
میوه نوبرانه ارزان شد
رئیس اتحادیه فروش��ندگان میوه و س��بزی گفت: 
قیمت میوه های نوبرانه به دلیل عرضه انبوه در بازار 

حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است.
 اس��داله کارگر رئیس اتحادیه فروش��ندگان میوه و 
سبزی تهران  از کاهش محسوس قیمت میوه خبر 
داد و گف��ت: با عرضه انبوه میوه های نوبرانه، قیمت 

میوه ۶۵ تا ۷۰ درصد در بازار کاهش یافته است.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان میوه و س��بزی تهران 
گفت: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، آحاد جامعه 
انتظار دارند میوه ارزانتر از نرخ فعلی باش��د، اما به 
س��بب افزایش هزینه های تولید و حمل و نقل این 

امکان وجود ندارد.
این مقام مس��ئول درب��اره آینده ب��ازار میوه بیان 
کرد: ب��ا توجه به فراوانی تولید و عرضه پیش بینی 
می ش��ود که طی ۱۵ روز آینده روند کاهش قیمت 
ادام��ه یابد. وی با اش��اره به تاثیر ش��یوع کرونا بر 
بازار میوه تصریح کرد: با گس��ترش ویروس کرونا و 
کاهش ق��درت خرید،۵۰ درصد درآمد مغازه داران 
افت کرد. اما در این ایام فروشندگان به صورت غیر 

حضوری خدمات ارائه می دهند.  میزان 
 

 ارائه سهام عدالت به 3 گروه 
بزرگ جامانده 

س��خنگوی کمیس��یون اقتصادی مجلس با توضیح 
برخی جزئیات طرح ارائه سهام عدالت به سه گروه 
بزرگ جامانده از دریافت این س��هام، گفت: دولت 
نبای��د منابع باقی مانده س��هام عدالت را به عناوین 

دیگر دربارار سرمایه عرضه کند.
مهدی طغیانی عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس 
در خص��وص وضعیت فعل��ی طرح ارائه س��هام به 
جامان��دگان س��هام عدالت گفت: ای��ن طرح اعالم 
وص��ول ش��ده و هم اکنون در کمیس��یون اس��ت. 
جزئی��ات ط��رح همچنان در حال بحث و بررس��ی 
می باشد و تا دو الی سه هفته ی دیگر از کمیسیون 
عب��ور خواهد کرد و قرار نیس��ت م��دت زیادی در 

کمیسیون باقی بماند.
وی در پاس��خ به این سوال که این طرح شامل چه 
افرادی  خواهد ش��د، گفت: این طرح ش��امل چند 
دس��ته است. دسته اول، اش��خاصی هستند که در 
س��ال 84 - 8۵ که ثبت نام انجام می شد، به دالیل 
مختل��ف از جمله به دلیل وجود برخی مش��کالت 
در سامانه ها با وجود داشتن دعوت نامه، سهامی به 
نامش��ان منتقل نشده است، ما باید برای این دسته 

فکری می کردیم.
نماینده مردم اصفهان گفت:دس��ته ی دیگر ش��امل 
کس��انی اس��ت که یا تحت پوش��ش س��ازمان های 
حمایتی یعن��ی کمیته ی امداد و بهزیس��تی بودند 
یا بعدا تحت پوش��ش این س��ازمان ها قرار گرفتند 
یا متولدین این خانواده ها هس��تند ولی سهامی در 
مورد آنها تعریف نشده است. بخش دیگر نیز شامل 
افرادی اس��ت که جز دهک های اول تا ششم بودند 
یعن��ی دهک ها یی که مدنظر قان��ون بود ولی به هر 
دلیلی در آن زمان شناسایی نشدند و سهامی برای 
این گروه تعلق نگرفته اس��ت. وی افزود: هم اکنون 
کلی��ات طرحی ک��ه هدف آن س��هامدار کردن این 
افراد است، مصوب شده اما درباره ی جزئیات دقیق 
آن، یعنی اینکه چه مقدار س��هام به این افراد داده 
شود یا براساس چه ترتیبی اتفاق بیافتد، به صورت 
دقیق مش��خص نش��ده اس��ت.طغیانی در خصوص 
منابع پیش بینی ش��ده برای این طرح گفت: از بین 
تمام اش��خاصی که تحت پوشش سهام عدالت قرار 
گرفتند، ش��ش میلیون از این افراد تحت پوش��ش 
سازما ن های حمایتی بودند که قانون برای این افراد 
۵۰ درصد تخفیف در نظ��ر  گرفته بود و ۵۰ درصد 
دیگر از سود سهام مستهلک می شد، یعنی این افراد 

