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کنفرانس خبری خصوصی سازی 
دو باشگاه اســتقالل و پرسپولیس هم 
سرانجام برگزار شد و مدیران باشگاه ها 
در کنار مدیران بورس به سواالت رسانه ها 
در این مورد پاسخ دادند. بخش مهمی 
از ســوال های کلیدی در این مورد اما 
همچنان مبهم به نظر می رسند. اگر قرار 
است این روند به موفقیت برسد، ابتدا به 
شفافیت ویژه ای در این مورد نیاز است. 
تا اینجا چنین طرحی دورنمای چندان 
مثبتی ندارد. به نظر می رسد دو باشگاه به 
سبک و سیاق همیشه به دنبال دریافت 
پول از هوادارها هستند اما این بار به جای 
اســتفاده از عبارت هایی مثل کمک و 
یاری رساندن به باشگاه، سهامی را به آنها 
می فروشند که ارزش و اعتبار واقعی آن 
اصال مشخص نیست. موضوعی که شاید 
به یک چالش بسیار بزرگ و تاریخی در 

فوتبال ایران تبدیل شود.
بحث واگذاری ســهام استقالل و 
پرســپولیس در بــورس و فرابورس از 
سال ها قبل مطرح شده بود اما تقریبا در 
هیچ مقطعی کار کارشناسی خاصی در 
این صورت انجام نگرفت. حتی همین 
حاال که ایــن اتفاق باالخــره رخ داده و 
سهام دو باشــگاه در بورس برای عرضه 
قرار داده شــده، باز هم عملکرد مثبتی 
برای در نظر گرفتن همه جوانب ماجرا 
در میان نبوده اســت. جالب اینجاست 
که بورســی ها اصرار دارند این کار را با 
شتاب زدگی بسیار زیادی انجام بدهند. 
آن هم در حالی که اگر این مســئولیت 
به درستی انجام نشــود، عواقب بسیار 
بدی برای هر دو تیم بــه همراه خواهد 

آورد. در نگاه اول دو باشگاه امیدوارند با 
ورود گسترده هوادارها و تزریق سرمایه، 
درآمد قابل توجهی به دســت بیاورند؛ 
اما مســاله اینجاســت که هنوز شکل 
تعامل آنها با بورس شفاف نشده است. 
تا امروز هرگز چنیــن اتفاقی در بورس 
ایران رخ نداده و سهام یک تیم فوتبال 
به صورت عمومی عرضه نشــده است. 
معلوم نیست در آینده این سهام چطور 
محاســبه خواهد شــد و چه راهکاری 
برای سود رســاندن به هواداران وجود 

خواهد داشت. استقالل و پرسپولیس 
در اصل دو مجموعه ورشکسته هستند 
و به لحاظ مالی وضعیت خوبی ندارند. 
پس چطور این دو باشگاه می خواهند 
هوادارها را برای چنین سرمایه گذاری 
مهیبی مجاب کنند؟ سوال اینجاست 
که آیا رفتن به بــورس روند درآمدزایی 
این دو باشگاه در حوزه های دیگر را نیز 
تغییر می دهد؟ برای مثال  بعد از رفتن 
به بــورس آنها می تواننــد حق پخش 
تلویزیونی را دریافت کنند؟ و اینکه آیا 

رفتن به بورس قراردادهای کارگزاری 
آنها را دســتخوش تحول خواهد کرد؟ 
اگر جواب این ســوال ها منفی باشــد 
نمی توانیم به سرنوشت واگذاری این دو 
باشگاه دل ببندیم. تا زمانی که یک طرح 
جامع برای این واگذاری صورت نگیرد و 
همه جوانب به درستی و دقت سنجیده 
نشود، نمی توان امیدوار بود که اتفاقات 

بسیار مثبتی در این فضا رخ بدهد.
به هیــچ وجه نمی تــوان پذیرفت 
کــه واگــذاری تنهــا ۱۰ درصــد از 

ســهام دو باشــگاه در بورس به معنی 
خصوصی ســازی کامل آنها باشــد. 
بدون تردید نمی تــوان نهادهایی مثل 
کنفدراســیون فوتبال آســیا را با این 
نمایش فریــب داد. فراموش نکنید که 
هنوز ۹۰ درصد سهام باشگاه در اختیار 
دولت اســت و بعید به نظر می رسد که 
دولت همچنان اراده ای بــرای واگذار 
کردن این سهام داشــته باشد. این که 
وزارت ورزش مالکیــت اســتقالل و 
پرســپولیس را تنها به یک فرد خاص 
واگذار نمی کند به خــودی خود اتفاق 
بدی نیست، اما شریک کردن هوادارها 
در چنین فعالیتی داستان های خاص 
خودش را بــه دنبال خواهد داشــت. 
این حقیقــت را از یاد نبریــم که بعد از 
مشکالت مربوط به بورس و ضررهای 
کالن عده زیادی از مــردم در این فضا، 
خیلی ها دیگر عالقه ای بــه حضور در 
این عرصه ندارند و اصال دوست ندارند 
سهام باشــگاه های فوتبال را بخرند. به 
نظر می رسد مدیران بورس بیشتر از آن 
که به دنبال بهبود شرایط سرخابی ها 
باشــند به دنبال ورود گسترده مردم و 
رونق بورس هســتند اما اعتماد به این 
فضا در شــرایط فعلــی کار راحتی به 
نظر نمی رسد. باشــگاه های استقالل 
و پرســپولیس تنها به این موضوع فکر 
می کنند که از فروش ۱۰ درصد سهام 
رقم قابــل توجهی به دســت بیاورند، 
بدهی های قبلی را بپردازند، پرونده های 
باز را ببندند و قرارداد ستاره های فعلی را 
تمدید کنند اما آیا تضمینی وجود دارد 
که ســهام آنها در بورس واقعا سود آور 
باشد؟ آیا تضمینی وجود دارد که افراد 
بتوانند از رقم هایی که برای این دو باشگاه 

