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فرصت ویژه برای هدایت
نقدینگی سرگردان
با گذشت نیمی از سال ،نگاهی به وضعیت بازارها
از جمله بــازارهــای بــورس ،ارز و طــا ،مسکن و
سپرده گذاری بانکی در نیمه نخست سال و پیش
بینی نیمه دوم سال خالی از لطف نیست .به ویژه
در شرایطی که این بازارها با تالطم های بسیار
و متغیرهای اثرگذار به ویژه متغیرهای خارجی
نظیر جنگ تجاری آمریکا و چین ،تنش های
منطقه ای و وضعیت مبهم برجام مواجه است .در
چنین شرایطی که التهابات بازارها بیشتر است،
شناخت وضعیت بازار برای سرمایه گذاری نیز
مهم تر است .در نخستین شماره دخل و خرج طی
امسال ،در تاریخ  17فروردین در گزارشی با تیتر
«سمت و سوی بازارها در سال  »98به بررسی
وضعیت بازارها در سال  97و پیش بینی سال 98
پرداخته بودیم .گزارشی که با گذشت شش ماه
از سال نشان می دهد که پیش بینی های دخل
و خرج تا چه اندازه درست بوده است .اکنون نیز
در همین شماره روزنامه در ویژه نامه دخل و خرج
(مخاطبان غیر مشهدی می توانند برای مطالعه
این نشریه به سایت روزنامه خراسان به آدرس
 www.khorasannews.comمراجعه کنند).
افقبازارهابراینیمهدومامسالترسیمشدهاست
و هر کدام از ما با توجه به سرمایه خرد یا کالنی که
داریم می توانیم درباره نحوه ورود به این بازارها و
سرمایه گذاری در آن تصمیم بگیریم.
براساساینگزارشبازارمسکن،همچنانبارکود
دستوپنجهنرمخواهدکردوامکانخروجازرکود
در این بازار تا پایان سال متصور نیست .بازارهای
ارز و طال نیز همین روند را پیش رو دارد .نرخ ارز
مهار شده است و قیمت طالی جهانی نیز اگرچه
تا حدی رشد خواهد کرد اما در حدی نیست که
بتواندبازارطالیداخلیرابارشدچشمگیرقیمت
مواجه کند .وضعیت سپرده های بانکی نیز مشابه
نیمهنخستامسالخواهدبود.دراینمیانبورس
همچنانبهترینگزینهسرمایهگذاریوسودآوری
است .اگرچه بورس نیز درخشش نیمه نخست
سالرانخواهدداشتوبسیاریازسهمهابهسقف
قیمت خود نزدیک شده اند.
آنچهگفتهشد،تصویریکلیازبازارهایمختلف
است.اینوضعیتدرشرایطیاستکهحجمقابل
توجهی از نقدینگی (بیش از دو هزار هزار میلیارد
تومان) در اقتصاد ایران وجود دارد و طی ماه های
نخست امسال به نسبت ماه های نخست سال
قبل ،بخشی از این نقدینگی (حدود  150هزار
میلیارد تومان) از سپرده های بانکی بلند مدت
به سپرده های بانکی کوتاه مدت و جاری منتقل
شدهاست.ایناتفاقیعنینقدینگیبرایمواجهه
باتورمموجودوازدستنرفتنارزشپول،سیالیت
بیشترییافتهاستوبخشیازمردمبهسودبانکی
کمتر از تورم اکتفا نکرده و پول خود را روانه دیگر
بازارها کرده اند .البته با مهار تنش ها در بازار ارز
و طال ،بخش عمده این نقدینگی سیال شده راهی
بورس شده است اما بخش قابل توجهی از مردم
که تخصص چندانی برای سرمایه گذاری در این
بازارندارند،همچنانمنتظرفرصتیبرایسرمایه
گذاری هستند.
این حجم از نقدینگی و آن بخش از جمعیت منتظر
فراهم شدن زمینه سرمایه گذاری سودآور است .با
این حال این اتفاق از نظر به صرفه شدن تولیدات
داخلی در مقایسه با محصوالت مشابه خارجی،
س ــودآوری صــادرات و جــذب گردشگر خارجی
فرصت بزرگی برای اقتصاد ایران است .در این
میان اگر حمایت جدی تری از بخش هایی نظیر
گردشگری و تولید محصوالت صــادرات محور
انجامگیرد،بخشعمدهایازمشکالتاقتصادی
از جمله جانشینی درآمدهای ارزی غیرنفتی به
جای نفت و ایجاد اشتغال تا حد زیادی حل می
شود.
در این میان سرگردانی نقدینگی که در گذشته در
برهه هایی راهی بازار مسکن می شود و در برهه
های دیگر سر از بازار ارز و طال و حتی بازارهایی
نظیر خــودرو در می آورد ،کامال مشخص است.
در این میان ،دستور کار اصلی دولت و مجلس
باید طراحی بسترهایی باشد که از فرصت بزرگ
این نقدینگی سرگردان استفاده کند .فرصتی که
براساسآنبازارسرمایهبتوانددرپروژههایبزرگ
اقتصادی به ویژه با نگاه درآمدزایی ارزی و رشد
بخش های مستعد درآمدزایی نظیر گردشگری
نقشایفاکند.ماهمچنانبامعضلتشنگیبخش
عمده ای از فعالیت های اقتصادی به نقدینگی،
همزمان با شکل گیری دریایی وسیع از نقدینگی
مواجه هستیم .این مهندسی و طراحی که بتواند
نقدینگی را به بخش هایی که نیازمند نقدینگی
است برساند ،نیازمند طراحی روش هایی متنوع و
در عین حال قابل استفاده برای توده مردم دارای
حداقل سرمایه است .فرصتی که اکنون با جهش
نرخ ارز برای رونق در برخی بخش ها ایجاد شده،
فرصتی زودگذر است و اگر تدبیری برای رساندن
نقدینگی به این بخش ها صورت نگیرد ،حسرت
این روزها و این فرصت ها را خواهیم خورد.