عمال مبلغی را نباید می پرداختند.  تسنیم
 

ترانزیت ریلی کاال بین هند و روسیه 
از طریق ایران

   مدیرعام��ل راه آه��ن جمهوری اس��المی ایران با 
اشاره به اتصال ریلی چابهار به زاهدان گفت: ایران 
می تواند از این مس��یر برای انتقال بار کش��ورهای 
حوزه س��ی. آی. اس به دریای عم��ان و همچنین 

ترانزیت ریلی هند و روسیه بهره بگیرد.
مدیرعام��ل ش��رکت راه آهن در خص��وص اهمیت 
ترانزیت��ی محور ریلی چابه��ار- زاهدان به خبرنگار 
اقتص��ادی ایرنا، گفت: این مح��ور ریلی که با تدبیر 
دول��ت دوازدهم عملیات ریل گذاری آن آغاز ش��د، 
یکی از قطعات مهم ش��بکه ریلی کش��ور است که 
ع��الوه بر نقش منطقه ای و ملی، به عنوان قطعه ای 
از کریدور ش��مال به جنوب منتهی به بندر چابهار 

اهمیت بسیار باالیی دارد.
ب��ه گفت��ه وی تاکنون ب��ه دلیل عدم اتص��ال بندر 
اقیانوس��ی چابهار به ش��بکه ریلی، کمتر توانستیم 
در حمل ب��ار از  این بندر مهم  بهره مند باش��یم و 
در واق��ع ترانزیت بار را در این محور از دس��ت داده 
بودیم. معاون وزیر راه و شهرس��ازی، ضمن اش��اره 
به دس��تور رهبر انقالب اس��المی در استفاده ٣۰۰ 
میلیون یورویی از منابع صندوق توس��عه ملی برای 
تامین اعتبار این پروژه،  گفت: پیش بینی می کنیم 
افتتاح و بهره برداری از این مس��یر با توجه به تامین 
اعتبار انجام شده طبق برنامه اعالمی باشد. به گفته 
رسولی این مسیر ریلی به طول ۶٢8 کیلومتر چابهار 
را به زاهدان و شبکه ریلی متصل می کند و راه آهن 
جمهوری اس��المی ایران می تواند از این مسیر برای 
برخورداری از سهم جابجایی بار ترانزیتی کشورهای 
حوزه سی. آی. اس )اتحادیه کشورهای مستقل( به 

دریای عمان استفاده کند.  ایرنا 

اخبار گزارش

اقتصادیwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz شنبه  21 تیر 1399  شماره 5349 

معاون برنامه ریزی وزیر نفت اعالم کرد؛
آغاز تامین مالی پتروپاالیشگاه از بورس 

در مرداد 
مع��اون برنامه ریزی وزیر نفت گفت: هر زمانی که هیئت 
امنای صندوق میزان تنفس خوراک را اعالم کند، وزارت 
نفت می تواند بالفاصله مجوزهای تامین مالی طرح های 

پتروپاالیشی از بورس را صادر کند.
هوشنگ فالحتیان معاون برنامه ریزی وزیر نفت با اشاره 
به مراح��ل اجرای آیین نام��ه قانون حمای��ت از صنایع 
پایین دس��تی صنعت نفت گف��ت: در مرحله قبلی ۷4 
شرکت اطالعات اولیه درباره نوع خوراک و مکان ساخت 
پاالیش��گاه را برای وزارت نفت ارس��ال کرده بودند. بعد 
از اتم��ام مهلت بارگ��ذاری مطالعات فن��ی و اقتصادی، 
از این ۷4 ش��رکت، تعداد 4٢ ش��رکت اطالعات مربوط 

