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  چكيده
هدف بررسي   ر سرمايه، اين پژوهش بااي ليگ برتر به بازا هاي فوتبال حرفه با توجه به اهميت و منافع ورود باشگاه

هاي فوتبال  هايي براي ورود باشگاه ها در مقايسه با شرايط ورود به بازار سرمايه و ارائة پيشنهاد وضعيت موجود اين باشگاه
هاي آن  آوري داده پيمايشي و ابزار جمع-اين تحقيق از نوع توصيفي. انجام رسيد  اي ليگ برتر به اين بازار به حرفه
هاي سازمان بورس تنظيم شد و روايي آن مورد تأييد كارشناسان و متخصصان قرار  ليستي بود كه براساس شاخص چك

بودند كه همة آنها در نمونه منظور 1390برتر در سال  اي ليگ باشگاه فوتبال حرفه 18جامعة آماري اين تحقيق . گرفت
منظور بررسي و  از آمار توصيفي به. آوري شد ها جمع هاي تحقيق نيز از طريق مديران اين باشگاه داده. شدند
ساختارمديريتي و نيروي انساني . 1:آمده عبارتند از دست نتايج به. شده استفاده شد آوري هاي جمع وتحليل داده تجزيه
ايط الزم براي هاي مورد بررسي، شر كدام از باشگاههيچ. 2اي سودآور نيست؛   ها متناسب با يك باشگاه فوتبال حرفه باشگاه

جا از  طور يك آهن بدون طي فرايند ورود، به در مورد فرابورس نيز تنها سهام باشگاه راه.  3ورود به بازار بورس را ندارند؛ 
است  براساس نتايج ، مقتضي . اند ها هنوز وارد آن نشده طريق اين بازار به بخش خصوصي فروخته شده و ديگر باشگاه

اي ليگ برتر تغييرات الزم را در زمينة ساختار مالي و اداري خود براي ورود به بازار سرمايه  ههاي فوتبال حرف باشگاه
  .ايجاد كنند

 
  هاي كليدي  واژه

 .بازار اول، بازار دوم، بورس، شفافيت مالي، فرابورس

                                                           
   09121063928: تلفن : نويسندة مسئول  Email:reza_amirtash2000@yahoo.com                                           

                                                               



 1393پاييز، 3شمارة ، 6دورة ية مديريت ورزشي، نشر                                                                                        

 

400

  مقدمه
ر توان به ها و فعاالن اقتصادي با حداكث كند كه تمام بخش شرايط اقتصادي حاكم بر كشور ايجاب مي

هاي مذكور زماني مثمرثمر خواهد بود كه با انضباط مالي و پاسخگويي  فعاليت بخش. فعاليت بپردازند
واحدهاي اقتصادي، درآمدزايي، كنترل   ترين موارد در فعاليت از جمله مهم. مديران آنها همراه باشد

ني كارامد و نظم دادن به فرايند وري است كه در ساية استفاده از نيروي انسا ها و افزايش بهره هزينه
در دنياي امروز بخش ورزش از نظر اقتصادي . شود هاي واحدهاي مذكور تأمين مي درآمدها و هزينه

هاي اقتصادي كشورها  تأثير زيادي بر شاخص هاي اقتصادي در اين بخش  اهميت زيادي داشته و فعاليت
ز اگرچه هنوز ورزش جايگاه اقتصادي خود را در كشور ما ني. از جمله اشتغال و رشد اقتصادي دارد

هاي  در ايران ورزش فوتبال نسبت به ساير رشته. تأثير آن بر اقتصاد كشور انكارناپذير است نيافته، 
اين مسئله . تر بوده و گردش مالي كه در آن جريان دارد، داراي ابعاد وسيعي است ورزشي شاخص

و سودآوري و توسعة بخش فوتبال را كه از آثار آن افزايش  ضرورت ايجاد انضباط مالي، افزايش كارايي
هاي الزم براي تأمين شرايط  براي رسيدن به اين هدف ضروري است زمينه. سازد اشتغال است، عيان مي

با . ها وارد اين بازار شوند اي فراهم شده و اين باشگاه هاي فوتبال حرفه ورود به بازار سرمايه توسط باشگاه
ها،  ها و افزايش درآمدهاي باشگاه توان گفت بهترين راه كنترل هزينه هاي مربوطه مي خصتوجه به شا

هاي مالي  اي فوتبال با ورود به بازار سرمايه ضمن تأمين نياز هاي حرفه باشگاه. ورود آنها به بورس است
ها و تسهيالت  هاي اختصاصي، تقويت مالي بازيكنان، توسعة فعاليتهاي توسعة استاديوم خود در زمينه
ها و تهية سرماية  استقراض  سهامداران، كاهش نقدينگي   گذاري در پرورش جوانان، افزايش جاري، سرمايه

هاي اقتصادي در عرصة ورزش كه  نقش بارز فعاليت. كنند مورد نياز، به اقتصاد كشور نيز كمك مي
از آثار مستقيم اقتصادي ورزش . ستفوتبال نيز جزئي از آن است، در كل اقتصاد كشورها انكارناپذير ا

توان به توليد كاالها و خدمات ورزشي، صادرات و واردات كاالها و خدمات ورزشي، ايجاد اماكن و  مي
تر  اي، جذب گردشگر و از همه مهم تسهيالت ورزشي، مشاركت در بازار بورس، تبليغات، پخش رسانه

 800دهد، بخش ورزش حدود  نشان مي 2004سال  گرفته در مطالعات انجام. ايجاد اشتغال اشاره كرد
درصد از كل اشتغال را  30تنهايي از اين مقدار انگليس به. هزار فرصت شغلي را در اروپا ايجاد كرده است

). 14(درصد قرار دارند  12درصد و فرانسه با 13به خود اختصاص داده است و پس از آن، آلمان با 
داشتن . تواند آثار اقتصادي غيرمستقيمي نيز داشته باشد رزش ميبر آثار مستقيم اقتصادي، و عالوه
دليل  امروزه ورزش به. يافتگي يك كشور است هاي مهم توسعه سالم و تندرست يكي از شاخص اي جامعه
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هاي ملي  هاي درمان، توسعة برنامه چشمگير بر افزايش تندرستي افراد، موجب كاهش هزينه تأثير داشتن 
هاي  با نگاهي به صنعت فوتبال و باشگاه. كار به كل جمعيت شده است نسبت نيرويسالمت و افزايش 

نقدينگي  نيازمند ها اين باشگاه. يابيم كه گردش مالي زيادي در آنها جريان دارد اي فوتبال، درمي حرفه
س و اما حضور در بازار بور. بهترين محل براي تهية آن بازار بورس است و گذاري هستند براي سرمايه

