠٥٠1خزانه واريز ميشود.

___________________________________________________

اظهارنظر كارشناسي
براي بررسي حکم مذكور و فرایند مربوط نخست الزم است شرایط پذیرش شركتها در
بازار پایه فرابورس تشریح و سپس مزایاي پذیرش و عرضه سهام شركتها از طریق فرابورس
ارائه شود و سرانجام موانع ،الزامات و مالحظات واگذاري و راهحل مطلوب ارائه شود.
الف) شرايط پذيرش در فرابورس
اهم شرایط پذیرش دو شركت فرهنگي ورزشي استقالل و پرسپولیس در بازار پایه فرابورس
بدین شرح است:
 ماهیت حقوقي شركت ،سهامي عام باشد.
 دعاوي داراي اثر با اهمیت بر صورتهاي مالي ،له یا علیه شركت وجود نداشته باشد.
 اظهارنظر حسابرس درخصوص آخرین صورتهاي مالي حسابرسي شده« ،مردود» یا
«عدم اظهار نظر» نباشد.
 آخرین صورتهاي مالي شركت باید مطابق مقررات قانوني ،استانداردهاي حسابداري
و گزارشگري مالي و آییننامهها و دستورالعملهاي اجرایي ابالغ شده توسط سازمان تهیه
شده باشد.
 مطابق اظهارنظر حسابرس ،از سیستم اطالعات حسابداري (ازجمله حسابداري مالي
و حسابداري بهاي تمام شده) مطلوب و متناسب با فعالیت خود و شرایط پذیرش در
فرابورس جهت افشا مناسب اطالعات برخوردار باشد.
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با همه اين اوصاف ،امکان پذيرش شركتهاي با سرمايه حداقل يک ميليارد
ريال ،امکان پذيرش شركتهاي زيانده يا داراي زيان انباشته به شرط داشتن
برنامه عملياتي مناسب براي خروج از زيان و حتي شركتهاي سهامي خاص در
بازار پايه فرابورس وجود دارد.

1

ب) مزاياي پذيرش در فرابورس
مواردي همچون امکان تأمین مالي آسان و ارزان ،افزایش نقدشوندگي سهام ،برخورداري
از معافیت مالیات عملکرد تا  10درصد (معافیت مالیات عملکرد  5درصد بوده كه در
صورتي كه در پایان دوره مالي به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار ،حداقل  20درصد
سهام شناور آزاد داشته باشند ،میزان بخشودگي مالیاتي  10درصد خواهد بود) ،معرفي
شركت به آحاد جامعه و افزایش اعتبار شركت ،كشف بازاري قیمت سهام و امکان توثیق
سهام جهت اخذ تسهیالت بهعنوان مهمترین مزایاي پذیرش شركتها در فرابورس ایران
بهشمار ميروند.
همچنین ازجمله مزایاي پذیرش در فرابورس براي سهامدار عمده ميتوان به ارزیابي
بهتر عملکرد مدیریت شركت ،دستیابي به معیاري براي مقایسه شركت ،ارتقاي
 .1شرکتهاي سهامی خاص که با رعایت قوانین و مقررات ،همزمان با پذیرش از طریق افزایش سرمایه در
حال تبدیل به سهامی عام هستند ،به شرط عرضه سهام ناشی از این افزایش سرمایه در فرابورس و
همچنین دارابودن شرایط مندرج در این دستورالعمل ،میتوانند در بازار دوم فرابورس پذیرش شوند .این
شرکتها میتوانند درخواست پذیرش خود را به فرابورس ایران ارائه داده و درصورت پذیرش ،در فرصت 6
ماههای که از تاریخ پذیرش تا درج شرکت درنظر گرفته شده ،اقدام به تبدیل شخصیت حقوقی شرکت به
سهامی عام کنند .حتي شركتهاي زیانده یا دارای زیان انباشته میتوانند درخواست پذیرش به فرابورس
ایران ارائه دهند در اينصورت این شرکتها میتوانند با ارائه برنامه عملیاتی مناسب برای خروج از زیان/زیان
انباشته یا ارائه طرح توجیهی مبنیبر وجود چشمانداز روشن از سودآوری فعالیت ،درخواست خود را برای
بازار دوم یا  SMEsبه فرابورس ایران ارائه دهند.