ب��ه مطالعات فنی و اقتص��ادی پروژه ه��ا را در تارنمای 
مربوطه بارگذاری کرده اند. وی ادامه داد: وزارت نفت به 
همراه ش��رکت پاالیش و پخش در چند روز گذشته این 
اطالعات را مورد بررس��ی قرار داد و بدین ترتیب از این 
4٢ ش��رکت، توانمندی مالی ٢۷ شرکت توسط بانک ها 
تایید شد. به عبارت دیگر از 4٢ شرکت، ٢۷ شرکت هم 
اطالع��ات مربوط به توانمندی مالی و هم مطالعات فنی 

و اقتصادی خود را تحویل وزارت نفت دادند.
فالحتی��ان اف��زود: بنابراین از مجموع ۷4 ش��رکتی که 
برای ساخت پاالیشگاه درخواست داده بودند، یک تعداد 
شرکت هایی هستند که تمام اطالعات الزم را بارگذاری 
کردند که تعداد آنها ٢۷ ش��رکت است. یک تعدادی هم 
شرکت هایی هس��تند که مطالعات فنی و اقتصادی شان 
توسط ش��رکت های معتبر تهیه شد، ولی سندی دال بر 

توانمندی مالی خود ارائه نکردند.
مع��اون برنامه ریزی وزیر نفت گفت: دس��ته س��وم هم 
ش��رکت هایی هس��تند ک��ه مطالعات فن��ی و اقتصادی 
طرح شان را شرکت هایی ناشناخته انجام دادند که مورد 
تایید وزارت نفت نیس��ت. همچنین توانمندی مالی این 
شرکت ها تا حد کمی کمتر از مبلغ موردنظر بود و بدون 
س��ربرگ رس��می به مدارک الصاق شده بود. دسته آخر 
هم ش��رکت هایی بودند که نه مطالعات فنی و اقتصادی 
آن ها از شرکت های معتبر ارائه شده و نه توانمندی مالی 

آنها توسط بانک ها تایید شده است. فارس

معاون وزیر راه خبر داد:
تکمیل خط جدید قطار تهران-تبریز تا 

آخر۹۹
 مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی از تکمیل و بهره برداری 
4۷۱ کیلومتر مسیر ریلی، ۵٣۰ کیلومتر مسیر آزادراهی 
و 8۰۰ کیلومت��ر ش��بکه بزرگراهی در کش��ور تا پایان 

امسال خبر داد.
 خیراهلل خادمی با اشاره به برنامه های تدوین شده برای 
س��ال جهش تولی��د در وزارت راه و شهرس��ازی افزود: 
س��اخت و توسعه ش��بکه ریلی به میزان ۹ هزار و ۵۰۰ 
کیلومتر در برنامه اس��ت که هم اکنون س��اخت ٣ هزار 
و ٣۰۰ کیلومتر آن در دس��ت اجراس��ت و ب��ا توجه به 
ل��زوم اولویت بندی برای اتمام طرح های زودبازده تر و با 
پیش��رفت فیزیکی باال، تکمیل هزار و ۵۶۶ کیلومتر آن 

در اولویت قرار دارد.
مدیرعامل شرکت ساخت و توس��عه زیربناهای حمل و 
نقل کش��ور افزود: تا پایان س��ال جاری، 4۷۱ کیلومتر 
راه آه��ن با اعتبار هزار و ٣8۰ میلی��ارد تومان در قالب 
چهار پروژه ریلی به بهره برداری خواهد رس��ید که این 
طرح ها ش��امل اتصال راه آهن بس��تان آب��اد - تبریز به 
طول 44 کیلومتر، راه آهن خواف - هرات که ایران را به 
افغانس��تان متصل می کند به طول ۱٢۰ کیلومتر، مسیر 
٣۷ کیلومتری اتصال رش��ت به بندر کاس��پین و مسیر 