. ترين آنها انضباط و شفافيت مالي است استفاده از امكانات آن مستلزم ايجاد شرايط خاصي است كه مهم
عنوان يكي از  بر رونق و وسعت در بازار بورس به ها به بورس عالوه خصوصي شدن و ورود اين باشگاه

گذاري،  ا را براي سرمايهبخشد و مسير آنه ها را بهبود مي هاي مهم اقتصاد كشور، شرايط باشگاه پايه
با توجه به ماهيت . كند هاي مالي و عملكرد ورزشي هموار مي درآمدزايي و پيشرفت و توسعه در زمينه

سازي  دهند، براساس اصل خصوصي اي فوتبال و نوع خدماتي كه آنها به جامعه ارائه مي هاي حرفه باشگاه
. يي هستند كه بايد به بخش خصوصي واگذار شوندها ها جزء بخش كه در قانون اساسي آمده، اين باشگاه

. سازي آنها  شكي وجود ندارد، نكتة حائز اهميت نحوة طي اين فرايند است بنابراين در اصل خصوصي
هاي فوتبال، ورود آنها به بازار بورس و عرضة  سازي و ادارة مشاركتي باشگاه بهترين روش براي خصوصي
توانند با خريد  ويژه هواداران مي ها به بورس، افراد، به صورت ورود باشگاهدر . سهام آنها در اين بازار است

پس از ورود به . سهام باشگاه در تأمين مالي باشگاه سهيم شوند و در مديريت آن مشاركت داشته باشند
تواند بر  گذاري سهام باشگاه و تغييرات قيمت آن از موارد بسيار مهم است كه مي بازار بورس، قيمت

علت اين تغييرات در بعضي موارد . اي داشته باشد كننده فيت تداوم حضور باشگاه در بورس آثار تعيينكي
هاي حاضر در بازار بورس است، اما عوامل اثرگذار بسياري وجود دارند كه خاص  مشابه با ديگر شركت
انات برد و باخت، هاي فوتبال نوس تأثيرگذارترين عوامل بر قيمت سهام باشگاه . صنعت فوتبال هستند

در ). 1(اي سهامداران است  تصميمات مديريتي، جذب بازيكنان معروف و نامي و رفتارهاي غيرحرفه
طي تحقيقي در زمينة وضعيت فوتبال اروپا كه در آن تغييرات صنعت  2و مارتين1اركوئز 2000سال

هاي  د وضعيت اقتصادي باشگاهترين پيشنهاد براي بهبو ها بررسي شد، عمده فوتبال اروپا در سطح باشگاه
در  2005در پژوهشي كه در سال 3ميچي و آگتون). 17(ورود آنها به بازار بورس بود   اي فوتبال، حرفه

شدند، انجام دادند، نتيجه گرفتندكه براي مقابله با شرايط  هايي كه به روش شركتي اداره مي مورد باشگاه
تواند  صورت شركت تجاري مي ها به رده است، ادارة باشگاهاقتصادي دشواري كه صنعت فوتبال را احاطه ك

                                                           
1. Marques 
2. Martin 
3. Michi &Oughton 
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هاي  هاي محققان نشان داد كه ادارة شركتي باشگاه بررسي. منزلة يك راهكار اساسي مدنظر قرار گيرد به
سازي اطالعات  اند با شفاف ها توانسته باشگاه ها، در عين حال هاي ادارة باشگاه بر بهبود معيار فوتبال، عالوه

دليل اين موضوع آن است كه حاميان مالي و . دست آورند تي و مالي خود، سود بيشتري را بهمديري
عمل  داشته باشد، حمايت مالي بيشتري به تري شفاف و روشن هواداران از باشگاهي كه اطالعات

در مورد وضعيت فوتبال كشور پرتغال  2006در تحقيقي كه در سال 1همچنين باروس). 18(آورند  مي
ها، بهبود  پذيري مالي و اداري باشگاه منظور افزايش پاسخگويي و مسئوليت م داد، اظهار كرد كه بهانجا

اي فوتبال به بازار بورس  هاي حرفه ها، الزم است كه تمامي باشگاه اي باشگاه شفافيت مالي و ادارة حرفه
العمل بازار به نتايج  عكس"با عنوان  2009و همكاران در پژوهشي كه در سال  2بنكرايم). 9(وارد شوند 

دست  هاي فوتبال حاضر در بازار بورس به انجام دادند، نتيجه گرفتندكه نتايج ورزشي كه باشگاه "ورزشي
). 10(گذارد  تأثير مي آورند، هم بر بازدهي غيرعادي سهام و هم بر ميزان معامالت زمان انجام مسابقه  مي

هاي ورزشي به شركت  تأثيرتبديل وضعيت باشگاه ضوع تحقيقي را با مو) 2012(و همكاران  3تيري
اي فوتبال حاضر   باشگاه حرفه17جامعة آماري اين تحقيق . هاي مذكور انجام دادند تجاري روي باشگاه

ها در بورس، نه تنها يك  آمده اين بود كه حضور باشگاه دست از جمله نتايج به. در بورس انگلستان بود
هاي فوتبال است، بلكه راهي است براي نظم بخشيدن و ايجاد  ن مالي باشگاهمنبع در دسترس براي تأمي

در ايران ). 20(هايي كه در مورد بدهكاري و تعادل مالي خود نگراني دارند  تعادل در ساختار مالي باشگاه
ازار ورود به ب .اي فوتبال ليگ برتر، تأمين نيازهاي مالي است هاي حرفه هاي اصلي باشگاه يكي از دغدغه

تواند كمك شاياني به رفع  ها، مي بورس با پذيرش و تأمين شرايط آن و ايجاد تغييرات سازنده در باشگاه
با اينكه در حال حاضر بازارهاي فعال بورس در كشور وجود داشته و . ها كند مشكالت اين باشگاه

هاي  كدام از باشگاه ند، هنوز هيچاي فوتبال به بازار بورس تأكيد دار هاي حرفه مسئوالن نيز بر ورود باشگاه
ها براي ورود به بازار  پژوهش جامعي نيز در زمينة ارزيابي وضعيت اين باشگاه. اند مذكور وارد بورس نشده

هاي فوتبال  كه با توصيف وضعيت موجود باشگاه در اين تحقيق سعي شده. بورس انجام نگرفته است
ازار سرمايه، شرايط آنها براي حضور در بازار بورس بررسي اي ليگ برتر و مزاياي ورود آنها به ب حرفه
  .شود