___________________________________________________

سیستمهاي اطالعات حسابداري و كنترل داخلي ،افزایش میزان نظارت و كنترل سهامدار
عمده و نیز بهبود ساختار مالي و اقتصادي و سالمت شركت در نتیجه رعایت الزامات
بورس اشاره كرد .بهعالوه ،نقدشوندگي باال ،كاهش ریسک سرمایهگذاري بهدلیل ارتقاي
شفافیت ،برخورداري از مالیات نقل و انتقال به میزان نیمدرصد ارزش معامله در مقایسه
با  4درصد ارزش اسمي در خارج از بورس ،نظارت بر فعالیت شركتها و پاسخگویي بیشتر
مدیران شركت ازجمله مهمترین مزایاي پذیرش شركتها در فرابورس ایران است كه
نصیب سرمایهگذاران ميشوند .مضاف بر این مواردي همچون نظارت بر عملکرد شركتها،
كنترل حجم نقدینگي ،تجهیز پساندازها و منابع مالي كوچک براي طرحهاي بزرگ،
تقویت عوامل تولید و توسعه رقابت در اقتصاد كشور ،افزایش شفافیت اطالعاتي و مالیاتي،
نظارت بر جریان تسهیالت بانکي و جلوگیري از رشد بيرویه معوقات بانکي و در كل رشد
و توسعه اقتصادي كشور ازجمله مزیتهایي هستند كه پذیرش شركتها در فرابورس
ایران براي اقتصاد كشور بههمراه دارد.
حال پرسش این است با توجه به شرایط پذیرش شركتها در بازار فرابورس و مزایاي
عرضه سهام از این طریق ،چرا حکم بودجه  1398درخصوص این دو شركت ورزشي
اجرایي نشد؟
وزارت ورزش و جوانان از ابتدا معتقد بود واگذاري از این طریق شدني نیست و موانع
حقوقي وجود دارد كه امکان واگذاري از این شیوه را ناممکن مينماید .لذا ،در ادامه این
گزارش ،موانع واگذاري دو شركت (باشگاه) تشریح ميشوند .با اینحال ،الزم است قبل از
تشریح موانع واگذاري دو شركت ،شرح مختصري از مقررههاي سابق و سناریوهاي 15
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سال گذشته درخصوص واگذاري این دو باشگاه در ضمن قوانین بودجه سنواتي و
مصوبههاي هیئت وزیران بررسي شود:
 مصوبه هیئت وزیران سال 1383؛ واگذاري صددرصد ( )% 100سهام شركت فرهنگي
ورزشي پیروزي (پرسپولیس) ـ سهامي عام ـ به روش مزايده مجاز است
 مصوبه هیئت وزیران سال 1384؛ سازمان خصوصيسازي مکلف است در واگذاري
سهام دولت در شركت فرهنگي ـ ورزشي پيروزي (پرسپوليس) ـ سهامي عام ـ
معادل بيست درصد ( )% 20از سهام شركت یادشده را براساس قیمت و شرایطيكه به
برنده مزايده بلوک سهام در مرحله اول واگذاري واگذار خواهد شد ،به هواداران باشگاه
پیروزي(پرسپولیس) و عموم مردم با نظارت سازمان تربیت بدني واگذار نماید و مراتب را
به نحو یادشده در آگهي فروش سهام درج نماید
 مصوبه هیئت وزیران سال 1390؛ با توجه به تشکیل وزارت ورزش و جوانان و
ضرورت حفظ سهم بخش دولتي در ورزش ،شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي
و باشگاههاي فرهنگي ورزشي پيروزي (پرسپوليس) و استقالل ،از گروه ( )1بنگاهها
و فعالیتهاي اقتصادي موضوع ماده ( )2قانون اجراي سیاستهاي كلي اصل چهلوچهارم
قانون اساسي به گروه ( )2منتقل ميگردند (یعني اینکه  80درصد از ارزش سهام این
بنگاهها واگذار شوند و  20درصد در اختیار دولت (وزارت ورزش و جوانان) باشد).
 در قانون بودجه سال  1392چنین آمده است؛ دولت مجاز است سهام خود در
باشگاههاي ورزشي ازجمله استقالل و پرسپولیس را با رعایت قوانین و مقررات از طريق