در بورس گذاشتند به درآمد برسند؟ اگر 
این طرح شکســت بخورد دیگر هرگز 
خبری از ســرمایه گذاری هوادارها در 
جریان اداره دولتــی در میان نخواهد 
بود. به همین خاطر است که این طرح 
باید با آسیب شناسی به مراتب بیشتر و 
دقیق تر و جزئی نگرتری همراه می شد. 
هواداران کامال حق دارند که نگران روند 
اجرای این طرح باشند. چراکه این که 
راه تغییر شرایط استقالل و پرسپولیس 
تنها تزریق گسترده سرمایه به این دو 
تیم نیســت. تجربه نشــان داده است 
که هر وقت پول زیــادی در اطراف دو 
باشگاه دیده شده بحران های بزرگ تر، 
قراردادهای ناامید کننده تر و فسادهای 
وســیع تری نیز در این دو باشگاه شکل 
گرفته است. شرایط سهام دو باشگاه نیز 
تنها در شرایطی مورد قبول خواهد بود که 
تک تک هزینه های باشگاه کامال شفاف 
شود. هوادارانی که با دسترنج زندگی شان 
دوست دارند سهام باشگاه را بخرند باید از 
همه تصمیم های مدیریتی در این تیم 
آگاه شوند. آنها حق دارند بدانند رقمی 
که به باشگاه می پردازند در چه زمینه اي 
هزینه می شــود و به جیب چه کسانی 

می رود.

استقالل و پرسپولیس؛خصوصی سازی یا نمایش؟ 

فرانگرانی! 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

در نگاه اول دو باشگاه 
امیدوارند با ورود گسترده 
هوادارها و تزریق سرمایه، 

درآمد قابل توجهی به دست 
بیاورند؛ اما مساله اینجاست 

که هنوز شکل تعامل آنها با 
بورس شفاف نشده است
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 تالش دختران هندبال 
براي جهاني شدن

سي ام شهریورماه 
بــود کــه تیــم ملي 
بزرگســاالن هندبال 
بانوان توانســت براي 
نخستین بار در تاریخ 
ورزش هاي گروهي و 
توپي بانوان ســهمیه حضور در رقابت هاي جهاني را به 
دست بیاورد. هندبالیست هاي ایران در نخستین تجربه 
خود عملکرد خوبي هم نشان دادند و حاال نوبت دختران 
جوان این رشته است که راه جهاني شدن را طي کنند. 
مسابقات هندبال قهرماني آســیاي دختران از امروز تا 
22 اسفند به میزباني آلماتي قزاقستان برگزار مي شود و 
ملي پوشان کشورمان تالش خود را براي کسب سهمیه 
مسابقات جهاني آغاز مي کنند. آنها در گام نخست میزبان 
مسابقات که از مدعي هاي قهرماني است را پیش رو دارند. 
در این مسابقات پنج تیم قزاقستان، ازبکستان، هند، تایلند 
و ایران حضور دارند و طبق اعالم مهسا معتمدي، مربي تیم 
ملي، تیم هاي قزاقستان و ازبکستان سخت ترین رقباي 
هندبالیست هاي ایران هســتند. در هر حال با انصراف 
کره جنوبي از قهرماني آســیا، در پایان این مســابقات 
تنها دو سهمیه مسابقات جهاني اسلووني 2۰22 توزیع 
مي شود و نبرد تیم ها براي رسیدن به این سهمیه ها حتما 
دیدني خواهد بود. ملي پوشان ایران سه شنبه ۱7 اسفند 
به مصاف قزاقستان مي روند، پنجشنبه ۱۹ اسفند با هند 
دیدار مي کنند، شنبه 2۱ اسفند مقابل تایلند به میدان 
مي روند و یکشنبه 22 اسفند با ازبکستان بازي مي کنند. 
شهرزاد نصوحی، سیده لیال حســینی، هدیه ویسی، 
معصومه قنبری، هانیه کریمی، غــزل عادلی، مرضیه 
قاراخانی، مبینا حسن نژاد، مهربان بدوی، نگار زنده بودی، 
مائده شهبازی، سارا موسی زاده، هستی دوخایی، الناز 
یارمحمدی، آرزو بهمنی و فاطمه مریخ ملی پوشان اعزامی 

به این مسابقات هستند.

