
امضای تفاهم نامه همکاری بانک 
صادرات و اتاق بازرگانی زنجان در 

سال »جهش تولید«
مدیر ش��عب بانک صادرات ایران در استان زنجان 
ب��رای حمایت از »جهش تولید« ب��ا اتاق بازرگانی 
این استان تفاهم نامه همکاری امضا کرد.به گزارش 
روابط عموم��ی بانک ص��ادرات ایران، مدیر ش��عب 
بانک صادرات ایران در اس��تان زنجان با بیان اینکه 
این اس��تان یکی از مناطق پرظرفی��ت و تاثیرگذار 
در صنعت کش��ور است، گقت: بانک صادرات ایران 
ب��رای حمایت از تولید و تقویت همکاری با صنایع، 
معادن و بخش های مختلف اقتصادی استان زنجان 
تفاهم نامه همکاری با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 

و کشاورزی این استان امضا کرد.
امید حش��متی اظهار کرد: در ای��ن تفاهم نامه انواع 
طرح ه��ای بانکی در دس��ت اجرای بان��ک صادرات 
ایران از جمله طرح »طراوت«، »همیان«، »همیاران 
س��پهر«، »تبسم« و ... گنجانده ش��ده و هر یک از 
اعض��ای اتاق بازرگانی زنجان بنا ب��ه نیاز می توانند 
متقاض��ی دریافت ای��ن خدمات باش��ند.وی گفت: 
اعطای تس��هیالت به اعضای ات��اق بازرگانی زنجان 
و همچنین فعاالن اقتصادی اس��تان و ارائه خدمات 
وی��ژه و اختصاصی نیز از دیگ��ر مفاد این تفاهم نامه 
همکاری اس��ت.مدیر شعب اس��تان زنجان با اشاره 
به ای��ن موضوع که بانک صادرات ای��ران همواره از 
حامیان بزرگ فعاالن اقتصادی در این استان بوده، 
خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ٩٨ تاکنون با اعطای 
بی��ش از هزار و ٧٠٠ فقره تس��هیالت به بنگاه های 
کوچک و متوسط استان اختصاص داده شده است.

آغاز عملیات ارزی و اتصال به سامانه 
نیما در بانک ایران زمین

مدیرعامل بانک ای��ران زمین، با اعالم صدور مجوز 
ارزی این بانک از س��وی بانک مرکزی گفت: چشم 
ان��داز بانک ای��ران زمی��ن، ارائه خدم��ات مطلوب 
به مش��تریان باالخ��ص تولید کنن��دگان و فعالین 
اقتصادی اس��ت، که در همین راستا با تالش های 
ص��ورت گرفته مجوز ارزی بانک صادر و از این پس 
ارائه خدمات ارزی براساس دستورالعمل های بانک 

مرکزی ممکن خواهد بود.
به گ��زارش روزنامه دنی��ای اقتص��اد، عبدالمجید 
پورس��عید مدیرعامل بانک ایران زمین با اش��اره به 
تالش ه��ای صورت گرفته در س��الهای اخیر برای 
تحقق اهداف و تجهیز بانک به زیرساخت های الزم 
برای پیاده سازی بانکداری دیجیتال، اظهار داشت: 
ارائ��ه خدم��ات یکپارچ��ه، تکمیل س��بد خدمات، 
تجهیز ش��عب، ایجاد زیرس��اخت ه��ای بانکداری 
دیجیت��ال و اخذ مجوزه��ای الزم فعالیت در حوزه 
های مختلف و همکاری با ش��رکت های استارتاپی 
از اه��داف بانک ایران زمین بوده اس��ت، که بخش 
زیادی محقق ش��ده اس��ت. وی افزود: خوشبختانه 
در روزهای گذشته مجوز ارزی بانک ایران زمین از 
سوی بانک مرکزی صادر شد، که این موضوع نقش 
بس��یار زیادی می تواند در ارائه خدمات مطلوب و 

همچنین تکمیل سبد خدمات خواهد داشت.