تذکرقاضیبهحاضرنشدننمایندهوزارت
بهداشتدردادگاهشبنمنعمتزاده
اولــیــن جلسه رســیــدگــی بــه پــرونــده شبنم
نعمتزاده بدون حضور نمایندهای از وزارت
بهداشت چند روز پیش برگزار شد که این
موضوعباعثشدقاضیپروندهدربارهآنتذکر
دهد .به گزارش فارس ،اولین جلسه دادگاه
رسیدگیبهاتهاماتشبنمنعمتزادهدختروزیر
سابق صنعت دولت یازدهم به دلیل اخالل در
نظاماقتصادیوداروییدوشنبهگذشتهبرگزار
شد .وی هم اکنون به دلیل کشف یک انبار
دارویاحتکارشدهبازداشتاست؛دراینانبار،
داروهای فاسد و تاریخ مصرف گذشته توسط
سازمانتعزیراتکشفوضبطشدهکهبهجای
امحاشدننهتنهااززنجیرهداروییخارجنشده
بلکهسرازیکانباردیگردرآوردهاست.
یکیازنکاتموردتوجهاینجلسه،حاضرنشدن
نمایندگان وزارت بهداشت بوده است؛ در این
باره قاضی مسعودی مقام اعالم کرد ،وزارت

بهداشتبهدلیلحساسیتپروندهوبحثهای
داروییکهمطرحبودهبایدازبدوتشکیلپرونده
حضورپررنگیمیداشت.
وی ادامـــه داد :متاسفانه نماینده وزارت
بهداشت نه در مرحله دادســرا و نه در اولین
جلسه دادگــاه ،نمایندهای را معرفی نکرده
است .قاضیمسعودیمقامتاکیدکرد:ب هنظر
میرسدبایداینحساسیتدروزارتبهداشت
ایجادشود.
اما پس از این واکنش ،اسالمی مدیر کل دفتر
بازرسی ،شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و
دارو در نامهای از معرفی دو کارشناس حقوقی
سازمان غذا و دارو به شعبه سوم دادگــاه ویژه
رسیدگی به جرایم اخــال گــران و مفسدان
اقتصادی برای حضور در جلسات خبر داده و
اعالمکردهاست،حضوراینسازماندرجلسه
اولرسیدگیبهآنهاابالغنشدهبود.