                                                           
1. Barros 
2. Benkraim,  
3.Theiri,S.etal 
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  ها به بازار سرمايه شرايط ورود باشگاه
تر  است كه بازار فرابورس با شرايطي آسان بازار سرماية ايران شامل دو بازار اصلي بورس و بازار فرابورس 

بازار به نام بازار اول و بازار دوم  فرابورس نيز داراي دو. ها در نظر گرفته شده است براي ورود شركت
 .تري را براي ورود داراست در اين دو بازار نيز، بازار دوم شرايط سهل. است

  
  بازارهاي مختلف بازار سرماية ايران. 1شكل

 
  ):5(توانند وارد بازار اصلي بورس شوند هاي حائز شرايط زير مي بنگاه

  نزد سازمان بورس ثبت شده باشند؛. 1
  ديت قانوني مؤثر براي نقل و انتقال سهام آنها وجود نداشته باشد؛محدو. 2
  سهام آنها بانام بوده و داراي حق رأي باشد؛. 3
  تمام بهاي اسمي سهام آنها پرداخت شده باشد؛. 4
  شدة آن كمتر از دويست ميليارد ريال نباشد؛ سهامي عام بوده و سرماية ثبت. 5
عادي بوده و امتياز خاصي براي بعضي سهامداران در نظر گرفته تمام سرماية آن منقسم به سهام . 6

  نشده باشد؛
  شدة آن شناور بوده و تعداد سهامداران آن حداقل هزار نفر باشد؛ درصد از سهام ثبت 20حداقل. 7
حداقل سه سال سابقة فعاليت در صنعت مربوطه را داشته باشد و طي اين مدت موضوع فعاليت آن . 8

  اشد؛تغيير نكرده ب
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در سه دورة متوالي منتهي به پذيرش كه حداقل دو دورة آن سال مالي كامل باشد، سودآور بوده و . 9
انداز روشني از تداوم سودآوري و فعاليت شركت در صنعت مربوطه وجود داشته  همچنين چشم

  باشد؛
  زيان انباشته نداشته باشد؛. 10
شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به كل  هاي مالي ساالنه حسابرسي براساس آخرين صورت. 11

  درصد باشد؛ 30هاي شركت حداقل  دارايي
از ساختار مالي و حسابرسي صحيح و دقيق منطبق بر استانداردهاي بورس برخوردار بوده، شفافيت . 12

هاي مالي، وجود  مالي داشته باشد و دعاوي حقوقي له يا عليه شركت، داراي اثر با اهميت بر صورت
براي ورود به بازارهاي فرابورس كه بازار موازي با بازار اصلي بورس است، يك شركت . باشدنداشته 

  : بايد داراي شرايط زير باشد
  )4(شرايط ورود به بازاراول

  نزد سازمان فرابورس ثبت شده باشد؛. 1
  نفر باشد؛ 200شدة آن شناور بوده و تعداد سهامداران آن حداقل  درصد سهام ثبت10حداقل . 2
  شدة آن حداقل ده ميليارد ريال باشد؛ آخرين سرماية ثبت. 3
  زيان انباشته نداشته باشد؛. 4
انداز روشني از تداوم سودآوري در  در دورة مالي منتهي به پذيرش، سودآور بوده و همچنين چشم. 5

  فعاليت شركت و صنعت مربوطه وجود داشته باشد؛
  .ه شركت وجود نداشته باشددعاوي داراي اثر و با اهميت له يا علي. 6

ي منطبق بر استانداردهاي فرابورس مند و صحيح حسابداري و حسابرس همچنين از سيستمي نظام
 .برخوردار باشد

  :تر از بازار اول بوده و به شرح زير است شرايط پذيرش در بازار دوم فرابورس سهل
بوده و تعداد سهامداران آن حداقل سهام شركت در فرابورس ثبت شده و حداقل پنج درصد آن شناور . 1

  صد نفر باشد؛
  شدة آن حداقل يك ميليارد ريال باشد؛ آخرين سرماية ثبت. 2
  اليحة قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت نباشد؛ 141مشمول مادة. 3
  .دعاوي حقوقي مؤثر له يا عليه شركت وجود نداشته باشد. 4
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. هاي كوچك نيز امكان پذيرش دارند تأسيس و شركت ي تازهها ده، شركت هاي زيان در بازار دوم شركت
همچون استقرار يك . البته شرايط عمومي بازار اول براي شركت متقاضي در بازار دوم نيز وجود دارد

ها و حسابرسي  سيستم حسابداري استاندارد و مطلوب و نبود سابقة محكوميت مؤثر براي شركت
اگر شركتي (اليحة قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت  141ادة همچنين در مورد شمول م. استاندارد

گيري در مورد انحالل يا  هايش باشد، بايد براي تصميم بيشتر از نيمي از دارايي  داراي زيان انباشته
و نبود دعاوي حقوقي مؤثر عليه شركت همانند، ) افزايش سرمايه، مجمع عمومي را دعوت به جلسه كند

  .بازار اول است
  هاي فوتبال به بازار سرمايه مزاياي ورود باشگاه

كه سازمان  اي گونه شرط تداوم حيات يك سازمان، برخورداري از ساختار صحيح اداري و مالي است، به
وري و كسب درآمد، سودآوري خود را افزايش دهد و از نظر مالي دچار كمبود  بتواند با افزايش بهره

اختار مالي و اداري يك سازمان، ورود آن به بازار سرمايه با تأمين شرايط بهترين راه براي اصالح س. نشود
الزم است، زيرا بازار سرمايه مقرراتي دارد كه مستلزم برقراري ساختار صحيح و پاسخگوي اداري و مالي 

اي به بازار سرمايه موجب افزايش حجم اين بازار  هاي فوتبال حرفه از طرف ديگر ورود باشگاه. است
  .شود و از نظر اقتصادي براي كشور نيز منافعي در بر دارد مي

 
  ارتباط بين ورود به بازار سرمايه با منافع اقتصادي كشور و باشگاه. 2شكل

  
ها در بردارد كه  بر موارد مذكور، ورود به بازار سرمايه مزاياي ديگري نيز براي باشگاه عالوه
  .است 1اين مزايا به شرح جدول . شوند مند مي ا بهرهها در صورت ورود به اين بازار از آنه باشگاه
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 هاي فوتبال به بازار سرمايه مزاياي ورود باشگاه. 1جدول 