بیمه دی یکی از مهم ترین حلقه های 
زنجیره ارزش گروه مالی دی است

دکتر ب��رات کریمی، مدیرعام��ل بانک دی، ضمن 
بازدید از ش��عبه کیش بیمه دی، شرکت بیمه دی 
را یکی از مهم ترین حلقه  های زنجیره ارزش گروه 
مالی دی دانس��ت.به گزارش رواب��ط عمومی بانک 
دی، برات کریمی، مدیرعامل بانک دی در بازدید از 
شعبه کیش بیمه دی ضمن گفت و گو با همکاران 
این مجموعه خواستار یکپارچگی استراتژیک گروه 
مالی دی و بهره مندی از ظرفیت های شرکت های 
تابعه در جذب مشتریان شد. بر اساس این گزارش، 
مدیرعامل بانک دی با تاکید بر گس��ترش خدمات 
و تس��ریع در خدمت رسانی به خانواده معزز شهدا 
و جامعه بزرگ ایثارگری گفت: یکی از قراردادهای 
بزرگ و موفق در صنعت بیمه کش��ور، عقد قرارداد 
بیمه درمان خانواده معزز شهدا و ایثارگران با بیمه 
دی اس��ت که این قرارداد از یک سو نشانه اعتماد 
مجموعه معظم بنیادشهید و امور ایثارگران به بیمه 
دی و از س��وی دیگر حاکی از  اعتبار و قدرت بیمه 

دی در انجام امور بیمه ای است.

پرداخت بیش از دو هزار فقره 
تسهیالت مضاربه بانک ملی ایران در 

سال 99
  بان��ک مل��ی ایران با هدف رونق محیط کس��ب و 
کار و تامین س��رمایه بن��گاه های اقتصادی بیش از 
دو هزار فقره تس��هیالت مضاربه در یک ماه نخست 

امسال تخصیص داده است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، اشخاص 
حقیق��ی و حقوقی با تس��هیالت مضاربه می توانند 
س��رمایه مورد نیاز خود را جهت انجام فعالیت های 
تجاری و بازرگانی به منظور خرید و فروش کاال در 
داخل کش��ور )بازرگانی داخل��ی( و خرید و صدور 
کاال به خارج از کش��ور )ص��ادرات( تامین کنند.بر 
این اس��اس در مدت مذک��ور، دو هزار و 3٠5 فقره 
تس��هیالت مضاربه ب��ه ارزش ریالی دو هزار و ٩6٨ 
میلیارد ریال توس��ط این بانک پرداخت شده است.

در قالب ق��رارداد مضاربه، بانک از س��ود حاصل از 
فعالیت های مذکور مطابق س��هم پیش بینی شده 
منتفع می ش��ود و مدت این قرارداد نیز متناس��ب 
با دوره گ��ردش عملیات )فعالیت تج��اری( بنگاه، 
حداکث��ر ش��ش ماه و من��وط به رعای��ت ضوابط و 

مقررات قابل تجدید است.

اخبار گزارش

در حال��ی که طی هفته های اخیر رئیس کل بانک مرکزی 
از کاهش نرخ تورم خبرداده و اعالم کرده بود »تورم ماهانه 
تولیدکنن��ده در فروردین  منفی ش��د« ام��ا نگاهی به روند 

قیمتی کاالهای مختلف در بازار نشان از رشد آنها دارد .
رئیس کل بانک مرکزی  در ش��رایطی به روند کاهنده تورم 
در کش��ور اش��اره  کرده و می گوید:» در فروردین ماه شاهد 
کاهش ۲.۴ واحد درصدی شاخص بهای تولید کننده بودیم، 
به طوری که تورم تولید کننده از ۱.6 درصد اس��فند ٩٨ به 
منفی ٠.٨ درصد در فروردین ٩٩رس��ید.بر این اساس تغییر 
شاخص بهای تولید کننده )تورم نقطه به نقطه( در فروردین 
ماه نسبت به ماه مشابه درسال گذشته به ۲٠.٩ درصد رسید 

که نسبت به ماه پیش ۲.٩ واحد درصد کاهش داشت.«
 به اعتقاد وی با توجه به پیش نگر بودن تورم تولید کننده، 
ای��ن امر می تواند بیانگر کاه��ش تورم آتی مصرف کننده و 

موجب کاهش انتظارات تورمی باشد.
همت��ی در حالی از برنامه ریزی بانک مرکزی برای کاهش 
قیمت و تورم خبر می دهدکه اکثر بازارهای اقتصادی کشور 
ب��ی توجه به همه این وعده وعیدها در حال افزایش قیمت 
هس��تند. کاالهایی که اکثر آنها در جرگه س��بد معیشتی 
مردم قرار دارد . برنج،شکر از جمله این کاال ها ست که در 
طول هفته های اخیر روندروبه رشدی را تجربه کرده اند به 

طوریکه متولیان هم از این مساله ابراز نگرانی می کنند. 

