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پرداخت 380 ميليارد ريال تسهيالت 
ازدواج در اردیبهشت تا نیمه خرداد 

بانک ســامان در طول اردیبهشــت تا نیمه خرداد 
ســال 1401 بیش از 380 میلیارد ریال تسهیالت 

ازدواج پرداخت کرده است.
به گزارش ســامان رســانه، بر اســاس اعالم بانک 
ســامان، طي اردیبهشــت و خرداد ســال 1401 
بانک ســامان 289 فقره تسهیالت ازدواج به مبلغ 
380800 میلیــون ریــال پرداخت کرده اســت. 
همچنین بر اســاس همین گزارش، از ابتداي سال 
1401 تــا نیمه خرداد، 3061 نفــر در انتظار اخذ 
وام ازدواج از بانک ســامان هستند که از این تعداد 
1986 نفــر در انتظار تعیین شــعبه، 459 نفر در 
انتظار پذیرش در شعبه، 510 نفر در انتظار تکمیل 

مدارک و 106 نفر در انتظار اخذ وام هستند.

جزییات تازه از جبران خسارات 
مالباختگان حادثه شعبه دانشگاه

 بانــک ملی ایــران جزییــات تــازه ای از جبران 
خسارات مالباختگان سرقت از صندوق های امانات 

شعبه دانشگاه اعالم کرد.
به گــزارش روابــط عمومــی بانک ملــی ایران، 
پرداخت خســارت به شــرح ذیل انجــام خواهد 
شــد: میزان 50 درصد از اموال صندوق بر اساس 
خوداظهــاری صــورت گرفته در حضــور بازپرس 
پرونده برای دارندگان صندوق همراه با مســدودی 
حســاب پرداخت می شــود. / این پرداخت در روز 
 21 خردادمــاه و در حضور بازپــرس خواهد بود. 
/ پرداخــت 50 درصد باقی مانده خســارت با نظر 
مقام قضایی صورت می گیرد. / مبالغ مســدودی 
بدون اذن مقام قضایی برای طرفین قابل برداشــت 
نخواهد بود. / مالک حسابرســی خسارات در روز 
تســویه نهایی قرارداد است. / قیمت محاسبه ارزی 
مالباختگان طبق قیمــت بازار ارز آزاد خواهد بود. 
/ نحوه محاســبه طــال و جواهــرات بدین صورت 
اســت که فرد پس از خوداظهاری با دعوت بانک و 
مسئوالن ذیر ربط طی یک نشست حضور می یابد 
تا قیمت اموال مســروقه احراز و کارشناسی شوند. 
/ مالباختگان به میزان مبالغ دریافتی، حقوق خود 
را نسبت به اموال مسروقه به بانک ملی ایران صلح 

کرده و بانک قائم مقام آنها خواهد بود.

اهمیت سامانه هوشمند پایش تراکنش 
در عرصه خدمات غیرحضوری بانکی

توســعه فنــاوری های نویــن در عملیــات بانکی 
غیرحضوری از قبیل اینترنت بانک و موبایل بانک، 
اهمیت استقرار ســامانه های هوشمند برای پایش 

تراکنش ها را افزایش داده است.
بــه گزارش روابــط عمومی بانک توســعه صادرات 
ایران، ایجاد شــرایط ارائه خدمات پایه غیرحضوری 
به مشتریان از یک سو و افزایش تراکنش های بانکی 
از سوی دیگر، بانکها را بر آن داشته است تا با هدف 
شناســایی عملیات مشــکوک به پولشویی استقرار 
سامانه های هوشمند را جدی بگیرند.از آنجایی که 
پولشویی به عنوان یک جرم مالی تاثیر منفی جبران 
ناپذیری بر توســعه اقتصادی کشورها به جای می 
گذارد ، همکاری مــردم با بانکها در زمینه مقابله با 
پولشــویی ضرورت می یابد. براســاس این گزارش، 
همراهی مشــتریان در ارائه مســتندات و اطالعات 
صحیح و تکمیل دقیق فرم های بانکی گرچه مدت 
زمــان کوتاهی از وقت افراد را به خود اختصاص می 
دهد اما این امر در راستای بهبود فضای کسب وکار و 
سالمت مراودات مالی ، حفظ و صیانت از سپرده های 

مشتریان و در نهایت منافع کشور خواهد بود.