شناساییعاملحیوانآزاریدریک ویدئوی پربازدید
چند روزی است ویدئویی در فضای مجازی در
حال دست به دست شدن است که در آن ،یک
جوان با داس مخصوص کشاورزی گوشهای
یک االغ را از سرش جدا میکند .به دنبال
انتشار این ویدئوی دردناک ،مدیر کل محیط
زیستاستانمازندرانازشناساییفردخاطی
خبر داد و گفت :با اهتمام دادستانی بهشهر
دستوردستگیریمتخلفصادرشدهاست.به
گزارشایسنا،حسینعلیابراهیمیکارنامیبا
با اشــاره به این که اتفاق تلخ بریدن گوش
حیوان در شهرستان بهشهر اتفاق افتاده
اســت ،گفت :روز گذشته گزارشی را برای
دادستانی این شهرستان ارســال کردیم و
دادستان هم بالفاصله دستور دستگیری
متخلف را به کالنتری منطقه دادهاست.
وی ادامــه داد :متخلف شناسایی شده و به
زودی دستگیر خواهد شد.
مدیرکل محیط زیست استان مازندران با
اشــاره به این که زمــان وقــوع جرم مشخص
نیست و با بازجوییها زمان دقیق ارتکاب
جرم مشخص خواهد شد ،تأکید کرد :عملی
بسیار شنیع ،زشت و غیر انسانی انجام شده و
الزم است حتما با آن برخورد شود.

ابراهیمیکارنامیتصریحکرد:سازمانمحیط
زیست طبق قانون ،متولی حیات وحش است
و در خصوص حیوانات اهلی شرح وظیفهای
ندارد اما به دلیل نزدیکی کار محیط زیست با
کلیه حیوانات ،روز گذشته از سوی اداره کل
محیط زیست استان مازندران ،گزارشی را در
این باره به دادستانی ارائه دادیم و درخواست
کردیمکهبهعنوانمدعیالعمومبهاینموضوع
ورود کند؛ چراکه آزار و اذیت این حیوان باعث
جریحهدارشدنروحیهعمومشهروندانشده
است.ویبابیاناینکهمتأسفانهبرایمنعآزار
و اذیت حیوانات اهلی و بدون صاحب ،قانونی
وجود ندارد و میزان جرایم مشخص نیست،
افــزود :دربــاره منع حیوان آزاری خأل قانونی
وجود دارد و در موضوع اخیر ،قاضی باید حد
محکومیترامشخصکند.

موانعهفتگانهجذبنیرودراداراتخراسانجنوبی

11963پستدردستگاههایخراسانجنوبیخالیاست

اکبری -بنا به گــزارش سازمان مدیریت و
برنامه ریزی خراسان جنوبی ،از مجموع 37
هزارو 56پستسازمانیمصوبدستگاههای
اجرایی این استان 11 ،هزار و  963پست
بدون تصدی است .آن طور که رئیس سازمان
مدیریت و برنامه ریــزی خراسان جنوبی به
«خراسان» گفت :بر اساس آخرین آمار ،تعداد
کارکنان شاغل استان  33هزار و  230نفر
است که  39درصد بانوان و  61درصد آقایان
هستند .همچنین تعداد کارکنان رسمی،
پیمانی و قـــرارداد کــار معین به ترتیب 19
هــزار و  ،744پنج هــزار و  349و دو هــزار و
 412نفر است .به گفته «پورعیسی» ،تعداد
کارکنان با دیگر اشکال به کارگیری شامل
کارگری موقت ،کارگری دایم ،ساعتی تمام
وقت و شرکتی پیمانکاری پنج هزار و 725
نفر است که  17درصد کارکنان کل استان را
شامل می شود .او با اشاره به این که بر اساس
نتایج آمــاری به دست آمده بیشترین تجمع
کارمندان خراسان جنوبی با  41.26درصد
مربوط به بیرجند است ،گفت :کمترین تجمع
با  2.94درصد مربوط به خوسف و بیشترین
نیروهای شاغل در شهرستان های غیر مرکز