  تر؛ استفاده از تسهيالت بانكي با شرايطي آسان.5 تأمين نيازهاي مالي باشگاه؛. 1
  هزينه؛ ت آسان، سريع و كمصور نقل و انتقال سهام به.6 گذاران؛معرفي باشگاه به گروه وسيعي از سرمايه. 2
  صدور اوراق مشاركت و گواهي سپرده؛.7 هاي مالياتي؛استفاده از معافيت. 3
  .فرايند سادة خروج از بازار.8 گذاري عادالنه و علمي بر سهام باشگاه؛ قيمت. 4

  نشر توسط سازمان فرابورس ايران. راهنماي ورود به فرابورس : منبع
  

  شناسي تحقيق روش
توصيف وضعيت  منظور هاي آن به اين پژوهش توصيفي و از نوع پيمايشي است كه داده تحقيق درروش 
جامعة آماري  .آوري شده است صورت ميداني جمع اي ليگ برتر، به هاي فوتبال حرفه باشگاه موجود

شگاه با18كه تعداد آنها   هستند،1390در سال ليگ برتر در اي فوتبال حاضر هاي حرفه تحقيق، باشگاه
طريق مديران آنها  از نياز هاي مورد بود و نمونة آماري نيز برابر با جامعة آماري در دسترس بود كه داده

براساس شرايط  سؤال بود و 48ساخته شامل  ليست محقق ها چك آوري داده جمع ابزار. كسب شد
 روايي آن با م شده وهاي تجاري به اين سازمان تنظي بنگاه شده توسط سازمان بورس براي ورود تعيين

نظران شامل استادان مديريت  صاحب پيشنهادهاي استادان محترم، متخصصان و نظرها و استفاده از
سؤال مورد توافق متخصصان بود و 39سؤال،  48از جمع . ورزشي و كارشناسان باسابقة بورس تأييد شد

ليستي  در هر باشگاه چك. سؤال نيز نظرهاي اصالحي داده شدكه در سؤاالت اعمال شد 9در مورد 
مقايسة  منظور فرابورس به هاي سازمان بورس ودستورالعمل همچنين از. توسط مدير باشگاه تكميل شد

 ها، ورود به اين سازمان زمينة در ها ها براي تعيين كاستي آنها با وضعيت موجود باشگاه شرايط مندرج در

توصيف وضعيت  منظور نمودارها به درصدها و توصيفي شامل جداول، آمار ضمن از در. استفاده شد
  .اي ليگ برتر استفاده شد هاي فوتبال حرفه باشگاه موجود

 

  هاي تحقيق يافته
هاي دريافتي از  پاسخ آمده از دست هاي به نمودارها، يافته جداول، درصدها و اين بخش با استفاده از در

 در. شود سرمايه ارائه مي آنها به بازار شرايط ورود نيروي انساني و زمينة ساختار مديريتي و ها در باشگاه

تنها باشگاه صنعت نفت . نفر است 5يا  3ها  باشگاه اعضاي هيأت مديره در ساختار مديريتي، تعداد مورد
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مورد تحصيالت و شغل اعضاي هيأت مديره خارج از  ها در يافته. نفر عضو هيأت مديره دارد 7آبادان 
  . است ها به شرح جدول زير استخدام نيروي انساني باشگاه باشگاه و تحصيالت و نوع

 ها تحصيالت، شغل و نوع استخدام نيروي انساني باشگاه. 2جدول 

 هيأت مديره 

كارشناسي دكتري جمع
 ارشد

  كارداني كارشناسي
 تحصيالت

نفر83جمع  نفر11 
درصد از  3/13

 كل

نفر17
درصد  5/20

 از كل

نفر50
درصد  2/60

 ازكل

نفر5
درصد  6

 از كل
كدام هيچ جمع هايدستگاه شغل آزاد 

 دولتي
سازمان دانشگاه

 تربيت
 بدني

شغل خارج 
 از باشگاه

 

نفر 83 نفر 19   
درصد  9/22

 از كل

نفر12
درصد از 5/14

 كل

نفر48
درصد  8/57

 از كل

نفر3
درصد  6/3

 از كل

نفر1
2/1 

درصد از 
 كل

 نيروي انساني

ارداديقر پيماني رسمي جمع   
نوع 

 استخدام
نفر 673 نفر 52 

درصد از كل 7/7  

نفر58
درصد از كل 6/8  

نفر563
درصد از  7/83

 كل
ديپلم و كارداني كارشناسي كارشناسي ارشد دكترا جمع

 كمتر
 

 تحصيالت
نفر 673 نفر 9   

درصد  3/1
 از كل

نفر39
درصد از  8/5

 كل

نفر160
درصد از  8/23

 كل

نفر57
5/8 

 درصد از
 كل

نفر408  
6/60 

درصد از 
 كل

 
  :ها به شرح جدول زير است شرايط ورود به بازار سرمايه در بخش قبلي ذكر شده و يافته
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  ها به بازار بورس ها در مورد شرايط اول تا هفتم ورود باشگاه يافته. 3جدول

  
  3ادامة جدول 

 شرط هشتم شرط نهم شرط دهم شرط يازدهم شرط دوازدهم
  موضوع

  
 اهباشگ

ساختار مالي و 
  حسابرسي صحيح

  

نسبت حقوق 
صاحبان سهام 
  به كل دارايي

وجود زيان 
  انباشته

وجود 
  سودآوري

سابقة 
  فعاليت

  )سال(
  بلي
  بلي
  بلي
  بلي
  بلي
  بلي
  بلي
  بلي
  بلي
  بلي
  بلي
  بلي

100%  
100%  
100%  
100%  
100%  
100%  
100%  
100%  
100%  
100%  
100%  
100%  

 بلي
  بلي
  خير
  خير
  خير
  بلي
  خير
  بلي
  خير
  بلي
  بلي
  خير

 خير
  بلي
  بلي
  بلي
  بلي
  خير
  بلي
  خير
  خير
  خير
  خير

  ليب

21 
22  
9  
4  
12  
25  
19  
11  
2  
11  
5  
8  

  پرسپوليس
  استقالل

  سايپا
  سپاهان

  ذوب آهن
  رسپاسيفج

  مس سرچشمه
  تراكتورسازي

  شهرداري تبريز
  صنعت نفت 

  فوالدخوزستان
  مس كرمان
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  بلي
  بلي
  بلي
  بلي
  بلي
 بلي