___________________________________________________

بورس به بخشهاي خصوصي و تعاوني واگذار و درآمد حاصل را به حساب عمومي
ردیف  310502واریز نماید
 قانون بودجه سال  1393كل كشور مقرر داشت؛ در سال  1393سهام باشگاههاي
فرهنگي و ورزشي دولتي از طريق مزايده و با رعایت قانون اجراي سیاستهاي كلي اصل
چهلوچهارم قانون اساسي واگذار ميشود.
 مصوبه هیئت وزیران مردادماه 1394؛ شركتهاي فرهنگي – ورزشي استقالل
و پيروزي (پرسپوليس) از پیوست شماره ( )2آییننامه اجرایي تشخیص ،انطباق و
طبقهبندي فعالیتها و بنگاههاي اقتصادي با هر یک از سه گروه اقتصادي مطرح در ماده
( )2قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسالمي ایران و اجراي سیاستهاي كلي اصل چهلوچهارم قانون اساسي خارج
ميشوند( .یعني اینکه فعالیتهاي این حوزه مشمول فعالیتهاي فرهنگي است و هرگونه
توسعه توسط بخش دولتي و غیردولتي و همچنین واگذاري به بخش غیردولتي در این
حوزهها مطابق الیحه دولت و مصوبه مجلس خواهد بود).
 مصوبه هیئت وزیران آذرماه 1397؛ تصويبنامه شماره /67604ت52058/هـ مورخ
( 1394/5/28فوقالذكر) لغو ميشود.
 پس از لغو مصوبه سال  1394توسط هیئت وزیران ،برداشت قانونگذار این بود كه این دو
بنگاه (باشگاه استقالل و پرسپولیس) با توجه به كاركردهاي فرهنگي ـ اجتماعي و صراحت
عنوان دو شركت (شركت فرهنگي ـ ورزشي استقالل و شركت فرهنگي ـ ورزشي پرسپولیس)
باید با مصوبه مجلس شوراي اسالمي واگذار شوند .بر این اساس ،نظر به تجربیات احکام و
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مقررههاي گذشته درخصوص این دو باشگاه و نتایج شکستخورده واگذاري دیگر باشگاهها
(ازجمله باشگاه راهآهن) از طریق سازمان خصوصيسازي حکم قانون بودجه سال 1398
مبنيبر واگذاري از طریق فرابورس تصویب شد.

موانع واگذاري دو شركت
اهم موانع حقوقي مسیر واگذاري دو شركت بهشرح ذیل است:
 عدم شفافیت صورتهاي مالي حسابرسي شده ازجمله دارایيهاي ثابت مشهود (عدم
ثبت سند مالکیت ساختمان دفتر مركزي و ورزشگاههاي شهید درفشيفر و شهید
مرغوبکار) 1و نامشهود (عدم ثبت برند در همه مصادیق فعالیتي)؛
در این باره ،سازمان خصوصيسازي اذعان دارند كه هیچگونه دارایي مشهود و
نامشهود متعلق یا در اختیار آنها (عمدتاً برند) در صورتهاي مالي دو باشگاه ثبت نشده
است ،دو باشگاه فاقد هرگونه دارایيهاي ثبت شده هستند ،از نظر ساختار مالي داراي
اشکاالتي بوده و صورتهاي مالي داراي اظهارنظر مشروط بوده (بر روي آخرین صورتهاي
مالي بندهاي عدیدهاي داراي شروط اظهارنظر ( 20الي  30بند شرط)هستند) و همچنین
ذخایر الزم براي لحاظ بدهي و تعدیالت بابت این شروط در حسابها اعمال نشده است.