استان با  11.51درصــد مربوط به قاینات
اســت .بنا به گفته او  24دستگاه اجرایی
با پنج هــزار و  627پست مصوب مشمول
بودجه استانی است که دو هزار و  810پست
با تصدی و حدود  50درصد به تعداد دو هزار
و  817پست بدون تصدی است که اداره کل
حفاظت محیط زیست با  82درصــد پست
بدون تصدی در صدر دستگاه های اجرایی
مشمولبودجهاستانیقراردارد.اومحرومیت
منطقهوپراکندگیجمعیت،ضعفزیرساخت
ها و قابلیت بخش خصوصی در مقایسه با
متوسط کشور ،درخواست روزافزون کارکنان
برای انتقال به دیگر استان ها ،محدودیت به
کارگیری نیروی قراردادی در اجرای تبصره
ذیلماده 32قانونمدیریتخدماتکشوری،
ضعف جاذبه ها و عوامل رفاهی جذب نیرو در
استان ،بی رغبتی کارکنان شاغل در دیگر
نقاط کشور برای انتقال به استان کمتر توسعه
یافته خراسان جنوبی و کمبود سهمیه های
استخدامی را از جمله عواملی بیان کرد که
سبب شده است دستگاه های اجرایی نتوانند
نیروی انسانی مورد نیاز را برای پست های
سازمانی خود جذب کنند.
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واکنشهابهحکمبرکناریمدیرعاملشرکتگازخراسانرضوی
خراسان رضوی

صفحه3

پیامك2000999 :

•• کارت ملی بنده تا سال  1400اعتبار دارد،
چرا باید تعویض شود؟ چرا مسئوالن ما این قدر به
جیب مردم چشم دوخته اند و هر چند وقتی یک
طرحی را اجرا می کنند تا از مردم پول بگیرند؟
یک روز به بهانه کارت ملی هوشمند ،یک روز
کارت سوخت و!....
••یادتونه بچه بودیم می گفتن اگه دروغ بگی
میری به جهنم؟ اما حاال اینایی که دروغ میگن
یک راست میرن کانادا.
•• برسد بهدستپدرمکهمیدانمهرروزخراسان
را میخواند و دو سال است به خاطر ازدواج من
که با آن موافق نبود ،حتی تلفنهایم را جواب
نمیدهد .بابا ،دلم برات یک ذره شده ،میشه بیام
دست بوسیات؟
••مسئولیت ایــن وضعیت به هم ریخته شبکه
همراه اول و قطع شدن ناگهانی مکالمات و در
دسترس نبودن مشترک داخل شهری چه کسی
است!؟ اصال این شهر مسئولی هم دارد؟
•• علی مطهری لطفاآدرس غلط نده ،مردم ما
نظاموانقالبرادوستدارند،مردمازبیعرضگی
دولت ومجلس متنفرند.
••مسئوالن آموزش و پرورش زحمت کشیدند و
از سال پیش فقط دوماه از مبلغ حق التدریس ما
را دادند .به نظر شما معلمان با چه انگیزه ای سر
کالس حاضر می شوند؟
•• آقای روحانی می توانید پاسخ دهید که در این
چند سال ریاست تان کدام یک از مشکالت ما
مردم را حل کردید؟ شما که شعارتان تدبیر و امید
بود ،می توانید پاسخ دهید تا االن چه تدبیری
برای رفع گرانی ها و بیکاری داشته اید و چقدر
مردم را به آینده شان امیدوارتر کردید؟
••هموطن عزیزی که تا االن توی خواب بودی
وتازه از خواب بیدارشدی ،این که بعد از اجرای
برجام توانستیم آمریکا را در جهان منزوی کنیم
خیالی پوچ است و دروغــی بسیار مضحک که
طرفداران برجام به خورد ذهن شما می دهند.
•• واقعا باید جلوی فرار مالیاتی پزشکان گرفته
شود که سالیانه بیش از  30هزار میلیارد تومان
می شود که می توان برای هــزاران جوان شغل
ایجاد کرد.