تالش بانک صنعت و معدن آذربایجان 
شرقی بر شناسایی فرصت برای اجرای 

طرح های دانش بنیان و اشتغالزا
مدیر استانی بانک صنعت و معدن استان آذربایجان 
شرقی درخصوص برنامه هاي این بانک براي تحقق 
شــعار ســال"تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین" 
گفت: برنامه های کالن شــعب به عنوان عضوی از 
کل بانک تابعی از سیاست ها و در ادامه برنامه های 
بانک جهت اجرا و تحقق شــعار سال، یعنی تولید 

دانش بنیان و اشتغال آفرین می باشد. 
قهرمــان موحدی نوجه دهی گفت: در این راســتا 
شــعبه کلیه سیاســتها وبرنامه های تهیه و تبیین 
شــده توسط مدیریت ارشــد بانک را پیاده خواهد 
کرد و در اســتان نیــز تالش و همــت الزم برای 
شناسایی پتانسیل های استان در زمینه تولیدهای 
دانــش بنیان بکار گرفته خواهد شــد و این امر با 
برقراری ارتباط با حوزه های مرتبط با این موضوع 
از جمله سازمان صمت استان، مرکز رشد و فناوری 
و نیز پــارک علم و فنــاوری ، دانشــگاه ها ، اتاق 
بازرگانی ، خانه صنعت و معدن میســر خواهد شد 
و سعی خواهد شــد که واحد های دارای پتانسیل 
دانــش بنیانی هم از لحاظ تامیــن مالی مورد نیاز 
و هم روشــهای مورد نیاز برای موفقیت در کسب 
و کار پشــتیبانی شوند ودرزمینه های برنامه ریزی 
منابع سازمان وحضور موفق در کسب وکار مشاوره 
الزم به این واحد ها ارائه گردد. وی گفت: مهمترین 
سیاست ها و استراتژی های شــعبه در مرحله اول 
پیاده سازی واجرای سیاســت های کالن بانک در 
سال جاری می باشد و در مرحله بعد با برنامه ریزی 
الزم ، استراتژی شعبه شناسایی و تامین مالی واحد 
های موثردرایجاد ارزش افزوده - اشــتغال وثروت 
برای اســتان و ایجاد تعامل با تمام ذینفعان تولید 
اعم از نهادهای نظارتی - سازمانهای سیاست گذار 
NGO ها و خود مشتریان می باشد که تسهیالت 
بانک را به صورت هوشمند وهدفمند جهت رسیدن 

به این استراتژی تخصیص دهد.

اخبـــار

بازرس اتحادیــه واردکنندگان نهاده هــای دام و طیور 
ضمن تشریح آخرین وضعیت موجودی نهاده های دامی 

گفت: میزان موجودی جو مطلوب نیست.
کسری لشکری، بازرس اتحادیه واردکنندگان نهاده های 
دام و طیور با اشاره به آخرین وضعیت تأمین نهاده های 
دامی در کشــور گفت: در حال حاضــر در زمینه تأمین 
ذرت مشکلی وجود ندارد و ذرتی که در بنادر و گمرکات 
تخلیه شــده بیش از یک میلیون و 300 هزار تن است 
ضمن اینکه در انبارهای شــرکت پشتیبانی امور دام نیز 

باید مقداری ذرت وجود داشته باشد.
وی با اشــاره به اینکه مقداری ذرت نیــز در راه داریم، 
افــزود: با توجه بــه اینکه فصل برداشــت ذرت برزیل 
نیز به تازگی آغاز شــده و می توانیم از این کشــور نیز 
ذرت تأمین کنیم بنابرایــن چالش زیادی در این حوزه 
نخواهیم داشت.لشکری تاکید کرد که این مسأله منوط 
بر آن اســت که دولت سیاســت های خود را تغییر دهد 
و برای تنظیم بازار کاالهای اساســی از پتانسیل بخش 

خصوصی بهره مناسبی ببرد.
وی گفت: وضعیت موجودی جو مناسب نیست. در حال 
حاضر کل موجودی جو در سراسر کشور زیر 100 هزار 
تن است.لشکری اضافه کرد: تنها خوش شانسی ما آغاز 