ورزش بانوان

آدرنالین

آریا رهنورد

فرماندهی انتظامی استان اردبیل در نظر دارد جهت احداث ساختمان فرماندهی انتظامی بخش 
ارشق )رضی( واقع در شهرستان مشگین شهر بامشخصات ذیل نسبت به برگزاری تشریفات قانونی مناقصه 

اقدام نماید.
1-متراژ پروژه: ساختمان اصلی بمتراژ 500مترمربع )همکف و طبقه اول(

2- برآورده پروژه: 43/483/500/000ریال
3- سیستم گرمایش و سرمایش : موتورخانه مرکزی 

KVA  10 UPS 30 وKVA دیزل ژانراتور 
4- نوع اسکلت: بتنی 

5- محل تامین اعتبار: اعتبارات عمرانی ناجا از محل اسناد خزانه اسالمی بند )ب( تبصره )ه( قانون 
بودجه سال 1400 با سررسید سال 1403 )اخزا001(

6-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 2/174/175/000ریال )فقط ضمانت نامه بانکی معتبر مورد 
قبول است(

7-پیمان بصورت اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع )مقطوع( براساس فهرست بهاء پایه ابنیه، 
برقی و مکانیکی سال 1400 با کلیه ضرایب متعلقه به این فهرست بها است.

8-کسورات: مطابق با طرح های عمرانی و در قالب اسناد یاد شده پرداخت خواهد شد و ارائه مفاصا 
حساب تابع ضوابط مراجع مربوطه خواهد بود.

9- کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات متقاضیان مختار است.
لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیت پیمانکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری 
که دارای پایه حداقل 5 در رشته ابنیه و دارای پایه حداقل 5 در رشته تاسیسات و تجهیزات می باشند. 
دعوت میگردد حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری جهت دریافت اسناد مناقصه با به همراه داشتن معرفی 
نامه کتبی ، کپی برابر اصل گواهی نامه صالحیت و رتبه بندی شرکت از معاونت برنامه ریزی و مدیریت 
استانداری، ارائه گواهی نامه سمتا ، رزومه و سوابق کاری از سال 97 تاکنون به آدرس: اردبیل – جاده 

تبریز – تپه نادری – معاونت مهندسی انتظامی استان اردبیل تلفن: 21824057-045 مراجعه نمایند.
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه 

فرماندهی انتظامی استان اردبیل

فرماندهی انتظامی استان اردبیل در نظر دارد جهت احداث ساختمان فرماندهی انتظامی شهرستان  
پارس آباد  واقع در شهرستان پارس آباد  بامشخصات ذیل نسبت به برگزاری تشریفات قانونی مناقصه 

اقدام نماید.
1-متراژ پروژه: ساختمان اصلی بمتراژ 1170 مترمربع )همکف و طبقه اول(

2- برآورده پروژه: 105/300/000/000ریال
3- سیستم گرمایش و سرمایش : موتورخانه مرکزی – کولرگازی– رادیاتور 

30KVA UPS  50  وKVA دیزل ژانراتور 
4- نوع اسکلت: بتنی 

5- محل تامین اعتبار: اعتبارات عمرانی ناجا از محل اسناد خزانه اسالمی بند )ب( تبصره )ه( قانون 
بودجه سال 1400 با سررسید سال 1403 )اخزا001(

6-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 5/265/000/000ریال )فقط ضمانت نامه بانکی معتبر مورد 
قبول است(

7-پیمان بصورت اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع )مقطوع( براساس فهرست بهاء پایه ابنیه، 
برقی و مکانیکی سال 1400 با کلیه ضرایب متعلقه به این فهرست بها است.

8-کسورات: مطابق با طرح های عمرانی و در قالب اسناد یاد شده پرداخت خواهد شد و ارائه مفاصا 
حساب تابع ضوابط مراجع مربوطه خواهد بود.

9-کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات متقاضیان مختار است.
لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیت پیمانکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری 
که دارای پایه حداقل 5 در رشته ابنیه و دارای پایه حداقل 5 در رشته تاسیسات و تجهیزات می باشند. 
دعوت میگردد حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری جهت دریافت اسناد مناقصه با به همراه داشتن معرفی 
نامه کتبی ، کپی برابر اصل گواهی نامه صالحیت و رتبه بندی شرکت از معاونت برنامه ریزی و مدیریت 
استانداری، ارائه گواهی نامه سمتا ، رزومه و سوابق کاری از سال 97 تاکنون به آدرس: اردبیل – جاده 

تبریز – تپه نادری – معاونت مهندسی انتظامی استان اردبیل تلفن: 21824057-045 مراجعه نمایند.
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه 

فرماندهی انتظامی استان اردبیل