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

•• چرا مسئوالن درباره پوشش خالف شرع و دین
خانم ها و آقایان در جامعه عکس العملی نشان
نمی دهند؟ ادامه این روند باعث فساد گسترده
و فروپاشی خانواده است.
••درصفحهسالمتنوشتین«چراباافزایشسن،
وزن هم افزایش مییابد؟» اما این موضوع مربوط
به بازنشستهها نیست چون ما الغر شدیم با این
افزایش هزین هها!
••کاری که رضاخان با کشف حجاب نتوانست
انجام دهد ،با گرانی قیمت چادر در حال انجام
است و این یعنی نفوذ!
•• شهر مشهد به دلیل جایگاه ویــژه ای که در
کشوروجهاناسالمدارد،ازاهمیتبسیارباالیی
برخوردار است 65 .درصد مهر و تسبیح عرضه
شده در بــازار سوغات مشهد تولید چین و هند
است! این برخالف سیاست های ابالغی رهبر
انقالب و موجب ضربه زدن به اشتغال و رونق
تولید است.
•• آن هایی که مخالف هستند شربت متادون
تــوســط داروخــــانــــه ه ــا ت ــوزی ــع نــشــود همانا
درمانگاهدارانیهستندکهخود،فروشندهشربت
متادون به سوپرها هستند.
••این که قبض ها را پیامکی فرستاده اید برای
افــراد مسن سخت اســت .من اصال نمی توانم
پیامک هایم را ببینم .لطفا فکری بکنید.
••چــنــد روز پــیــش مطالبی دربـــــاره داشــتــن
مهمان سرا ها وخانه سازمانی توسط شرکت
گاز چاپ کردید .اگر نگهداری آن ها تخلف است
پس چرا اکثر اداره ها در مشهد دارای هتل،
آپارتمان یا خانه برای استفاده کارکنان دستگاه
متبوعههستند؟
•• کــارمــامــســلــمــانــانب ـهجــای ـی رســـیـــده که
بــایــد پــوتــیــنبــیــایــد آی ــهوحــــدت و بــــرادریرا
کهدرقرآنکریمبهصراحت آمدهاست برایمان
بخواند و معنا کند!
•• با هشت سال سابقه هر دفعه دفترچه تامین
اجتماعی رو فقط  ٤٥روز اعتبار می زنندکه
تمدید کردنش هم به عالفی اش نمی ارزه.
•• کاش اول تابستون و قبل از این که لباس های
نازک و بدن نما به بازار بیاد جلوی آن ها گرفته

نمابر05137009129 :

شود .اصال کسی هست که بر لباس های داخل
مغازه ها نظارتی داشته باشه؟
••بیماری را بردم گلمکان و از دکتر درخواست
کردم فشار خون او را بگیرد .گفتند کار ما نیست،
ببرید بهداشت! یعنی انــدازه گیری فشار خون
بیمار خیلی کار سختی است که پزشک امتناع
کــرد؟ از دانــشــگــاه علوم پزشکی درخــواســت
رسیدگی دارم.
••کسانی را که با اشتباه در محاسبه مالیاتی
باعثتعطیلیکارخانهایدرکاشانشدهاند باید
بازداشت و مجازات کرد .آن ها دو هزار کارگر را
بیکار و نابود کرده اند.
•• مسئوالن ارشــاد نباید اجــازه دهند بعضی از
کارگردانهاباساختنفیلموسریالهایسخیف
و مبتذل خون شهیدان را پایمال کنند.
•• برخی مسئوالن بی کفایت هرچند وقتی،
موضوعی را بهانه می کنند و این وسط هم فقط
مردم بیچاره ضرر می کنند .مثال این بار نوبت
بنزین اســت و با آن مــردم را با مشکل رو به رو
میکنند.
••عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد .پدیده ای
جدید در راه است و یک شرکت هرمی خیلی
خزنده و با شعارهای انقالبی و اسالمی و به اسم
رونق صنایع دستی کالهبرداری می کند.
•• اخیرا مطلع شدیم برای زیارت کربال با توجه
به گرانی بی حساب و کتاب کرایه های خودرو
در عراق در ایام اربعین امکان تردد با خودروی
شخصی فقط با گواهی نامه بین المللی بدون
دریافت کاپوتاژ فراهم شده اما با هر کجا تماس
می گیریم برای اقدام ،هیچ کس مطلع نیست.
لطفاگزارشیتهیهکنیدوبهزائراناطالعرسانی
فرمایید.
•• پیرمردی 74سالهاموچشمهایمیارینکردکه
همه مطالب پروندهتان درباره گرمابهها را بخوانم
اماهمینقدربگویمکهگرمابههاعالیبودوحیف
که االن نیست.
•• منفرزندمعلولدارم.ازرئیسبهزیستیشعبه
عبادی مشهدتشکرمی کنم که باصبروحوصله به
مشکالتمنرسیدگیکردند.خدابهکارکنانش
خیر بدهد.