 .1هیئت وزيران در جلسه مورخ  1٣91/9/12بنا به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد ماده ()117
قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب  1٣66ـ تصويب نمود :مجموعههاي ورزشي شهید درفشيفر و
شهید مرغوبكار بهترتیب به شركتهاي فرهنگي ـ ورزشي پرسپولیس و استقالل انتقال مييابد.
شركتهاي مذكور مكلفند با رعايت قوانین و مقررات مربوط و در اجراي مفاد بند « »39مادهواحده قانون
بودجه سال  1391كل كشور و پس از تجديد ارزيابيها نسبت به افزايش سرمايه اقدام نمايند.
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 بدهيهاي عمده (بدهيهاي مالیاتي ،مطالبات بازیکنان ،كادر فني و  ،)...عدم تعیین
تکلیف برخي از ادعاها علیه شركتهاي مزبور (از قبیل ادعاي مالکیت برند در برخي
مصادیق) و عدم وجود مستندات مالي مربوط به پرداختها و دریافتهاي تجاري و
غیرتجاري.
 ساختار ثبتي و ماهیت حقوقي شركت فرهنگي ـ ورزشي استقالل (بهعنوان شركت
سهامي خاص)؛ از این حیث كه ساختار ثبتي و حقوقي بنگاههاي قابل واگذاري از طریق
فرابورس باید «سهامي عام» باشد (هرچند ساختار و ماهیت حقوقي این شركت قابلیت
اصالح در حداكثر بازه زماني دوماهه را دارد و مضافاً اینکه همانطور كه قبالً اشاره شده
است با لحاظ نمودن برخي شرایط ،شركتهاي سهامي خاص ميتوانند در بازار دوم
فرابورس پذیرش شوند).
 در بخشي از صورتهاي مالي حسابرسي شده آمده است؛ دو شركت مذكور فاقد
سیستم مناسب درخصوص تعیین بهاي تمام شده فعالیتهاي ورزشي خود ميباشند و
تفکیک و تخصیص درآمدها و هزینههاي عملیاتي و هزینههاي اداري و عمومي و
تشکیالتي نیز طبق استانداردهاي حسابداري نبوده و فاقد مباني منطقي است .بهعالوه
سیستم كنترلهاي داخلي مناسب و كارامد جهت شناسایي و ثبت بموقع رویدادهاي مالي
و گردآوري اسناد و مدارك مربوط به بدهيها و بدهيهاي احتمالي استقرار نیافته است.
از طرفي در صورتهاي مالي آمده است؛ بعضاً مشاهده شده است كه تنظیم قراردادها
بهگونهاي است كه اطمینان از ثبت درآمدها و هزینههاي شناسایي شده طي سال بهطور
كامل امکانپذیر نیست .همچنین در مواردي دریافتها و پرداختها و وصول بخشي از
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درآمدها و متعاقباً انجام هزینه یا ایجاد دارایي از محل درآمدهاي مزبور بهطور مستقیم و
خارج از سیستمهاي بانکي انجام شده است.
 بهعالوه ،در صورتهاي مالي حسابرسي شده به موارد عدیدهاي از تخطي قانوني دو
شركت از قوانین موضوعه گزارش شده است.
جمعبندي اینکه عدم شفافیت صورتهاي مالي ،وجود بندهاي مشروط و فاقد
اظهارنظر در صورتهاي مالي ،عدم ثبت همه دارایيها و بدهيهاي دو باشگاه ،وجود
بدهيهاي عدیده بالتکلیف ،عدم تعیین تکلیف نهایي ادعاهاي حقوقي به طرفیت دو
شركت ،عدم تثبیت وضعیت مالکیت اموال و دارایيهاي منقول و غیرمنقول دو شركت
نظیر ساختمان مركزي و ورزشگاههاي تحت بهرهبرداري (فقدان سند ثبتي مالکیت
ساختمانها و ورزشگاهها براي دو باشگاه با وجود مجوز هیئت وزیران مبنيبر انتقال
مالکیت دو ورزشگاه به نام دو شركت) ،عدم ثبت اموال در دفاتر قانوني دو شركت ،عدم
ثبت برند در همه مصادیق فعالیتي براي دو باشگاه ،عدم تغییرات ثبت اساسنامه ،سرمایه
و سهامداران در اداره ثبت شركتها و مؤسسات غیرتجاري ،ثبت برند فعالیتي در برخي از
حوزهها به نام اشخاص حقیقي بهجاي شركت ازجمله موانع سد راه واگذاري دو شركت
است و وزارت ورزش و جوانان بهعنوان متولي این دو باشگاه به سهم خود مسئول ایجاد
این موانع بوده و مکلف بود طي این سالها و بهخصوص در 6ماه نخست سال ،1398
شرایط پذیرش این دو شركت را در بازار فرابورس فراهم كند (یعني اینکه موانع واگذاري
را برطرف نماید) .هر چند از روز نخست وزارت ورزش و جوانان خواهان عرضه سهام و
واگذاري دو شركت از طریق برگزاري مزایده سازمان خصوصيسازي بودند ،لکن این مهم
قابل ذكر است كه موانع مذكور ،سد راه واگذاري هر دو مسیر بورسي و غیربورسي بوده و
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درصورت ادامه چنین شرایطي امکان واگذاري قانوني سهام دو باشگاه از طریق غیربورسي
(سازمان خصوصيسازي) نیز وجود نخواهد داشت.
الزامات واگذاري
براي تحقق واگذاري دو شركت شرایط و الزاماتي وجود دارد كه باید مورد توجه قرار گیرد؛
نخست الزم است وضعیت حقوقي دو شركت از حیث قرارگیري در گروههاي قابل واگذاري
بررسي شود؛ در سال نخست ابالغ قانون اجراي اصل چهلوچهارم قانون اساسي دو شركت
پرسپولس و استقالل در فهرست گروه ( )1شركتها قرار داشت یعني این دو بنگاه یا به
اصطالح دو باشگاه باید  100درصد سهام آنها به بخش غیردولتي واگذار شوند .لکن با
تشکیل وزارت ورزش و جوانان در سال  ،1390هیئت وزیران با استدالل ضرورت حفظ
سهم بخش دولتي در ورزش این دو شركت را در زمره گروه ( )2واگذاريها (یعني
شركتهایي كه دولت ميتواند  20درصد از سهام آنها را عهدهدار باشد) قرار گرفتند .چهار
سال پس از آن ـ و با وجود مصوبات مجلس در قوانین بودجه سال  1392و سال 1393
درخصوص واگذاري دو باشگاه ـ هیئت وزیران در سال  ،1394با درخواست وزارت امور
اقتصاد و دارایي 1مبنيبر خروج شركتهاي فرهنگي ـ ورزشي استقالل ایران و پرسپولیس
از گروههاي مصرح در ماده ( )2قانون اجراي سیاستهاي كلي اصل چهلوچهارم قانون
اساسي موافقت نمود .پس از این مصوبه ،دیوان محاسبات كشور به دیوان عدالت اداري