برداشــت جو در کشور است اما هنوز تخمینی از میزان 
برداشت نداریم با توجه به خشکسالی که در کشور اتفاق 

افتاده است.
این فعال صنفــی ادامه داد: با این حــال محصولی که 
برداشــت می شود جوابگوی نیاز کشور در چندماهی که 
به آغاز فصل برداشت کشــورهای صادرکننده از جمله 

روسیه و برخی کشورهای اروپایی مانده، خواهد بود.
لشــکری اضافه کرد: باید برنامه ریــزی و ارز مورد نیاز 
را فراهــم کنیم تــا در زمان برداشــت محصوالت این 
کشــورها خرید یکســال خود را انجام دهیم، چون اگر 
 بخواهیم به تناوب خرید کنیم همچنان با مشکل مواجه 

خواهیم شد.
وی درباره وضعیت کنجاله ســویا نیــز با بیان اینکه در 
این زمینه تاکید بر واردات دانه اســت، افزود: با توجه به 
جنگ روسیه و اوکراین میزان واردات دانه از این کشور 
کاهش یافته بنابراین باید از کشــورهای آمریکای التین 
از جمله برزیل و آرژانتین واردات داشته باشیم.لشکری 
به لزوم ایجاد تنوع در منابع تأمین پروتئین دام و طیور 
اشاره و اضافه کرد: می توانیم از کنجاله کلزا، آفتابگردان 
و تخم پنبه نیز در این حوزه اســتفاده کنیم تا با کمبود 

مواجه نشویم.  مهر

آخرین وضعیت موجودی نهاده های دامی

میزان موجودی جو مطلوب نیست
سخنگوی صنعت برق گفت: هیچ برنامه ای برای انتشار 
جداول خاموشــی نداریم و به نظر می رسد که مجموعه 
اقداماتــی که طی 100 برنامــه عملیاتی صورت گرفته، 
امکان پاسخ گویی به نیازهای برقی تابستان سال جاری 

را داشته باشد.
مصطفی رجبی مشــهدی، مدیرعامل شــرکت مدیریت 
شبکه برق ایران ، اظهار داشت: برنامه وزارت نیرو بر این 
اســاس بود که بعد از اوج بار سال 1400، بالغ بر 6000 
مگاوات قدرت اســمی جدید تولید برق احداث شــود و 
تا این لحظه عملکرد خوبی در این برنامه داشــته ایم، به 
طوری که اغلب نیروگاه ها آماده تولید هســتند و بخشی 
از آنها به شــبکه سنکرون شده اند.وی افزود: از این برنامه 
6000 مگاواتــی، 500 مگاوات نیروگاه های تجدیدپذیر و 
1300 مگاوات ارتقای توان و استفاده از سیستم های مدیا 
در واحدهای موجود به منظور افزایش توان خروجی است؛ 
بقیه برنامه نیز مربوط به نیروگاه های حرارتی جدید است. 
ســخنگوی صنعت برق تصریح کرد: دو واحد نیروگاهی 
آریان یک و دو در زنجان کمتر از یک هفته پیش به بهره 
برداری رســید و به زودی نیروگاه های زرند یک و دو در 

کرمان نیز به بهره برداری می رسند.
رجبی مشــهدی در خصوص اینکه "آیــا برنامه افزایش 

6000 مگاواتــی ظرفیــت تولیــد برق کشــور محقق 
می شود؟"، گفت: ان شااهلل که این برنامه محقق می شود، 
به طوری برنامه ریزی شــده که ایــن 6000 مگاوات در 
مدار تولید قرار بگیرد.مدیرعامل شــرکت مدیریت شبکه 
برق ایران در پاســخ به اینکه "آیا نیاز به تغییر در برنامه 
پیک سایی برای جبران کمبود برق شبکه وجود دارد؟"، 
گفت: برنامه پبک سایی به گونه ای تنظیم شده که نیازی به 
تغییر در برنامه پبک سایی وجود ندارد و برنامه زمان بندی 
کــه در بخش های مختلف از جمله صنعت، کشــاورزی، 