افق بازار در نیمه دوم ۹۸

مروریبروضعیتبازاردرنیمهاولسال 98وچشماندازنیمهدومسالازمنظرهزینهخانواروسرمایهگذاری
هفته نامه دخل و خرج در پایان نیمه نخست امسال
به بررسی وضعیت بازارها در این نیمه و پیش بینی
وضعیت سرمایه گذاری در هر یک از بازارها در نیمه
دوم سال پرداخته اســت .در مطلب ابتدای سال
ضمنتبیینوضعیتتورم(هزینهخانوار)نگاهیهم
به بازارهای مختلف انداختیم و گزینه های مختلف
برایسرمایهگذاریراتوصیفکردیم.ازجملهدرباره
تورم ،تحلیل این بود که اثر تالطم ارزی تا نیمه سال
تخلیه شود .درباره ارز همان گونه که نوشته بودیم،
بازار کنترل شد و به ثبات رسید .طال را ،به خاطر
تنش های ناشی از جنگ تجاری ،مستقل تحلیل
کردیم اما آینده آن را جذاب نیافتیم .تنش ها طالی
جهانی را باال برد اما افت نرخ ارز و تخلیه حباب طال،
مانع رشد قیمت طال در بازار داخل شد .درباره بازار
مسکنتیترزدیم«:بازارمسکن؛رکود،اشباعقیمتی
و دیگر هیچ» در اردیبهشت ماه یک رشد قیمتی
داشتیم اما بعد از آن هر ماه که گذشت بر عمق رکود
افزوده شد ،حجم معامالت کم شد و به تازگی روند
قیمت ها هم معکوس شده است .اما درباره بورس،
چشم انداز بهتری را قائل شدیم و برای برخی تک
سهم ها پیشنهاد ورود داشتیم .البته فکرش را هم

نمیکردیمکهبورساینچنینجهشی،یکدست
وسراسریرشدکندامارشدکردوبورسیکهانتظار
می رفت شاگرد اول بازارها در سال  98باشد ،با
اختالف بسیار زیاد ،شاگر اول شد .بورس اگرچه
در نیمه اول سال عملکردی درخشان داشت و با
وجود ریزش چهارشنبه گذشته حدود  65درصد
(براساس شاخص کل) بازدهی داده است اما
بدون شک ،در نیمه دوم سال شرایطی متفاوت
خواهد داشت .سهام آن قدر رشد کرده است که
دیگرمحرکیقویبرایرشدسراسریندارد.البته
همچنانبخشیازبازارهستکهمشروطبهبرخی
تبصره ها توان رشد و بازدهی مناسب را دارد اما
اینموضوعنمیتواندهمهبازاررادربرگیرد.امااز
بورسکهبگذریم،چشماندازدیگربازارهاهممهم
است.حتیایننکتهنیزضروریاستکهوضعیت
دیگر بازارها بر بورس موثر است .مهم ترین بازار،
از منظر بنیادین و روانی ،بازار ارز است .بعید است
کهبدونرشدیاریزشارز،نوسانیدردیگربازارها
به جز بورس داشته باشیم .درباره ارز نیز این روزها
همه به این تحلیل و جمع بندی رسیده اند که نرخ
تثبیت شده ،بانک مرکزی بر اوضاع مسلط است و

اخبار سیاسی منفی هم نمی تواند بر این بازار اثر
بگذارد.دراینشرایط،بهترینپیشبینیبراینرخ
ارز ،ثبات در کانال 11هزار است .اگرچه احتمال
افت آن تا کانال10هزار ،در صورت توافق با اروپا و
گشایشهایاعتباریوجوددارد.
درمجموعبایدگفتکهدرجانبهزینهها،تورمرو
بهکاهشاستونیازیبهپیشخریدبرخیکاالها
(مثل خودرو و )...نیست .از منظر سرمایه گذاری
هم ،تقریبا همه بازارها اشباع هستند .یا باید
سراغ بانک و صندوق های سرمایه گذاری بروید
که قطعا صندوق ها بهترند یا برای یافتن گزینه
های جذاب سرمایه گذاری ،وقت و هزینه صرف
کنید .در بورس همچنان می توان برخی سهم
های خوب یافت که مشروط به شرایطی بازدهی
مناسب بدهند .به طور کلی ،یافتن گزینه مناسب
(نسبتبهسودبانکی)برایسرمایهگذاری،حتی
نسبتبهنیمهاولسالبسیارسختتراست.البته
شرایط ثبات اقتصادی ،وضعیت بهتری برای
ایجاد کسب و کار هم فراهم می کند .این گزینه
را هم جدی بگیرید .مشروح این خبر را در سایت
 khorasannews.comبخوانید.