 .1در درخواست وزارت امور اقتصادي و دارايي به هیئت وزيران چنین عنوان شده است كه مطابق ماده ()2
اساسنامه شركتهاي فرهنگي ـ ورزشي پرسپولیس و استقالل ايران ازجمله فعالیتهاي محوله به
شركتهاي مذكور در زمره امور فرهنگي (يعني نیازمند تصمیم قانونگذار براي واگذاري) قرار دارند

 ________________________________________ 12مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
شکایت برده و خواستار ابطال تصویبنامه هیئت وزیران در این باره (خروج نام دو باشگاه
از فهرست گروه ( )2شده است)؛ لکن هیئت تخصصي دیوان عدالت اداري رأي به ابطال
مصوبه هیئت وزیران نداد و اذعان داشته كه مصوبه مورد شکایت ،خالف قانون و خارج از
اختیار نبوده است و به نوعي بر فرهنگي بودن دو شركت (باشگاه فرهنگي ورزشي
پرسپولیس و استقالل) صحه گذاشته است.
لذا ،مطابق مفاد تبصره « »2از بند «ج» ماده ( )3قانون اجراي سیاستهاي كلي
اصل چهلوچهارم قانون اساسي« ،فعاليتهاي حوزههاي سالمت ،آموزش و تحقیقات و
فرهنگ مشمول اين قانون نيست و هرگونه توسعه توسط بخشهاي دولتي و غیردولتي
و همچنین هرگونه واگذاري به بخش غيردولتي در اين حوزهها مطابق اليحهاي
خواهد بود كه ظرف مدت یکسال از ابالغ این قانون به تصويب مجلس شوراي

اسالمي ميرسد» .بنابراين ،نخستين الزام در اين باره چنين ميباشد كه واگذاري
دو شركت صرفاً از طريق مصوبه و تصميم مجلس قانونگذار امکانپذير است.
دومین الزام حقوقي و كارشناسي براي واگذاري دو شركت ،افزایش سرمایه دو شركت
است به نحوي كه امکان واگذاري از طریق فرابورس میسر باشد ،در این باره مصوبه سال
 1391هیئت وزیران مبنيبر انتقال سند مالکیت مجموعههاي ورزشي شهید درفشيفر و
شهید مرغوبکار بهترتیب به شركتهاي فرهنگي ـ ورزشي پرسپولیس و استقالل جهت
افزایش سرمایه آنها بوده و مطابق بهره مقرره ،دو شركت مکلف شدند نسبت به تجدید
ارزیابيها و افزایش سرمایه اقدام كنند .با اینحال ،تعارض منافع میان دو دستگاه (وزارت

___________________________________________________ 13

و شركت) مانع تحقق این مهم و ثبت این اماكن بهعنوان دارایيهاي مشهود شده

است1.