٢۷۰ کیلومتری یزد - اقلید خواهد بود.
وی افزود: در بخ��ش آزادراهی هم ۵ آزادراه در حال 
احداث تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید که 
ش��امل آزادراه کنارگذر جنوبی تهران حدفاصل آبیک 
قزوی��ن تا چرمش��هر ورامین به ط��ول ۱۵8 کیلومتر، 
آزادراه اصفه��ان - ش��یراز ب��ه ط��ول ٢٢٢ کیلومتر، 
قطع��ات ٢، ٣ و 4 آزادراه اراک - خرم آباد حدفاصل 
خ��رم آباد تا بروجرد به ط��ول ۶۷ کیلومتر، قطعات ۱ 
و ٢ آزادراه کنارگذر ش��رقی اصفهان ب��ا ۶٣ کیلومتر 
ط��ول و آزادراه منجیل - رودبار ب��ه طول 8 کیلومتر 
ک��ه بخش مهم��ی از آزادراه قزوین - رش��ت اس��ت، 

خواه��د ب��ود.
ب��ه گفت��ه خادمی برای س��اخت این ۵ ط��رح، ۱,۹۰۰ 
میلیارد توم��ان اعتبار از محل اعتب��ارات دولتی هزینه 

شده است.  صدا وسیما 

خ��ب��رخ��ب��ر

 

سیاست روز دالیل نوسان نرخ دالر را بررسی می کند؛

نبش قبرFATF برای دالر 22هزار تومانی

طی هفته اخیر پیش بینی بسیاری از تحلیلگران اقتصادی 
که ت��ا پیش از این نس��بت به دالر ب��االی ٢۰ هزارتومان 
هش��دار داده بودند ،علی رغم تمام انکار کردن های رئیس 
کل بانک مرکزی محقق شد . در روزهای اخیر نرخ دالر نه 
تنه��ا به مرز ٢۰ هزار تومان رس��ید بلکه از ٢٢ هزار تومان 

هم فراتر رفت و همچنان این روند ادامه دارد.
 رشد قیمت دالر و نوسان لجام گسیخته آن اتفاقی نیست 
که مربوط به دیروز یا امروز باشد اما این مساله که متولیان 
و دس��ت اندرکاران همچن��ان در پی یافتن دالیل این مهم 
و  بعضا انداختن توپ گرانی به زمین دیگری هستند نکته 

جالب و در خور تاملی است. 
هفته گذش��ته همتی رئی��س کل بانک مرکزی  در واکنش 
به  نوس��انات دالر گفت:»تالطم این روزه��ای بازار، عمدتاً 
از ع��دم تعادل عرضه و تقاضا در ب��ازار حواله ارز، به خاطر 
مشکالت ناشی از کرونا در ابتدای سال، نشأت گرفته است. 
با فروکش کردن تدریجی تقاضاهای تجمیع ش��ده ماه های 
قب��ل، و افزای��ش عرضه در نیما تعدیل خواهد ش��د.«  وی 
از گ��زارش مطلوب در خصوص افزایش قابل توجه صادرات 
نف��ت و فرآورده های نفتی و ص��ادرات غیرنفتی و خبرهای 
مثبت از آزاد شدن منابع مسدودی بانک مرکزی سخن راند 

و مدعی شد که »روند تأمین ارز را متحول خواهد کرد«
 رئی��س کل بانک مرکزی اما در کنار تمام وعده های خود 
ب��ه نکته کلیدی »صادرکنندگان « اش��اره و تاکید کرد :» 
صادرکنن��دگان تکیه گاه اصلی ارزآوری کش��ور هس��تند، 
فرص��ت برای برگرداندن میلیاردها دالر ارز صادراتی در دو 
هفته آتی پای��ان می یابد. این فرصت ب��ه هیچ وجه تمدید 

نخواهد شد.«
 همتی در س��خنان خود ؛ به تهدید جدی هم اش��اره کرد 
ک��ه اگر صادرکنن��دگان به تعهدات خود عم��ل نکنند ، با 
هماهنگ��ی بان��ک مرکزی، ق��وه قضائی��ه، وزارت صمت و 

نهادهای نظارتی،در لیس��ت های ۱۰ نفره برای توضیح در 
مورد نحوه ایفای تعهدات فرا خوانده خواهند شد. 