واگذاری سرخابی باز هم عملی نشد

واگذاریسرخابیکهقراربودتاشهریور 98انجامشود تاآخرسالتمدیدشد

رئیس کمیسیون ویژه اصل  44گفت:مهلتی که
قانون بودجه 98مبنی بر واگذاری این دو باشگاه تا
شهریور 98از طریق فرابورس داده بود ،تا آخر سال
تمدید شد .به گزارش مشرق ،حمیدرضا فوالدگر
اظهار کرد :واگذاری دو باشگاه سرخابی مرحله به
مرحله صورت میگیرد که ابتدا از برند آن ها شروع
میشود .وی درباره واگــذاری دو باشگاه فوتبالی
پرسپولیس و استقالل موسوم به سرخابی گفت:
یک سری جلسات با حضور وزیر ورزش و جوانان
و روســای سازمان بورس و اوراق بهادار ،سازمان
خصوصیسازی ،دیوان محاسبات و معاونان وزیر
ورزش داشتهایم و آخرین جمعبندی این است که
مهلتی که قانون بودجه  98مبنی بر واگذاری این
دوباشگاهتاشهریور 98ازطریقفرابورسدادهبود،
تا آخر سال تمدید شد ،زیرا مقدمات این کار فراهم
نبود .وی افزود :روش واگذاری ابتدا این بود که از
طریقفرابورسباشداماساختارهایمالیدوباشگاه
فوتبالی اصالح نشده و عملکرد مالی ،صورتهای

مالی سال  97این دو باشگاه ،میزان مطالبات و
بدهیهایآنهاومیزانداراییشانمشخصنیست
بنابراینبهنظرمیرسدواگذاریازروشبرندیانشان
تجاریدوباشگاهعملیترباشد.
بهگفتهفوالدگرمهمترینداراییدوباشگاهسرخابی
همانبرندیانشانتجاریشاناستواگرچهاموالی
دارنــد اما بدهیهای شان بیشتر است ،در حالی
که نشان تجاری دو باشگاه ارزش بیشتری دارد؛
بنابراین اول باید برند دو باشگاه قیمتگذاری شود
وبعدبهمتقاضیانشاملاشخاصحقوقیوحقیقی،
هواداران،پیشکسوتانوخریدارانسرخابیعرضه
شود.ویگفت:تمدیدمهلتقانونبودجهتاآخرسال
بهصورتتوافقنامهصورتگرفتهاستامابایددولت
یا الیحهای بدهد که قانون بودجه امسال اصالح
شود یا در الیحه بودجه  99روشهــای واگــذاری
ی را دوباره ارائه کند .رئیس کمیسیون ویژه
سرخاب 
یبهصورتمرحله
اصل 44گفت:واگذاریسرخاب 
بهمرحلهاستکهبایدتعیینتکلیفاموال،بدهیها

وداراییهایآنوهمچنیناصالحساختارمالیدر
دو باشگاه صورت بگیرد و به موازات آن برند یا نشان
تجاری دو باشگاه توسط کارشناسان قیمتگذاری
شود .فوالدگر این را هم گفت که برای واگــذاری
سرخابی اول از واگ ــذاری برند باید شــروع کرد.
هم اکنون معلوم نیست برند این دو باشگاه چقدر
م ـیارزد .باید کارگروهی تشکیل شود تا برند این
دو باشگاه را قیمتگذاری کنند .به گفته وی ،این
کارگروه میتواند متشکل از کارشناسان بورس،
سازمان خصوصیسازی،وزارت ورزش و جوانان،
باشگاههای فوتبال ،کارشناسان رسمی و دیوان
محاسباتباشد.