تجاری، اداری و خانگی تنظیم شده، پیش خواهد رفت.
وی افزود: هیچ برنامه ای برای انتشــار جداول خاموشی 
نداریم و به نظر می رســد که مجموعه اقداماتی که طی 
100 برنامه عملیاتی صورت گرفته، امکان پاســخ گویی 

به نیازهای برقی تابستان سال جاری را داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: با وجود تمامی این موارد، از مردم 
عزیز درخواســت می کنیم که در ساعات اوج مصرف از 
ســاعت 12 تا 17 و 20 تا 23 تــا آنجایی که می توانند 
از وسایل برقی پرمصرف به خصوص به صورت همزمان 
استفاده نکنند تا مصرف برق در این ساعات کاهش پیدا 
کند و این امکان را که تابستان را بدون خاموشی پشت 

سر بگذاریم بیشتر کند.  تسنیم

سخنگوی صنعت برق:

هیچ برنامه ای برای انتشار جداول خاموشی نداریم

گزارش

بازار خودرو همچنان در وضعیت سردرگمی به سر می برد 
چنانکه پس از چند روز بالتکلیفی اعالم شد که ذخیره های 
قرعه کشی نیز خودرو دریافت می کنند و از سوی دیگر از 

تعلیق عرضه خودرو در بورس خبر داده شده است. 
معاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت گفت: به دستور وزیر 
صمت مقرر شــد به همه منتخبان اعم از منتخبان اصلی 
 و ذخیره که نام شــان در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو 

اعالم شده است، خودرو تخصیص می یابد.
منوچهر منطقی، معاون صنایــع حمل ونقل وزارت صمت 
اظهار داشــت:    در پی افزایش تولیــد خودروهای کامل در 
خودروســازان داخلــی و افزایش عرضه خودرو در ســال 
1401 به میزان بیشــتر از 200 درصد سال گذشته و در 
پی مباحث مرتبط با اعالم اســامی برندگان اولین مرحله 
تخصیــص خــودرو از طریق ســامانه یک پارچه تخصیص 
خودرو، به دســتور وزیر صمت مقرر شد به همه منتخبان 
که نام شان در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اعالم شده 
اســت اعم از منتخبان اصلی  و ذخیــره، خودرو تخصیص 
داده شــود.  وی ادامــه داد: در خصوص واگــذاری خودرو 
به منتخبان فهرســت ذخیره )رزرو( پــس از اتمام مهلت 
ثبت نام منتخبان اصلی در روز 25 خرداد، اطالع رســانی 

تکمیلی انجام خواهد شد.
منطقی اضافــه کرد: در این دوره 125 هــزار و 381 نفر 
منتخب اصلی و 66 هــزار و 225 نفر منتخب رزرو بودند 
کــه در مجموع 191 هزار و 606 نفر منتخب اصلی و رزرو 
داشــتیم. معاون صنایع حمل ونقــل وزارت صمت تصریح 
کرد: الزم به ذکر اســت که در پی اســتقبال هم میهمان 
از عرضــه خودرو در ســامانه یکپارچــه تخصیص خودرو 
و رضایــت بیش از90 درصــدی مخاطبان از این شــیوه 

واگــذاری، روند واگذاری خودرو همزمــان با افزایش نرخ 
تولید خودروهای کامل، تــداوم خواهد یافت و دور بعدی 
در تخصیــص نیز در تیرماه انجام می  شــود.منطقی اظهار 
کرد: در خصوص طرح های فروشــی که در همین دوره از 
 قرعه کشــی خارج شــده اند به زودی اطالع رسانی الزم 