واقعیت داستان 
آنچه از ش��واهد امر بر می آید بازی امروز دالر و نوسان آن 
در چند خط س��اده خالصه می شود نخست آنکه صادرات 
کش��ور به واس��طه شیوع کرونا و تش��دید تحریم ها با افت 
قابل توجه مواجه ش��ده و آمار ورود و خروج گمرکات این 
نکته را به خوبی نش��ان می دهد و از طرفی کسری بودجه  
دولت  به واس��طه بحران های موجود روز به روز بیشتر در 

حال نمایان شدن است .
 اگرچ��ه برخی دس��ت ان��درکاران با عینک خ��وش بینانه 
درآمدهای ارزی کش��ور را به صادرات غیر نفتی و عدم اتکا 
به درآمدهای نفتی نس��بت می دهند و معتقدند ش��رایط 
درآمد ارزی کش��ور مطلوب است ؛ اما واقعیت داستان آن 
اس��ت که ورودی ارز کشور مدتهاس��ت که با کاهش روبرو 
ش��ده و کاهش فروش نفت درکنار مشکالت نقل و انتقال 
و ... و تش��دید فشارهای بین المللی عرصه را روز به روز بر 

درآمدهای دالری کشور تنگ کرده است. 
 در این بین برخی صادرکنندگان هم به امید  افزایش بیش 
از این قیمت دالر  در بازگش��ت ارز خود تعلل کرده و تمام 
این اتفاقات دس��ت به دس��ت هم داده تا مسیر برای رشد 

لجام گسیخته دالر هموار شود.
در ی��ک ن��گاه کلی به اعتق��اد کارشناس��ان  رابطه کاهش 
ورودی دالر و نوسانات آن در بازار  یک رابطه خطی نیست 
که با ۱۰ درصد کاهش ورودی ش��اهد رش��د ۱۰ درصدی 
قیمت دالر در بازار باش��یم  بلکه با ۱۰ درصد افت ورودی 
دالر باید انتظار رش��د 4۰ درصدی در بازار را انتظار داشته 

باشیم.

FATF نبش قبر
در کن��ار این تحلیل های اقتص��ادی و بعضا علمی اما عده 
ای همچنان درتالش اند تا ٢-٢ تای اقتصادی را رها کرده 
و نوس��انات امروز را به مس��ائل سیاسی گره بزنند ؛مسائلی 
از جنس نپیوس��تن به FATF و تبع��ات آن که تاپیش از  
این بارها و بارها مورد بحث وبررس��ی قرار گرفته وهمواره 
از س��وی تعداد قابل توجهی از تحلیلگران و البته متولیان 

کشور رد شده است. 
 این روزها که دالر بار دیگر مرزهای باالی ٢۰ هزار تومان 

را در نوردی��ده و با رکورد ه��ای جدید خودنمایی می کند 
عده ای با نبش قبر کردن این موضوع بار دیگر درتالشند تا 
مشکالت امروز اقتصاد را به چنین موضوعی نسبت دهند.

 رس��یدن دالر به ب��االی ٢۰ هزار تومان اتفاقی اس��ت که 
تا پیش از این در زمس��تان س��ال ۹8 هم شاهد آن بودیم.  
رویدادی که تحلیل های گس��ترده ای به همراه داشت که 
یکی از آنها به عدن نپیوستن ایران به FATF اشاره داشت 
.ادعای��ی که امروز هم دوباره با رس��یدن دالر به باالی ٢٢ 
هزار تومان مطرح ش��ده و می ش��ود و برخی هم همچنان 
در تالش��ند تا باز با تیترهایی همچون »پش��ت پرده های 
رش��د دالر « بار دیگر یک سر این نوسانات را به نپیوستن 

ها متصل کنند.