برنج 80 درصدگران شد 
دروز گذش��ته دبی��ر کل اتحادیه بنکداران م��واد غذایی از 

افزایش ٨٠ درصدی  قیمت برنج  خبر داد و اینگونه عنوان 
ک��رد که »در ح��ال حاضر چندین هزار ت��ن برنج به دلیل 

اختصاص نیافتن ارز در گمرک باقی مانده است.« 
وی  ب��ه قیم��ت برنج خارج��ی در بازار اش��اره کرده و می 
گوید: »هر کیلوگرم برنج در محل بارگیری از بنادر جنوبی 
کش��ور ۱۲ هزار و ٨5٠ تومان اس��ت که با محاسبه درصد 
سود، هزینه حمل و نقل و هزینه انبارداری که به آن تعلق 
می گیرد با قیمت بیشتری به دست مصرف کننده می رسد. 
همچنین برنج داخلی نس��بت به سایر اقالم کمترین رشد 
قیمتی را داش��ته است و گرانترین برنج در بخش بنکداری 

۲۴ هزار تومان است.
دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در خصوص آخرین 
وضعیت بازار مواد غذایی به قیمت شکراش��اره کرده و می 
گوید:» قیمت ش��کر در حال حاضر با قیمت 6٩٠٠ تومان 
درب کارخان��ه ب��ه فروش می رس��د و از نظ��ر تامین نیز با 
مش��کل مواجه نیس��تیم. در حال حاضر واردات شکر با ارز 
نیمایی صورت می گیرد، اما اگر اجازه داده می ش��د ش��کر 
بدون انتقال ارز وارد ش��ود با قیمت ارزان تری که در بازار 
وجود دارد به دس��ت مصرف کننده می رسید.« وی درباره 
قیم��ت حبوبات نیز بیان کرد: با توجه به گرم ش��دن هوا، 
مصرف آن به شدت کاهش یافته و از طرفی فصل برداشت 
نیز در پیش است و به همین دالیل تغییر قیمتی را نداریم 

و حتی انتظار کاهش قیمت نیز در این باره وجود دارد.
نکت��ه قابل تامل در س��خنان دبیر کل اتحادی��ه بنکداران 
موادغذایی آنجاس��ت که وی از نبود کمب��ود در بازار مواد 

غذایی خبر میده��د و میگوید:»هیچ کمبودی از نظر مواد 
غذای��ی وجود ن��دارد و حتی اضافه بر نیاز کش��ور نیز کاال 
موجود اس��ت ؛ مش��کل اصلی گرانفروشی است که توسط 

عده ای صورت می گیرد.«

 وعده هایی ازجنس حمایت 
ای��ن اتفاق در حالی رخ داده که متولیان س��ازمان حمایت 
از جمل��ه معاون نظارت بر کاال های مصرفی و ش��بکه های 
اقتصادی س��ازمان حمایت،چندی پیش از تصمیم  جدید 
کارگ��روه تنظیم بازار در راس��تای اجرای ط��رح نظارت و 
کنت��رل ب��ازار کاال های اساس��ی  خبر داد و اع��الم کرد:به 
منظور جلوگی��ری از افزایش غیرمنطقی قیمت، رصد بازار 
برنج، شکر و نهاده های دامی، اولویت اول بازرسان سازمان

های صمت استان ها برای بازرسی در هفته منتهی به هفتم 
خرداد ماه قرار گرفته است.