انجام خواهد شد.
به گفته آقای توکلی الهیجانــی مدیر دفتر خودرو وزارت 
صمــت، در اولیــن دوره عرضه خودرو از طریق ســامانه 
یکپارچــه، چهار میلیون و 175 هــزار و 352 نفر ثبت نام 
کردنــد و قرار بود 176 هزار و 911 خــودرو به منتخبان 
قرعه کشــی میان آن ها عرضه شود.در این مرحله از قرعه 
کشــی، به گفته آقای صدیف بیک زاده معاون زیر صمت و 
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
برای جلوگیری از قرعه کشــی های دوبــاره در یک فرآیند 
تخصیص، حدود 12 هزار نفر بــه عنوان منتخبان ذخیره 
مشخص شدند، اما این موضوع به صورت شفاف در سامانه 
یکپارچه فروش خودرو، مشخص نشد و ابهاماتی ایجاد کرد.  
بــه گفته او، تعیین منتخبان ذخیره به این ســبب بود که 
اگر به هر علتی منتخبان اصلی، فرآیند خرید خودرو را در 
زمان تعیین شده تکمیل نکرده یا وجه را واریز نکنند، این 
افراد جایگزین شــوند؛ اما در سامانه یکپارچه، نفر اصلی یا 
ذخیره بودن مشخص نشد و متأسفانه اطالع رسانی نادرست 
از ســوی برخی خودروسازان نیز بر این ابهامات دامن زد و 
نگرانی ها را دوچندان ساخت.حاال با وجود رونمایی وزارت 
صمت از 50 هزار خودروی جدید که قرار است حدود 10 
هزار عدد از آن ها به منتخبان رزرو اولین دوره قرعه کشی 
از طریق ســامانه یکپارچه تخصیص یابد، باید دید تکلیف 

40 هزار خودروی مازاد دیگر چه خواهد شد؟!

در این میان اما معاون بورس کاال گفت: اگر شــورای عالی 
بورس به عنوان نهاد مقررات گذار بازار ســرمایه، بررســی 
کنند و به این نتیجه برسند که بورس کاال می تواند عرضه 
خودرو را انجام دهد قطعا شــاهد عرضه خواهیم بود. سید 
جواد جهرمی  ضمن عذرخواهی از مردم و کســانی که در 
فرآیند عرضه دو خودرو در بورس کاال شرکت کرده بودند، 
در تشــریح دالیل توقف این فرآیند از سوی وزارت صمت، 
اظهار کرد: نامه هایی که از سمت وزارت صمت برای بورس 

کاال ارسال شده بود وجاهت قانونی الزم را نداشت.
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کاالی ایران افزود: ما 
طبق دســتورالعمل های بازار سرمایه ماده 36 قانون احکام 
دائمی و ماده 18 توســعه ابزارهــا، کاالها را در بورس کاال 
پذیــرش کردیم و همانطور که در نامه ای که وزارت صمت 
اعــالم کرده درباره کاالی مشــمول قیمت گذاری تاکنون 
مصوبه ای درخصوص اینکه کاالهای خودروهای کم پرتیراژ 

مشمول قیمت گذاری هستند ارائه نشده بود.
جهرمی اضافه کرد: اگر این موارد از ســوی وزارت صمت 
به عرضه کننده قباًل اعالم می شــد که خودروهای مشمول 
قیمت گذاری کدام هستند قاعدتاً در همان ابتدای پذیرش 
می توانســتیم جلوی عرضه را بگیریم. وی باشاره به عرضه 
خودروی شــاهین که پذیرش شــد، گفت: این موضوع به 
خودروسازی ســایپا اعالم نشد و ســایر خودروسازان هم 
در مورد خودروهایی که مشــمول قیمت گذاری هســتند 

مصوبه ای به ما اعالم نکردند.
جهرمی با اشــاره به نامه روز سه شنبه وزارت صمت که به 
استناد مصوبه ســران قوا به بورس کاال ارسال کرد، گفت: 
جایگاه قانونی مصوبات سران قوا از مقررات و مصوبات قبلی 
وزارت که ابالغ کرده بــود باالتر بود، چون طبق نامه های 

قبلــی قوانین حاکم بــر بورس کاال طبــق قانون مقررات 
مصوب مجلس اســت و ما نمی توانستیم اجرا کنیم.معاون 
بورس کاال ادامه داد: اما موردی که روز ســه شــنبه به ما 
اعالم شد و مصوبه شورای هماهنگی سران قوا بود و طبق 
آن اقدامات حقوقی پیش آمد و ما باید بر اساس آن مصوبه 
عمل می کردیم و برای رفع ابهام باید شــورای عالی بورس 