تکرار نوسان گیری
بررس��ی روند حرکتی دالر و اخبار منتش��ر ش��ده پیرامون 
آن به خوبی نش��ان می دهد که چه کس��انی و با چه نیتی 
این داس��تان را علم کردند. زمستان ۹8  و همزان با مهلت 
پیوس��تن و نپیوستن به FATF؛ عده ای با این عنوان که 
عدم تصوی��ب  FATF یعنی فلج ش��دن تجارت خارجی 

ب��ا همه دنیا و افزایش ش��دید قیمت ارز و فش��ار مضاعف 
به معیش��ت مردم؛ ت��الش کردند تا  فش��ارها برای تحقق 
این مس��اله را بیش��تر کنند در حالی ک��ه درآن زمان هم  
کارشناس��ان و تحللگران و حتی متولیان س��کاندار اقتصاد 
کش��ور که بیش از هر گروه دیگری نگ��ران کارنامه کاری 
خود بودند به وضوح تش��ریح کردند که»دستاویز قراردادن 
موض��وع FATF ب��رای اثرگ��ذاری در ن��رخ ارز از طریق 
س��فته بازان و فض��ای مج��ازی، ب��ا واقعیات ب��ازار و روند 
تأمین ارز در تجارت خارجی کش��ور و چشم انداز گشایش 

کانال های جدید همخوانی ندارد.«
 در کن��ار این افراد همت��ی رئیس کل بانک مرکزی هم  با 
استناد به این مهم  که مدتهاست که اغلب بانکهای خارجی 
به دلیل تشدید تحریمهای آمریکا، همکاری الزم با بانکهای 
ایران را ندارند و تبادالت ارزی کشور از طریق مکانیزم های 
بانک��ی جایگزین و غیر قابل تحریم، انجام می ش��ود اعالم 
کرد»حض��ور یا عدم حض��ور در  FATF  نمی تواند تأثیر 
قابل توجهی بر ش��رایط ارزی کش��ور داشته باشد و عمده 
خبرس��ازیها در ای��ن خص��وص، ب��ا انگیزه س��ودجویی و 

نوسان گیری در بازار ارز انجام می گیرد.«

عضو هی��ات عام��ل و مع��اون ش��رکت ها و قیمت گذاری 
بنگاه های سازمان خصوصی سازی از اختصاص دو مجموعه 
ورزش��ی به اس��تقالل و دو مجموعه ورزشی به پرسپولیس 
خبر داد و افزود: این دو باشگاه شهریور امسال در فرابورس 

پذیرش خواهند شد.
ابوالقاس��م شمس��ی جامخانه ، با تاکید بر اینکه استقالل و 
پرس��پولیس شرایط ویژه ای برای واگذاری داشتند، توضیح 
داد: ساختار مالی آن ها از لحاظ سود و زیان انباشته نامناسب 
و همچنین تعیین تکلیف و رفع بندهای حسابرس و بازرس 
قانونی این دو شرکت و بحث مستندسازی اسناد مالکیتی 

مجموعه های ورزشی که داده شد زمانبر بود.
وی با بیان اینکه در مصوبه س��ال ۱٣۹۱هیات وزیران ذکر 
ش��ده بود دو مجموعه ورزشی درفشی فر و مرغوبکار به دو 
شرکت پرسپولیس و استقالل داده شود، اظهار کرد: از آن 
تاریخ تا چند هفته پیش به دلیل مشکالت ثبتی و حقوقی 

و بعضا داش��تن معارض، اخذ سند مالکیت و سپس انتقال 
آنها به دو باشگاه غیرممکن بود اما با پیگیری های صورت 
گرفت��ه در چند ماهه گذش��ته تا ۱۰ روز آینده هم س��ند 
مالکیت درفشی فر و هم شهید مرغوب کار اخذ می شود تا 
امکان عملیاتی کردن بحث افزایش سرمایه این دو شرکت 