وی درباره بازار برنج و شکر اینگونه عنوان کرد که افزایش 
قیمت برنج وارداتی و داخلی، به دلیل سیاست های ارزی و 
برخی مشکالت ترخیص، کاهش عرضه و افزایش تقاضا در 
این مقطع بدلیل کمک به اقشار آسیب پذیر و... وهمچنین  

اتمام فصل برداش��ت تولید داخل از جمله دالیلی است که 
تغیی��ر قیمت برنج  را به همراه داش��ته اس��ت. این معاون 
س��ازمان حمایت در تش��ریح دالیل قیمت ش��کربه تغییر 
سیاست های ارزی، کاهش تولید شکر چغندری و نیشکری 
و ... اش��اره کرد و مدعی شد به منظورتامین مایحتاج مورد 
نیاز مردم و جلوگیری از افزایش غیرقانونی قیمت ها ؛رصد 
و پایش مستمر بازار به منظور جلوگیری از هرگونه افزایش 
غیرمتعارف قیم��ت و برخورد با تخلف��ات احتمالی تامین 

کنندگان اعم از واردکننده، تولیدکننده انجام می شود .
 موس��وی اگر چه تشدید بازرس��ی ها به منظور جلوگیری 
از احتکار در ش��بکه توزیع و عرضه، برخ��ورد با بنگاه های 
اقتص��ادی مختل��ف بویژه در م��ورد گرانفروش��ی کاال های 
اساس��ی وارداتی ب��ا ارز دولت��ی و یا عدم ایف��ای تعهدات 
ارزی را از اقدامات این س��ازمان برشمردو مدعی شد ؛برای 
جلوگیری از افزایش قیمت ها در بازار ؛ دس��تورالعمل های 
نظارتی به سازمان های صمت استان ها به منظور هماهنگی 
با دستگاه های مسئول برای افزایش نظارت ها، هماهنگی با 
تشکل ها و انجمن های بخش خصوصی برای مدیریت بازار 

درشرایط کنونی، ابالغ  شده است . 
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رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسالمی کار؛
جلسه شورایعالی کار به هفته آینده 

موکول شد
رئیس کمیته دس��تمزد کانون عالی ش��وراهای اسالمی 
کار گفت: گویا جلسه بررسی دستمزد ٩٩ فعاًل به دلیل 
تقارن با تعطیالت آخر هفته موقتاً لغو شده است.از قرار 
معلوم این جلسه به شنبه یا دوشنبه هفته آینده موکول 

شده است.
فرام��رز توفیقی ،رئی��س کمیته دس��تمزد کانون عالی 
ش��وراهای اس��المی کار درب��اره زمان برگزاری جلس��ه 

ش��ورای عالی کار گفت: مطابق شنیده ها جلسه فردا به 
شنبه یا دوشنبه هفته آینده موکول شده است.

 وی ادامه داد:هنوز دستور جلسه مشخص نیست. اما اگر 
دستور جلسه صرفاً افزایش حق مسکن باشد,پیش از این 
هم مطرح کرده بودیم و بازهم تأکید می کنیم که ترمیم 
حداقل دس��تمزد مهمترین مس��ئله نمایندگان کارگری 
است. گویا این جلسه فعاًل به دلیل تقارن با تعطیالت آخر 
هفته موقتاً لغو ش��ده است. توفیقی با اشاره به بند٧ و ٨ 
بخشنامه دستمزد س��ال ٩٩ گفت: در این دو بنده آمده 
است: ٧. شورای عالی کار جابجایی بخشی از مبلغ ریالی 
مزایای مس��تمر موضوع تبصره )3( ماده )36( قانون کار 
با مزد مصوب را طی س��ال ۱3٩٩ در صورت فراهم بودن 

شرایط اقتصادی کشور در دستور کار قرار خواهد داد.
٨. پیش��نهاد افزایش کمک  هزینه مسکن سال ۱3٩٩ با 
توافق طرفین و تصویب شورای عالی کار به هیات وزیران 
ارس��ال خواهد ش��د. رئیس کمیته دستمزد کانون عالی 
ش��ورای  اسالمی کار گفت: مطابق این دو ماه قانونی هم 
بحث تحقق ماده ۴۱ قانون کار و بازنگری در دستمزد٩٩ 
را پیگی��ری می کنیم و هم بح��ث افزایش کمک هزینه 

مسکن در سال٩٩ را دنبال خواهیم کرد. ایسنا

 با سود ۴ تا 9 درصد  پرداخت می شود؛
  ۴۰ هزار وام ۵۰ میلیونی مسکن  

برای بازنشستگان 
هی��ات وزی��ران آیین نامه اجرایی بن��د )ز( تبصره )۱6( 
قان��ون بودجه، موضوع پرداخت تس��هیالت مس��کن به 

بازنشستگان را تصویب کرد.
بر اس��اس آیین نامه اجرایی بن��د )ز( تبصره )۱6( قانون 
بودجه، به منظور تسهیل در تأمین مسکن بازنشستگان 
صندوق های کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی از محل 
منابع حاصل از بازپرداخت اقس��اط مسکن مهر ۴٠ هزار 

فقره تس��هیالت خرید یا ساخت مسکن با رعایت الگوی 
مصرف مسکن پرداخت می شود.