100%  
100%  
100%  
100%  
100%  
100% 

 خير
  بلي
  خير
  بلي
  خير
 بلي

 خير
  خير
  خير
  خير
  بلي
 خير

10 
62  
11  
6  
2  
10 

  صباي قم
  شاهين بوشهر

  ملوان انزلي
  داماش ايرانيان

  نفت تهران
 آهن راه

  
  :به شرح زير است 3هاي جدول  يافته

  
 ها شده توسط باشگاه هاي برآورده ها در مورد شرط يافته. 4جدول

 شرط مورد نظر اي حائز شرط مربوطه ه تعداد و درصد باشگاه

ها حائز آن نيستندكدام از باشگاههيچ
را احراز   درصد آن 45ها حائز آن بوده و بقيه يعني  درصد باشگاه 55باشگاه يعني  10

.اند نكرده  
را احراز  درصد آن  72ها حائز آن بوده و بقيه يعني  درصد باشگاه 28باشگاه يعني  5

.اند نكرده  
را احراز  درصد آن 45ها حائز آن بوده و بقيه يعني  درصد باشگاه 55گاه يعني باش 10

.اند نكرده  
صورت سهامي عام ثبت  ها به درصد باشگاه 17باشگاه يعني  3در مورد اين شرط تنها 

.ها شرط حداقل سرمايه را ندارند كدام از باشگاه اند، اما هيچ  شده  
درصد  72ها به سهام تبديل شده و در بقيه يعني  هدرصد باشگا 28باشگاه يعني  5سرماية 

در مورد وجود سهام ممتاز، تنها در باشگاه صنعت نفت آبادان . اين فرايند طي نشده است
  .سهام ممتاز وجود دارد

  .ها سهام شناور وجود ندارد كدام از باشگاه در هيچ
درصد  89ها يعني  هاي شهرداري تبريز و نفت تهران، بقية باشگاه به استثناي باشگاه

  .ها واجد شرط هستند باشگاه
درصد آن را احراز  61ها حائز آن بوده و بقيه يعني  درصد باشگاه 39باشگاه يعني  7

  .اند نكرده
را احراز  درصد آن  50ها حائز آن بوده و بقيه يعني  درصد باشگاه 50باشگاه يعني  9

  .اند نكرده
  .ها حائز اين شرط هستند كلية باشگاه

ها از ساختار مالي و حسابرسي صحيح برخوردارند، اما  ر مورد اين شرط كلية باشگاهد
دليل بدهي دعاوي حقوقي عليه دو باشگاه پرسپوليس و سپاهان وجود دارد و در مورد  به

 .گونه نيست ها اين ساير باشگاه

 شرط اول
 شرط دوم
 شرط سوم

 شرط چهارم
 شرط پنجم
 شرط ششم

 
 شرط هفتم

 
 شرط هشتم

 
 شرط نهم
 شرط دهم

 شرط يازدهم
 شرط دوازدهم
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  بازار فرابورس
هاي متقاضي را پذيرش  تر شركت در كنار بازار بورس، بازار فرابورس وجود دارد كه با شرايط سهل

شوند و سپس به بازار اصلي بورس راه  ها ابتدا وارد فرابورس مي در خيلي از موارد، شركت. كند مي
  :ها در مورد آنها به شرح زير است ه اين بازار و يافتهشرايط ورود ب. يابند مي
ها  كدام از باشگاه ها حاكي از آن است كه هيچ در اين مورد يافته. نزد سازمان فرابورس ثبت شده باشد. 1

آهن بدون طي تشريفات ورود، از طريق فرابورس  تنها باشگاه راه. اند نزد سازمان فرابورس ثبت نشده
  گذاري فروخته شده است؛ يك شركت سرمايهجا به  طور يك به

در مورد . نفر باشد 200شدة آن شناور بوده و تعداد سهامداران آن حداقل درصد سهام ثبت 10حداقل. 2
  ها حائز اين شرط نيستند؛ كدام از باشگاه دهند كه هيچ ها نشان مي اين شرط، يافته

كدام از  براساس اطالعات موجود هيچ. ريال باشدميليارد  10شدة آن حداقل  آخرين سرماية ثبت. 3
  ها داراي اين شرط نيستند؛ باشگاه

ها زيان انباشته  درصد باشگاه 50باشگاه يعني 9دهند كه  ها نشان مي يافته. زيان انباشته نداشته باشد. 4
  درصد زيان انباشته وجود دارد؛ 50باشگاه يعني 9نداشته و در 

انداز روشني از تداوم سودآوري در  پذيرش، سودآور بوده و همچنين چشمدر دورة مالي منتهي به . 5
ها حاكي از آن است كه  در مورد اين شرط، يافته. فعاليت شركت و صنعت مربوطه وجود داشته باشد

  باشگاه وجود داشته و در بقيه وجود ندارد؛ 7اين شرط در
در مورد اين شرط به استثناي دو . اشته باشددعاوي داراي اثر و با اهميت له يا عليه شركت وجود ند. 6

ها واجد  دليل بدهي، دعاوي عليه آنها وجود دارد، ساير باشگاه باشگاه پرسپوليس و سپاهان كه به
مند و صحيح حسابداري و حسابرسي برخوردار باشند كه  همچنين بايد باشگاه از سيستم نظام. آنند

  .دشو ها رعايت مي اين مسئله در كلية باشگاه
تر وارد بازار سرمايه  هايي است كه مايلند با شرايطي آسان بازار دوم فرابورس نيز پذيراي شركت

  :شرايط ورود به اين بازار عبارتند از. شوند
سهام شركت، در فرابورس ثبت شده و حداقل پنج درصد آن شناور بوده و تعداد سهامداران آن . 1

  ها واجد اين شرط نيستند؛ كدام از باشگاه هندكه هيچد ها نشان مي يافته. نفر باشد100حداقل 
براساس اطالعات موجود، تنها باشگاه سايپا واجد . داشتن حداقل يك ميليارد ريال سرماية ثبت شده. 2

  اين شرط است؛
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اصالح  اليحة  141مادة (اليحة قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت نباشد  141مشمول مادة . 3
هايش باشد، بايد  اي بيشتر از نيمي از دارايي اگر شركتي داراي زيان انباشته: تجارت  از قانون قسمتي 

). گيري در مورد انحالل يا افزايش سرمايه، مجمع عمومي را دعوت به جلسه كند براي تصميم
  ها مشمول اين بند نيستند؛ كدام از باشگاه دهند كه هيچ ها نشان مي يافته

 6ها در بند  ا عليه شركت وجود نداشته باشد كه در مورد اين بند نيز يافتهدعاوي حقوقي مؤثر له ي. 4
همچنين براي ورود به بازار دوم شرط برخورداري از يك سيستم حسابداري و حسابرسي . شد