تصمیم گیری می کرد.
جهرمی با تاکید بر اینکه این مصوبه از آبان ماه سال گذشته 
تاکنون ابالغ نشده است، گفت: نه وزارت اقتصاد و نه سایر 
دســتگاه های متولی در این زمینه اقداماتی انجام ندادند. 
حتی بورس کاال از وزارت صمت شفاهی هم پیگیری کرد 
و خواســتیم مصوبات قانونی که اعالم می کنند را ارســال 
کنند.معاون عملیــات و نظارت بورس کاال تاکید کرد: اگر 
مصوبه ای که از آبان ماه دست دوستان وزارت صنعت بوده 
و به دســتگاه های متولی ابالغ و حدود اختیارات مشخص 

می شد، قاعدتاً این مشکالت پیش نمی آمد.
جهرمی گفت: نکته مهمی که االن وجود دارد این است که 
با توجه به شوراهای متعددی که در کشور شکل می گیرد 
و در حوزه هایی تصمیم گیــری می کنند که بعضی حدود 
و اختیارات این تصمیم گیری مشــخص نیست، لذا ستاد 
اقتصادی دولت و سایر دســتگاه ها که متولی هستند باید 
در این مورد رسیدگی کنند.معاون عملیات و نظارت بورس 
کاال درباره واریــز پول خریداران هم گفت: تمام پول ها در 
حساب خود افراد مسدود می شود و در معامالت بورس کاال 
این طور نیســت که پول به حساب بورس یا خودروساز یا 
جای دیگری واریز شــود، زیرا در ابتدای معامالت حساب 
وکالتــی که افراد دارند به نام خودشــان اســت و پول در 

حساب خودشان است.

حال بازار خودرو همچنان در وضعیت ناخوش است 

از تغییر وضعیت ذخیره ها تا تعلیق عرضه در بورس کاال  

 وجود 6 هزار طرح نیمه تمام 
با 60 درصد پیشرفت فیزیکی در کشور

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: بالغ بر 6 هزار طرح نیمه 
تمام )صنعتی، معدنی و تجاری( با باالی 60 درصد پیشــرفت فیزیکی در استان 

های کشور وجود دارد که بالغ بر 280 هزار شغل مستقیم ایجاد خواهد کرد.
احمد تشکینی گفت:  آمایش سرزمین به مفهوم بهره برداری بهینه از امکانات در 

راستای بهبود وضعیت مادی و معنوی در قلمرو جغرافیایی خاص است.
وی با بیان اینکه شناســایی ظرفیت های ســرمایه گذاری به تفکیک شهرستان 
ها کشــور با رویکرد آمایش در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است، افزود: 

در این طرح مزیت های فضای طبیعی، اجتماعی و  اقتصادی ساماندهی و نظام 
بخشی می شود. این کار با هدف ایجاد رابطه منطقی بین توزیع جمعیت و انجام 

فعالیت ها در پهنه سرزمین با توجه به ویژگی های فضایی مناطق است. 
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صمت آمایش را بهترین 
نوع توزیع جغرافیایی فعالیت های اقتصادی با توجه به منابع طبیعی و انســانی 
دانست و گفت: در یک توزیع اولیه جغرافیایی )یا به اصطالح در یک سازماندهی 
فضایــی( دو نکته عمده وجود دارد اول توزیع جمعیت و دوم مفهوم )بهترین( با 
توجــه به هزینه و فایده اجتماعی و در نظر گرفتن نظرات و تحلیل های مربوطه 
بنابراین منظور از آمایش ســرزمین رسیدن به بهترین توزیع جمعیت و فعالیت 

است. 
تشــکینی ضمن تاکید بر آنکه اولویت اصلی تکمیل طرح های نیمه تمام است، 
افزود: اولویت اول و اصلی بر تکمیل طرح های نیمه تمام استوار است چون این 

طــرح ها منجر به حبس منابع مالی و ســرمایه و همچنین بعضا ناامیدی مردم 
شهرستان های مختلف )بدلیل طوالنی شدن فرآیند بهره برداری( شده است. 