سقف فردی تس��هیالت پرداختی در کالن شهر ها 5٠٠ 
میلیون ریال و س��ایر ش��هر ها و روس��تا ها ۴٠٠ میلیون 

ریال تعیین می شود. 
نرخ تس��هیالت مذکور در ش��هر تهران ٩ درصد، مراکز 
اس��تان ها هفت درصد و سایر مناطق شهری و روستایی 

چهار درصد تعیین می شود.
گفتنی اس��ت، بازنشستگان کش��وری، لشگری و تأمین 
اجتماعی برای دریافت تس��هیالت مذکور باید طی ۱٠ 
س��ال گذش��ته خود و همسرش��ان فاقد واحد مسکونی 
بوده و از تس��هیالت خرید یا س��اخت مس��کن استفاده 
ننموده باش��ند. سپری ش��دن حداقل پنج سال از تاریخ 
بازنشس��تگی و دریافت مس��تمری کمتر از سی میلیون 

ریال در ماه، از دیگر شرایط اخذ این تسهیالت است.
الزم به ذکرس��ت، افراد با س��ابقه بازنشستگی باالتر در 
اولویت پرداخت تس��هیالت قرار دارند. ضمناً تسهیالت 
مزبور صرفاً برای واحد های کمتر از ۱5 س��ال س��اخت 
قاب��ل پرداخت بوده و مدت بازپرداخت اقس��اط آن ۱٠ 

سال تعیین می شود. تسنیم 

خ��ب��رخ��ب��ر

سیاستروزوعدهمتولیاندرکنترلبازاروتورمرابررسیمیکند

  وعده های همه چیز تمام؛ 
گرانی های ناتمام 

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا گفت: روزانه ۱٠5 
میلیون لیتر بنزین در کشور تولید می شود که ۴٠ درصد 
آن در پاالیش��گاه های متعلق به ق��رارگاه خاتم به تولید 

می رسد.
س��عید محمد درباره س��رمایه گذاری قرارگاه سازندگی 
خات��م االنبی��ا در بخش های پایین دس��تی صنعت نفت 
اظهار داش��ت: این بخش ها سالهاست که مغفول مانده و 

نیاز به سرمایه گذاری دارد که باید آن را احیا کنیم.
وی در پاس��خ به پرسش��ی درب��اره ورود ق��رارگاه خاتم 
به بن��گاه داری پاالیش��گاه ها و پتروپاالیش��گاه هایی که 
قرار اس��ت این ق��رارگاه احداث کند گفت: س��اخت این 
پتروپاالیش��گاه ها در جلوگی��ری از خام فروش��ی نقش 
بس��زایی دارد و سالهاس��ت که مورد مطالبه رهبر معظم 
انق��الب ق��رار دارد ولی از گذش��ته همواره با س��اخت 
پاالیشگاه مخالفت می شد و این مخالفت ها ادامه داشت 
که س��بب ش��د در حال حاضر در بخش فروش نفت به 

دلیل تحریم ها با مشکل مواجه باشیم.
فرمان��ده قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیا ب��ا بیان اینکه 
تحریم ها متوجه فرآورده های نفتی نیس��ت و مش��کلی 
در خصوص فروش بنزی��ن و گازوئیل نداریم، ادامه داد: 
اگر از گذش��ته به سمت احداث پتروپاالیشگاه ها حرکت 
می کردیم تاب آوری کش��ور در برابر تحریم ها بسیار باال 
ب��ود. ی تصریح کرد: با توجه به اینکه در حوزه س��اخت 
پتروپاالیش��گاه ها پ��روژه ای تعریف نش��ده لذا از س��وی 
قرارگاه خاتم به وزارت نفت اعالم شد که حاضر هستیم 

در این زمینه سرمایه گذاری کنیم
سردار محمد بیان کرد: سرمایه گذاری قرارگاه در بخش 
س��اخت پاالیشگاه به این صورت است که هزینه احداث 
را همراه با س��هامداری و بهره ب��رداری بر عهده قرارگاه 
خاتم باشد. آنچه برای ما اهمیت دارد عملیاتی شدن این 

پروژه ها است که برای اقتصاد کشور اثرگذار است.