  .ها برقرار است استاندارد و مطلوب وجود دارد كه اين شرط در كلية باشگاه
  

0

2

4

6

8

10
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بورس بازاردوم فرابورس

 ها
رط

د ش
عدا

ت

بازارهاي بورس
  هاي ورود به بازار بورس، فرابورس و بازار دوم فرابورس يسة تعداد شرطمقا. 3شكل

  
هاي متفاوتي قرار  ها از نظر شرايط ورود در وضعيت دهد كه باشگاه ها نشان مي بندي يافته جمع

هاي  در محور افقي تعداد شرط 4در شكل . ارائه شده است 3و شكل  6بندي در جدول  اين جمع. دارند
  .ها آورده شده است در محور عمودي تعداد باشگاه شده و برآورده

 
  ها براي ورود به بازار بورس هاي احرازشده در باشگاه شرط. 5جدول

  هاي شرط  درصد
 احرازشده

هاي  مجموع شرط
هاي احرازشده شرط احرازشده  

  شرط
 باشگاه

4،6،8،11و3و2 6 33  پرسپوليس 
 استقالل 8،9،11،12 4 22
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  ها براي ورود به بازار بورس احرازشده در باشگاه هاي شرط. 5جدولادامة 
  هاي شرط  درصد

 احرازشده

هاي  مجموع شرط
 احرازشده

 هاي احرازشده شرط
  شرط

 باشگاه

 سايپا 3،4،6،8،9،10،11،12 8 44

 سپاهان 4،8،9،10،11 5 28

 ذوب آهن 4،8،9،10،11،12 6 33

 فجرسپاسي 4،8،11،12 4 22

 چشمهمس سر 8،9،10،11،12 5 28

 تراكتورسازي 2،4،8،11،12 5 28

 شهرداري تبريز 2،10،11،12 4 22
 صنعت نفت آبادان 2،3،4،11،12 5 28

 فوالد خوزستان 2،8،11،12 4 22

 مس كرمان 2،8،9،10،11،12 6 33

 صباي قم 2،8،10،11،12 5 28

 شاهين بوشهر 3،4،6،8،11،12 6 33

 ملوان انزلي 8،10،11،12 4 22

 داماش ايرانيان 2،4،8،11،12 5 28

 نفت تهران 2،9،10،11،12 5 28

 آهن راه 2،3،6،8،11،12 6 33
  

 8كه بيشترين شرايط را براي ورود به بازار بورس، باشگاه سايپا با   دهد نشان مي 5بررسي جدول 
 4انزلي با  هاي استقالل، فجرسپاسي، شهرداري تبريز، فوالد خوزستان و ملوان مورد و كمترين را باشگاه
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  اند هايي كه آنها را برآورده كرده ها و تعداد باشگاه تعداد شرط. 4شكل 



  اي ليگ برتر به بازار سرمايه هاي فوتبال حرفه شرايط و لزوم ورود باشگاه

 

413

  گيري بحث و نتيجه
و اغلب به نهادهاي دولتي   اند  هاي مالي اي ايران گرفتار نياز هاي فوتبال حرفه در وضعيتي كه باشگاه

بات و استحكام الزم در ساختار مديريتي برخوردار نيستند، ورود آنها به بازار بورس با اند و از ث وابسته
شرط . رشد و پيشرفت آنها را در بيرون و داخل زمين فراهم آورد  تواند زمينة ايجاد شرايط الزم مي

در ) 1390(خاني و همكاران  قره. هاست ها، تأمين درآمد و كنترل هزينه نخست براي ادامة حيات باشگاه
هاي  سازي باشگاه ها با درآمدها از موانع خصوصي تحقيقي به اين نتيجه رسيدند كه عدم تناسب هزينه

ها نشان  يافته. اين مسئله در گرو عواملي چند از جمله ساختار مناسب اداري و مالي است. فوتبال است
 34داني و كارشناسي دارند و ها مدرك كار درصد از اعضاي هيأت مديرة باشگاه 66دهد كه بيش از  مي

اي،  هاي فوتبال حرفه با توجه به اهميت و حساسيت مديريت باشگاه. اند درصد داراي تحصيالت عاليه
هاي ورزشي مسئوليت ادارة اين  هاي باال در زمينة مديريت سازمان رود افرادي با تخصص انتظار مي

دهد كه در  ها نشان مي اعضاي هيأت مديره، يافتهدر زمينة اشتغال . ها را بر عهده داشته باشند باشگاه
هاي مربوط به دولت  هاي دولتي شاغلند كه مؤيد وابستگي باشگاه درصد از آنان در دستگاه 58حدود 
هاي فوتبال به منابع  نيز به وابستگي شديد باشگاه) 1390(نسب و همكاران  در تحقيق نادري. است

ها فقط در  درصد از اعضاي هيأت مديرة باشگاه 23نكه تنها حدود نكتة ديگر اي. است دولتي اشاره شده 
باشگاه شاغلند و بقيه مشاغل ديگري نيز دارند و عضويت در هيأت مديرة باشگاه كه مسئوليت رسيدگي 

شود فرصت كمتري براي رسيدگي به  به امور باشگاه را دارد، شغل دوم آنهاست و اين مسئله موجب مي
درصد  70دهد در حدود ها نشان مي ها، يافته در مورد نيروي انساني باشگاه. باشندامور باشگاه داشته 

ها بر  پايين بودن سطح تحصيالت كاركنان باشگاه. ها مدرك كارداني و كمتر دارند كاركنان باشگاه
. دهمخواني دار) 1388(اين يافته با نتيجة تحقيق الهي و همكاران . گذارد كيفيت كار آنها اثر منفي مي

صورت  درصد آنها به 80دهد كه در حدود  ها نشان مي ها، يافته در زمينة نوع استخدام كاركنان باشگاه
شود و تداوم  ثباتي در ساختار نيروي انساني باشگاه مي اين مسئله سبب بي. كارند  قراردادي مشغول به 

در بين كاركنان قراردادي كمتر  ضمن اينكه معموالً تعهد الزم به كار. آيد وجود نمي تجربه در آنها به
ها از جمله شرايط ورود آنها به  وري و كارايي در باشگاه با توجه به اينكه باالبودن بهره. شود مشاهده مي

بازار سرمايه است و اين مسئله رابطة بسيار نزديكي با كيفيت و ساختار مديريتي و نيروي انساني 
اين نتايج با . ها كامالً ضروري است ها در باشگاه ين زمينهها دارد، ايجاد تحول سازنده در ا باشگاه
هاي فوتبال به بازار بورس زمينة اصالح  ورود باشگاه. همخواني دارد) 1388(هاي الهي و همكاران  يافته
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از جمله شرايط حضور . دهد كند و امكانات مالي آنها را افزايش مي ساختار اداري و مالي آنها را فراهم مي
هاي اين تحقيق نشان  يافته. هاست هاي فوتبال در بازار بورس، ايجاد شفافيت مالي در حساب باشگاه