لذا ،در این باره الزم است ،متولي این دو شركت تا موعد واگذاري و تعیین تکلیف دو بنگاه
مذكور ،دستگاهي غیر از وزارت ورزش و جوانان باشد .تولیگري وزارت ورزش و جوانان
(تجمیع و تمركز مقام سیاستي ،مقام اجرایي و مقام نظارتي) براي این دو باشگاه عالوه بر
ایجاد مسئله فوق ،چالشهاي و شائبههاي اجتماعي ازسوي هواداران دیگر باشگاهها را نیز
بههمراه دارد و همچنین سبب انحراف تمركز و توجه وزارت از دیگر ابعاد مهم ورزشي
یعني ورزش قهرماني (ملي) و ورزش همگاني بهسوي مسائل حاشیهاي دو باشگاه ورزشي
استقالل و پرسپولیس شده است.
سومین الزام این است كه نسبت به تعیین تکلیف قانوني حکم بند «پ» ماده ()92
قانون برنامه ششم توسعه موضوع «نحوه تقسیم درآمدهاي تبلیغاتي ناشي از پخش
مسابقات ورزشي» اقدام شود .در این باره ،الزم به توضیح اینکه محل اصلي تأمین اعتبارات
مالي سازمان صدا و سیما بهعنوان مؤسسه دولتي ،بودجه عمومي كشور بوده و درآمدهاي
ناشي از تبلیغات و آگهيهاي بازرگاني بهعنوان درآمدهاي اختصاصي به حساب خزانه
عمومي كشور واریز شده تا از طریق ردیف بودجه سنواتي براي مصارف خاص و پیشبیني
شده هزینه گردد .لذا ،پیشبیني ردیف بودجهاي ازسوي دولت (سازمان برنامه و بودجه)
براي تحقق این مهم رافع این مسئله است.