وی در پاس��خ به پرسش��ی درباره میزان س��هم سوخت 
تولیدی در پاالیش��گاه های متعلق به ق��رارگاه خاتم که 
به ونزوئال صادر شده، اعالم کرد: ۴٠ درصد تولید بنزین 

کشور صرفاً در پاالیشگاه خلیج فارس تولید می شود.
وی ادامه داد: روزانه ۱٠5 میلیون لیتر بنزین در کش��ور 
تولید می شود در حالی که مصرف داخلی بسیار کمتر از 
این میزان اس��ت. در نتیجه صادرات بنزین که به ونزوئال 
داشته ایم می تواند برای دیگر کشورها هم تکرار شود. به 
خصوص که بسیاری از کشورها نیز متقاضی بنزین ایران 
هس��تند. س��ردار محمد تاکید کرد: بخش عمده بنزین 
مازاد تولید داخل به عراق، افغانستان و دیگر همسایگان 

صادر می شود.
وی در خص��وص پروژه ه��ای عمران��ی آزادراهی و ریلی 
ق��رارگاه خاتم گفت: مهمترین کریدور ش��مال – جنوب 
کشور، خط آهن چابهار – زاهدان است که بخشی طرح 
یک کمربند – یک راه چین نیز محس��وب می شود. سال 
گذشته با دس��تور رهبر معظم انقالب منابع مالی به این 
پروژه تخصیص داده ش��د که سبب ش��د روند پیشرفت 
پروژه س��رعت بگی��رد. فرمانده قرارگاه س��ازندگی خاتم 
االنبیا خاطرنش��ان ک��رد: تا خ��رداد ۱۴٠٠ این پروژه به 
پایان می رسد ولی تا آن زمان ماهانه 3٠٠ میلیارد تومان 
منابع نیاز داریم. وی درباره پروژه های آزادراهی نیز گفت: 
قرارگاه خاتم در اکثر پروژه های آزادراهی سرمایه گذاری 
کرده که به عنوان مثال سهم قرارگاه در آزادراه کنار گذر 

جنوبی تهران ٧٠ درصد و سهم دولت 3٠ درصد است.
سردار محمد ادامه داد: آزادراه های اراک بروجرد خرم 
آباد، مراغه – هش��ترود، حرم تا حرم و … نیز س��رمایه 
گذاری کرده ایم که امسال آزاد راه های کنارگذر جنوبی 

تهران و بروجرد خرم آباد به بهره برداری می رسد.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا مطالبات این نهاد 
از دولت را ۴٠ هزار میلیارد تومان عنوان کرد. مهر  

در حالی که اکثر کارشناس��ان و مسئوالن بورس تاکید 
دارند س��هام عدالت ارزنده اس��ت و نباید در فروش آن 
عجله کرد، برخی مردم که برای فروش 3٠ درصد سهام 
عدال��ت خود مراجع��ه کرده اند، بانک ه��ا گفته اند ارزش 

فروش سهام عدالت آنها فقط ۴5٠ هزار تومان است.
  بعد از آزادس��ازی س��هام عدالت، عده ای از مردم روش 
مدیریت مس��تقیم س��هام عدالت را           انتخ��اب کردند و با 
اعالم ستاد آزادسازی سهام عدالت در مرحله اول کسانی 
که روش مس��تقیم را           برگزیده اند، می توانند 3٠ درصد از 
س��هام عدالت خود را           از طریق بانک هایی که شماره شبا 
مربوط به آن بانک را           در سامانه سهام عدالت برای واریز 