اي ليگ برتر ايران از سيستم مناسب حسابداري و شفافيت  هاي فوتبال حرفه دهد كه كلية باشگاه مي
كه تناقض همخواني ندارد، ضمن اين) 1388(هاي الهي و همكاران  اين نتيجه با يافته. مالي برخوردارند

ها تا حدي اين مسئله را  شده توسط فدراسيون فوتبال، سازمان ليگ و باشگاه هاي مالي ارائه بين گزارش
هاي  يكي از آثار مهم وجود شفافيت مالي، ايجاد زمينة مناسب براي افزايش كمك. برد در ابهام فرو مي

طالعات مديريتي و مالي نهادهاي محققان بر اين باورند كه وجود شفافيت در ا. مالي به باشگاه است
شفافيت در اطالعات ) 2004(1به نظركشاك). 12(شود  ورزشي موجب جذب حاميان مالي بيشتري مي

هاي بالقوه براي حمايت يا عدم  گيري شركت اي يكي از معيارهاي تصميم هاي حرفه ها و ليگ مالي باشگاه
و الهي ) 1384(چنين در تحقيقات خبيري هم). 16(هاي ورزشي خواهد بود  حمايت مالي از باشگاه

اي بر ضرورت ايجاد  هاي ليگ حرفه اي و باشگاه با مرور وضعيت مالي سازمان ليگ حرفه) 1385(
در . اي تأكيد شده است هاي ليگ حرفه شفافيت در اطالعات مالي و اقتصادي سازمان ليگ و باشگاه

اند و تنها دو  هاي اروپايي وارد بازار بورس شده هاي فوتبال در ليگ هاي اخير بسياري از باشگاه سال
دليل خريداري شدن توسط افراد ثروتمند به  چلسي به  باشگاه ثروتمند انگليسي يعني منچستر يونايتد و

اصلي بورس، بازار فرابورس و  بازار سرمايه در ايران متشكل از بازار . اند حالت مالكيت خصوصي بازگشته
اي  هاي فوتبال حرفه كدام از باشگاه دهد كه هيچ هاي اين تحقيق نشان مي يافته. بازار دوم فرابورس است

ها از نظر  اما وضعيت باشگاه. اصلي بورس را دارا نيستند ايران شرايط كامل براي ورود به بازار  ليگ برتر 
دار سرماية هاي پنجم تا هفتم كه مربوط به مق نكتة مهم اينكه شرط. شرايط ورود به بورس متفاوت است

با توجه به اينكه مالك شرط سرمايه . ها برآورده نشده است كدام از باشگاه هاست، در هيچ سهام باشگاه
ها  هاست و نه سرماية در تملك باشگاه، باشگاه شده در ادارة ثبت شركت براي ورود به بورس، سرماية ثبت

البته . ه سهام، اين شرايط را تأمين كنندتوانند با افزايش سرمايه و ثبت آن و سپس تبديل سرمايه ب مي
سترس   و ممكن است دور از د) دويست ميليارد ريال(حداقل سرماية الزم براي ورود به بورس زياد بوده 

يك ميليارد (و بازار دوم فرابورس ) ده ميليارد ريال(، اما اين شرط براي ورود به فرابورس  ها باشد باشگاه
در شرايط فعلي ايجاد تغيير در ساختار صنعت فوتبال ايران . هاست ان باشگاهكمتر بوده و در امك) ريال

فرايند ورود به بورس . ها به بازار بورس تحقق يابد تواند با ورود باشگاه كه مي  است ضرورتي انكارناپذير 
                                                           

1. Keshok 
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س دارد، به تر از بازار اصلي بور تواند با ورود به بازار دوم فرابورس و سپس فرابورس كه شرايطي سهل مي
اي در  هاي ورزشي به اين بازار، طي نامه تأثير مثبت ورود باشگاه شركت فرابورس با توجه به . انجام برسد

هاي فوتبال را به سازمان تربيت بدني ارائه كرده و حتي شرايط خاصي  پيشنهاد ورود باشگاه 1388سال 
رد، كه براساس آن، ضمن حفظ بعضي مزايا هاي فوتبال در فرابورس مطرح ك نويسي باشگاه را براي پذيره

براي مسئوالن و مالكان فعلي باشگاه، شرايط الزم براي ورود باشگاه به فرابورس و عرضة سهام آن به 
مصاحبه با معاون سازمان (پاسخ مانده است  شود، اما اين پيشنهادها بي گذاران فراهم مي سرمايه

سازي اطالعات مالي خود،  بر شفاف شود تا آنها عالوه سبب ميها به بازار بورس  ورود باشگاه). فرابورس
هاي عضو باشند و با رعايت اين  ملزم به رعايت استانداردهاي برقرارشده در بازار بورس براي شركت

گذاري سهام  ها به بورس، قيمت پس از ورود باشگاه). 2004ميچي،(استانداردها، راه توسعه را طي كنند 
تواند بر كيفيت تداوم حضور باشگاه در بورس  قيمت از موارد بسيار مهم است كه ميباشگاه و تغييرات 

علت اين تغييرات در بعضي موارد ) 2006(و همكاران  1از نظر برومنت. اي داشته باشد كنننده آثار تعيين
ال هاي حاضر در بازار بورس است، اما بسياري موارد ديگر نيز خاص صنعت فوتب مشابه با ديگر شركت

روي بازدهي سهام سه تيم مطرح 2009براي مثال در پژوهش برومنت و همكاران در سال ). 11(است 
كه تيم بشيكتاش كه  ، نتيجه گرفته شد هنگامي)هاي بشيكتاش، فنرباغچه و گاالتاسراي باشگاه(تركيه 

در مقابل يك شان دارند،  طرفدارانش نسبت به دو تيم ديگر، تعصب بيشتري نسبت به تيم مورد عالقه
يابد و اين مسئله در  آورد، بازدهي سهامش در بازار بورس افزايش مي دست مي تيم خارجي پيروزي به

ها به بورس، از دو جنبة ديگر  با توجه به اين موارد، ورود باشگاه). 12(مورد دو تيم ديگر صادق نيست 
ز حمايت و تعصب طرفدارانشان در افزايش يكي اينكه ا. تواند منافعي براي آنها در بر داشته باشد نيز مي