وجود داشته باشد.
شمس��ی از اختص��اص دو مجموعه دیگر به باش��گاه های 
اس��تقالل و پرس��پولیس خبر داد و افزود: تصمیم دیگری 
گرفته ش��د مبنی بر اینکه به باش��گاه اس��تقالل عالوه بر 
مجموعه ورزش��ی مرغوب کار، کمپ مرحوم حجازی و به 
پرسپولیس عالوه بر ورزشگاه درفشی فر، مجموعه ورزشی 
ش��هدای گمنام هم تخصیص داده ش��ود. درواقع به هر دو 
باشگاه دو مجموعه ورزشی داده شد. البته این دو مجموعه 
آخ��ر، نیازمند این اس��ت که مجوز آن ها به اس��تناد ماده 
۱۱۷ قانون محاس��بات عمومی از هیات وزیران اخذ ش��ود 

که دراین خصوص وزیر  ورزش به دولت پیش��نهاد داده و 
هم اکنون در کمیس��یون لوایح در دست رسیدگی است و 

مصوبه دولت به زودی  ابالغ خواهد شد.
وی ادام��ه داد: با توج��ه به اینکه  در اس��ناد مالکیت آنها 
مش��کلی وجود ندارد، امیدواریم گ��زارش توجیهی افزایش 
سرمایه در هفته آینده تهیه و پس از اخذ گزارش حسابرس 
و ب��ازرس قانونی،  مجم��ع عمومی فوق الع��اده با موضوع 
تصویب افزایش س��رمایه و اصالح اساسنامه برگزار شود و 
با توجه به اینکه س��ایر الزامات پذیرش نیز به موازات پیش 
رفته اس��ت امیدواریم  بتوانیم تا آخر مرداد درخواس��ت به 
هیات پذیرش داده شود تا دو باشگاه در بازار دوم فرابورس 

پذیرش شوند.
معاون شرکت ها و قیمت گذاری بنگاه های سازمان خصوصی 
سازی در ادامه درمورد اختالف حساب هایی که دو باشگاه 
با اسپانس��رها داش��تند، توضیح داد: جلسات در این راستا 
برگزار و کار گروه هایی تشکیل شده است و در حال تعیین 

تکلیف هستند.
شمسی با اش��اره به بحث درآمدزایی باشگاه های استقالل 
وپرسپولیس، اظهار کرد: پرسپولیس سال گذشته قراردادی 
را با اسپانس��ر منعقد کرده بود.  پس از تغییرات مدیریتی 

طی  الحاقیه ای به این قرارداد،  مشخص شد کف درآمدی 
باشگاه پرسپولیس از محل اسپانسری ۱۱۰ میلیارد تومان 
طی س��ال است و می تواند بیش��تر هم باشد. کف درامدی 
باش��گاه اس��تقالل هم طبق قراردادی که با اسپانسر امضا 

کرده، ساالنه تقریبا ۵۰ میلیارد تومان است.
وی با اش��اره به تس��هیالت  مالیاتی ش��رکت هایی که می 
خواهند بورسی شوند، اظهار کرد: این دو شرکت می توانند 
از ظرفیت های مصوبه اخیر س��ران س��ه ق��وه که به تایید 
مقام معظم رهبری نیز رس��یده اس��ت استفاده کنند؛ البته 
به ش��رط اینکه در بازار س��رمایه پذیرش ش��وند و حداقل 
٢۵ درصد س��هام شرکت در س��ال ۱٣۹۹ در بازار سرمایه 

واگذار شود.
معاون شرکت ها و قیمت گذاری بنگاه های سازمان خصوصی 
س��ازی در پایان تاکید کرد: با توجه به عزمی که در وزارت 
ورزش وجود دارد و در جلسات هفتگی که به ریاست وزیر 
ورزش  برگ��زار و موضوعات پیگیری می ش��ود و همچنین 
پیگیری های مس��تمر وزیر اقتصاد و همکاری بسیار خوب 
سازمان بورس و شرکت فرابورس ایران، دو شرکت استقالل 
و پرس��پولیس در شهریورماه در بازار دوم فرابورس پذیرش 

و عرضه اولیه صورت خواهد گرفت. ایسنا 
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