سود اعالم کرده اند، اقدام به فروش نمایند.
برخی از دارندگان س��هام عدالت در تماس با خبرگزاری 
فارس اعالم کردند، برای فروش 3٠ درصد س��هام عدالت 
خود به بانکی که شماره شبا همان بانک را           در سامانه اعالم 
کرده ایم، مراجعه کرده و در حالی که ارزش اسمی سهام 
عدالتم��ان ۴٩۲ هزار تومان بود و ارزش پرتفوی )ترکیب 
دارایی( روز س��هام عدالت بیش از ٨ میلیون تومان بود، 
اما وقتی برای تقاضای فروش 3٠ درصد س��هام به بانک 
مراجعه کردیم، متصدی بانک بعد از کلی ضرب و تقسیم 
اع��الم کرد در این مرحله فقط ۴5٠ هزار تومان پول نقد 
به شما تعلق می گیرد. وی افزود: وقتی به متصدی بانک 
گفتم، چطور سامانه نش��ان می دهد که ارزش روز سهام 
من بیش از ٨ میلیون تومان است، گفت: عدد و رقم هایی 
که در س��امانه  اعالم می شود، به درد ما نمی خورد، آنچه 
که در بانک از فروش 3٠ درصد س��هام عدالت، به ش��ما 

تعلق می گیرد، فقط ۴5٠ هزار تومان است.
کارشناس��ان اقتصادی می گویند با توجه به این که پرتفو 
)ترکیب دارایی های س��هام عدالت( متنوع اس��ت و از ۴٩ 
شرکت مهم شامل 36 شرکت ارزنده بورسی و ۱3 شرکت 
غیر بورس��ی تشکیل شده اس��ت،  بنابراین به سهامداران 

عدالت که معموال از اقش��ار با درآم��د پایین و کم درآمد 
جامعه هس��تند، توصیه می کنیم، ب��ه خاطر ارزنده بودن 
س��هام عدالت، از عجل��ه کردن در ف��روش آن خودداری 
کنند، چون دالالن در کمین سهام ارزنده آنها ایستاده اند 
و می خواهند به قول معروف این سهام را           مفت از چنگشان 
بیرون بکشند. همچنین کارشناسان می گویند، وقتی تعداد 
زیادی از سهامداران عدالت در حد ۲5 درصد از ۴٩ میلیون 
نفر روش مدیریت مستقیم سهام عدالت را           با هدف فروش 
سریع آن انتخاب کرده اند و اکثر این افراد می خواهند سهام 
عدالت خود را           به خاطر نیاز مالی از طریق بانک ها بفروشند، 
این هجوم برای فروش، باعث کاهش ارزش سهام می شود 
و انس��ان را           یاد کشاورزان پیازکار و گوجه فرنگی می اندازد 
که با رس��یدن محصوالت به صورت همزمان و تقاضا برای 
عرضه به بازار، دالالن آن را           به قیمت مفت در حد کیلویی 
5٠٠ توم��ان از چنگش��ان درمی آورند و همان محصول را           
با صرف هزینه حم��ل ناچیز با بیش از ۱٠ برابر قیمت به 

مصرف کننده می فروشند.
به گفته یک کارش��ناس، سهام عدالت مانند باغ میوه ای 
می ماند که درختان آن تازه به بار نشسته و گرچه این باغ 
به صورت ارث رس��یده است، اما حیف است برای گذران 
هزینه های جاری، س��هام عدالت ارزن��ده خود را           با بهای 
بسیار ناچیز بفروشند. سهام عدالت که از سال ٨5 تا ٩5 
از محل س��ود ساالنه خود اقساط خود را پرداخت کرد و 
بعد از ۱٠ س��ال مقدار 53۲ هزار تومان از یمک میلیون 
تومان ارزش اسمی خود را پوشش داد و از سال ٩5 تا ٩٨ 
سه سال سود به ارزش ٧۲ ، ٩3 و ۱٠5 هزار تومان هم به 
دارندگانش هدیه داد، اکنون که آزاد شده تازه به باردهی، 
افزایش ارزش و سود ساالنه سهام شرکتهای سرمایه پذیر 
رس��یده است، بنابر این به دارندگان سهام عدالت توصیه 
می شود، از س��ود آینده سهام عدالت استفاده کنید و در 

فروش آن عجله نکنید. فارس 

فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا؛

۴۰ درصد بنزین کشور را تولید می کنیم 
 با وجود ارزنده بودن سهام عدالت رخ داد؛

مفت خری سهام عدالت مردم توسط بانک ها 