 .1در اينباره شايان ذكر است كه ،مطابق قانون اليحه قانوني واگذاري سازمان ورزشي و فرهنگي تاج به
سازمان تربیتبدني ايران مصوب  1٣٥7شوراي انقالب اسالمي و اليحه قانوني راجع به مردمي كردن
باشگاههاي ورزشي عمومي در سراسر كشور مصوب  1٣٥8شوراي انقالب اسالمي؛ كلیه اموال منقول و
غیرمنقول و اماكن و تأسیسات ورزشي متعلق به باشگاههاي ورزشي مربوط به سازمان تربیتبدني ايران
واگذار شده است.
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چهارمین الزام ،ثبت دارایيهاي نامشهود ازجمله ثبت همه مصادیق فعالیتي برند به
نام دو باشگاه مذكور است؛ درحال حاضر همه مصادیق فعالیتي در بازار كسبوكار براي
دو باشگاه ثبت نشده است یا بعضاً ثبت انحصاري نشده است و در برخي موارد ،مصادیق
فعالیتي به نام اشخاص حقیقي و مدیران سابق دو باشگاه ثبت شده است و ادعاي مالکیت
برند در برخي مصادیق ازسوي برخي اشخاص حقیقي وجود دارد.
آخرین الزام حقوقي و كارشناسي در اینباره ،رفع شروط اظهارنظر درصورتهاي مالي
ازجمله تعیین تکلیف بدهيهاي عمده (بدهيهاي مالیاتي ،مطالبات بازیکنان ،كادر فني
و  )...و تضمین عدم ادعاي حقوقي به طرفیت خریدار است
مالحظات
نظر به كاركردهاي فرهنگي و اجتماعي دو باشگاه و اثرگذاري آنها در جامعه اكیداً ضروري
است امکان بررسي صالحیت اعضاي هیئت مدیره باشگاههاي واگذار شده ،ازسوي وزارت
ورزش و جوانان و دیگر نهادهاي ذيربط بررسيكننده حدود صالحیتهاي عمومي ،فراهم
شود و اعضاي هیئت مدیره و مدیرعامل شركت داراي سابقه محکومیت قطعي كیفري یا
تخلفاتي مؤثر طبق قوانین و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار یا سوءشهرت حرفهاي
نباشند (همانند آنچه كه براي بانکهاي غیردولتي انجام ميشود).
همچنین ،ضروري است ممنوعیت فعالیت اعضاي احزاب و تشکلهاي سیاسي در هر
یک از اركان دو باشگاه فرهنگي ـ ورزشي مذكور مورد توجه قرار گیرد.
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جمعبندي و پيشنهاد
بدون فراهم شدن زیرساختهاي درآمدزایي باشگاهها و رفع موانع مذكور در این گزارش،
واگذاري (بورسي یا غیربورسي) نميتواند ضامن موفقیت خصوصيسازي در ورزش
حرفه اي كشور باشد .مادامي كه بسیاري از ضوابط حقوقي و قانوني نظام باشگاهداري
تدوین نشده است ،موضوع واگذاري و خصوصيسازي دو باشگاه ورزشي صرفاً رهاسازي
آنها تلقي مي شود؛ براي مثال درحال حاضر موضوع حِرف و مشاغل ورزش حرفهاي و
ضوابط بیمه اي و مالیاتي مشخص و مدوني وجود ندارد ،چرایي واگذاري این دو باشگاه به
بخش خصوصي و استقالل آنها از حمایتهاي دولتي و وابسته بودن سایر باشگاههاي رقیب
به صنایع بزرگ دولتي و ارتزاق آنها از این محل (نفت ،پتروشیمي ،فوالد و صنایع معدني)
مورد تأمل جدي است .لذا ،واگذاري یا خصوصيسازي دو باشگاه بزرگ ورزشي كشور،
جزئي از مسئله نظام باشگاهداري در كشور است و باید این موضوع در كنار سایر ابعاد
مربوط بهصورت یک مجموعه حقوقي مدون (نظام باشگاهداري ورزش حرفهاي كشور) به
تصویب نهاد مطرح قانونگذاري كشور یا هیئت وزیران برسد .با اینحال ،مشروط به رفع
موانع مذكور در این گزارش دو پیشنهاد ميشود :پیشنهاد نخست ،حذف عبارت «و باقي
سهام بهصورت خرد» از حکم بند «هـ» تبصره « »2قانون بودجه  1398ميباشد 1و دوم
اینکه ،در مقطع كنوني و با اقتضائات موجود «واگذاري بخشي از سهام دو باشگاه
(دارایيهاي نامشهود یا اصطالحاً برند دو باشگاه)» از طریق فرابورس ـ بازار دارایي فکري

ـ به نسبت  80درصد به شركتهاي سهامي عام داراي حداقل ده هزار سهامدار بهصورت
 .1پس از پذيرش در بازار پايه فرابورس و عرضه  ٥درصد سهام هر يك از دو شركت جهت كشف قیمت،
پنجاهويك درصد()% ٥1سهام آنها بهصورت بلوكي عرضه ميشود.
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بلوكي و باقي سهام بهصورت خرد به هواداران (در قالب شركت تعاوني سهامي عام)

عرضه شود.
در غیر اینصورت ،واگذاري به روش «پیمان مدیریت» (حفظ مالکیت دولت) 1از
طریق مزایده عمومي سازمان خصوصيسازي پیشنهاد ميشود.

 1در اين روش ،مديريت باشگاه ورزشي براي مدت معین (مثال ً  ٥يا  1٠ساله) به اشخاص حقیقي يا حقوقي
از طريق مزايده رقابتي يا حتي مذاكره واگذار ميشود .مديريت بنگاه در قبال بهاي پیمان و انجام خدمت در
اختیار پیمانكار است و مالكیت در اختیار دولت ميماند.

شناسنامه گزارش

شماره مسلسل16690 :

عنوان گزارش :موانع ،الزامات و مالحظات واگذاري باشگاههاي فرهنگي ـ ورزشي
استقالل و پرسپولیس

نام دفتر :مطالعات آموزش و فرهنگ (گروه ورزش ،میراث فرهنگي و گردشگري)
تهيه و تدوينكنندگان :صادق ستاريفرد ،مهدي مرادي
ناظر علمي :سینا كلهر
ويراستار تخصصي :ــ
ويراستار ادبي :ــ

واژههاي كليدي :ــ

تاريخ انتشار1398/8/4 :