بازدهي سهام خود در بورس استفاده كنند و ديگر اينكه انگيزة بيشتري براي تالش و كسب پيروزي در 
با توجه به . شود مسابقات داشته باشند، كه به افزايش بازدهي سهام و اعتبار آنها در بورس منجر مي

ت، ضرورت و مزاياي حضور در بازار بورس براي مسئوالن رسد هنوز اهمي نظر مي موارد ذكرشده، به
براساس نتايج . طور كامل تبيين نشده و ارادة الزم براي انجام اين مهم ايجاد نشده است  ها به باشگاه

اي  يك باشگاه فوتبال حرفه. 1: ها به اين موارد توجه كنند آمده الزم است مسئوالن باشگاه دست به
تواند كارايي داشته باشد و به سودآوري برسد كه داراي نيروي كاري  اري زماني ميعنوان يك بنگاه تج به

با توجه به نتايج . طور كامل در خدمت باشگاه قرار گيرد اي باشد كه به كرده و ورزيده و مديريتي تحصيل
                                                           

1.  Berument  
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ي ارتقاي توان منظور ورود به بازار سرمايه، ايجاد تحول در راستا ها به اين تحقيق امر ضروري براي باشگاه
در اين صورت مسئوالن . علمي و تخصصي نيروي انساني است كه تمام وقت دراختيار باشگاه باشد

ريزي صحيح و اجراي آن شرايط اقتصادي باشگاه را براي ورود به بازار  توانند با برنامه ها مي باشگاه
ها به  ديگر احراز شرايط ورود باشگاهاستفاده از امكانات بالقوة درآمدي، راهكار . 2سرمايه فراهم سازند؛ 

هاي مختلفي دارد، مانند طراحي  فروشي كه جنبه بليت) الف: اين امكانات عبارتند از. بازار سرمايه است
صورت  تواند به نحوة فروش بليت كه مي. اي جذاب كه يادآور نام و اهميت باشگاه باشد گونه بليت به

هاي مختلف انجام  ها و قيمت اص و فروش فصلي بليت با شيوهبراي مسابقات خ  فروشي، فروش بليت تك
نحوة فروش بليت بايد از شكل سنتي فروش در محل مسابقه كه همراه با ازدحام و دشواري براي . گيرد
ها تا حد زيادي   ضمن اينكه در اين روش. هاي نوين فروش اينترنتي تغيير يابد مندان است به روش عالقه

حق پخش تلويزيوني، در اين مورد دو اصل ) شود؛ ب هاي جعلي جلوگيري مي بليتاز تقلب و انتشار 
طور قانوني كلية حقوق  ها بتوانند به هاي قانوني براي اينكه باشگاه يكي ايجاد زيرساخت: مهم وجود دارد

به براي نيل به اين هدف بايد قوانين الزم به تصويب برسد و . اي دريافت كنند خود را از پخش رسانه
ها بتوانند براساس  ها ابالغ شود تا باشگاه ربط شامل صداوسيما، سازمان ليگ و باشگاه هاي ذي سازمان

طبيعي . گذاري مسابقات دستورالعمل ابالغي حقوق خود را از مجاري قانوني پيگيري كنند؛ دوم ارزش
. ان متفاوتي داردمند هاي متفاوت، تماشاچيان و عالقه هاي مختلف و كيفيت است مسابقات در رده

كننده از نظر تبليغاتي  هاي باالتر، ارزش و اهميت بيشتري براي شبكة پخش تر و در رده مسابقات مهم
از اين نظر . اندركاران مسابقه پرداخت كنند دارند و بايد مبلغ بيشتري را براي پخش آن به دست

تا براساس همين معيار حق پخش  گذاري شوند هاي متفاوتي دارند و بايد ارزش مسابقات مختلف ارزش
ها  هاي تجاري با هدف تبليغات از باشگاه هاي مالي كه توسط شركت حمايت) مسابقات پرداخت شود؛ ج

هاي نقدي است و  صورت پرداخت به شكل مالي كه به. گيرد آيد، معموًال به دو صورت انجام مي عمل مي به
حمايت مالي تا زماني . اختيار گذاردن نيازهاستهاي جنسي و در  صورت كمك به شكل غيرمالي كه به

اي  برد، بيشتر از هزينه كننده احساس كند سودي كه از اين راه مي گيرد كه شركت حمايت انجام مي
هاي نوين  ها بايد سعي كنند با استفاده از روش بنابراين باشگاه. پردازد است كه بابت حمايت مالي مي

هاي  در فعاليت. اي انجام دهند كه منافع حامي مالي تأمين شود گونه هبازاريابي فرايند تبليغات را ب
در اين بسته مواردي مانند . ترين اصل در آن نحوة تشكيل بستة تجاري رويدادهاست تجاري كه مهم

فروش كاال و خدمات در محل برگزاري رويدادها و در ساير مناطق مساعد، تبليغات، خريدوفروش بازيكن 
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اي كه بيشترين تماشاچي  گونه ريزي براي برگزاري رويدادها به همچنين برنامه. گيرد قرار مي و امثال اينها
توجه به اين موارد موجب افزايش درآمد . گيرد هاي تجاري قرار مي را داشته باشد، در زمرة فعاليت

ط ورود به بازار ها را كه از شراي ها، سودآوري باشگاه شود و در كنار مديريت صحيح هزينه ها مي باشگاه
يك شرط اساسي براي . 3. كند دهد و ورود آنها را به بازار سرمايه تسهيل مي سرمايه است افزايش مي

شده مطابق مقررات بازار سرمايه و تبديل آن به سهام  ورود به بازار سرمايه، داشتن حداقل سرماية ثبت
ها با توجه به گردش مالي كه در آنها  در شرايط فعلي افزايش سرمايه تا حد الزم براي باشگاه. است

بنابراين الزم است . اي ندارد جريان دارد، دشوار نيست و تبديل سرمايه به سهام نيز فرايند پيچيده
با . را به سهام تبديل كنند شدة خود را تا حد الزم افزايش دهند و سپس آن  ها ابتدا سرماية ثبت باشگاه

ها را  طور جدي مسئوالن باشگاه شود متوليان صنعت فوتبال كشور به توجه به موارد ذكرشده، توصيه مي
شده توسط سازمان فرابورس،  متقاعد كنند كه با فراهم كردن شرايط الزم و استفاده از پيشنهادهاي ارائه

. مسير ورود به بازار بورس را طي كنند و از اين طريق وضعيت مالي و عملكردي باشگاه را بهبود بخشند
ها  هاي ورود به اين بازار براي مسئوالن باشگاه جراي تحقيقات بيشتر و تبيين مزاياي راهكارالبته ا

 .شك ثمربخش خواهد بود بي
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