وی اظهار داشــت: به عنوان مثال در استان های کشور بالغ بر 6 هزار طرح نیمه 
تمام )صنعتی، معدنی و تجاری(  باالی 60 درصد پیشــرفت فیزیکی وجود دارد 

که بالغ بر 280 هزار شغل مستقیم ایجاد خواهد کرد. 
تشکینی گفت: در استان های آذربایجان شرقی 970، اردبیل 200، بوشهر 75، 
کهگیلویه و بویراحمد 190 و کرمانشــاه 160 طرح باالی 60 درصد پیشــرفت 
فیزیکی وجود دارد رئیس موسســه مطالعات و پژوهــش های بازرگانی آمایش 
ســرزمین را تنظیم رابطه بین انســان، فضا و فعالیت معرفی کرد و چهار ویژگی 
اساســی آمایش را بیان کرد و گفــت: اول جامع نگــری )جامعیت برنامه های 
اساسی توسعه(، دوم کل گرایی، سوم دورنگری و چهارم برنامه ریزی جغرافیایی 

و فضایی از ویژگی های آمایش سرزمین است.  فارس

ســهام عدالت از تعدادی نماد بزرگ و ارزنده بازار سرمایه تشکیل شده است که 
در هفته های گذشته با افت مواجه شده است.

ســهام عدالت از جمله دارایی هایی اســت که بخش عمده ای از افراد کشور آن 
را در اختیار دارند و همین مســاله سبب شده تا برخی در زمینه سوء استفاده از 
آن اقدام کنند.شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با انتشار 
اطالعیه ای در مورد کالهبرداری ســایبری برای دریافت ســود سهام عدالت به 
عموم مردم هشــدار داد.در این اطالعیه آمده است: به تازگی مجرمان سایبری با 
ترفندی جدید و با ارســال پیامک و یا پیام در شــبکه های اجتماعی با نام واریز 

سود سهام عدالت مترصد کالهبرداری از مردم هستند.
پیام های جعلی که به تازگی منتشــر شده است، از مخاطبان درخواست می کند 
که برای دریافت ســود سهام خود از طریق لینک آلوده اقدام کند که سهامداران 

باید نسبت به این اقدام کالهبردارانه آگاه باشند.
محمود حســنلو، معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تسویه وجوه )ســمات( گفت: سود سهام جاماندگان سهام عدالت 
)سهامداران سهام عدالت که تاکنون موفق به دریافت سود عملکرد سال های 98 
و 99 خود نشده اند( در نیمه دوم تیرماه به حساب آنها واریز می  شود. این افراد 
نگران سودهای خود نباشند این سودها محفوظ است.وی ادامه داد: تاکنون یک 
میلیون و 800 هزار نفر همچنان به علت داشــتن شماره شبای نامعتبر موفق به 

دریافت سود سهام خود نشده اند.
حسنلو از جاماندگان دریافت ســود سهام عدالت که تاکنون به ثبت نام و احراز 
هویت خود در سامانه سجام اقدام نکرده اند، نیز خواست هرچه زودتر با مراجعه 
به ســامانه ســجام به ثبت نام و احراز هویت اقدام کنند تا در مرحله بعدی سود 
سهام به حساب آنها واریز شود.محمد باغستانی، مدیرعامل شرکت سپرده گذاری 
مرکزی، در زمینه ســهام عدالت متوفیان می گویــد: پیش بینی ها و هماهنگی ها 

نشان می دهد که بتوانیم سامانه انتقال سهام عدالت به وراث را تا شهریور 1401 
کلید بزنیم.پیش از این اعالم شــده بود که وراث ایــن افراد باید امور مربوط به 
انحصار ورثه را انجام دهند و پس از آن در انتظار راه اندازی ســامانه الکترونیکی 
برای تقســیم ســود ســهام متوفی به وراث منتظر بمانند. پس از راه اندازی این 
ســامانه سود سهام عدالت فرد متوفی، بر اســاس انحصار ورثه، به حساب وراث 

واریز خواهد شد.
سبد سهام عدالت از تعدادی سهام ارزنده و نمادهای بزرگ بازار سرمایه تشکیل 
شــده است که در هفته  های گذشته با نوسان در میزان ارزش همراه بوده است. 
این سهام در بهمن ماه با کاهش ارزش مواجه شد و در اسفندماه نیز روند نوسانی 
داشــت.ارزش این ســهام در هفته اول فروردین ماه برخالف رشد شاخص های 
عملکردی بازار ســرمایه، با کاهش ارزش مواجه شــد، اما در هفته دوم فروردین 
ماه و با رشــد شاخص کل، ارزش سهام عدالت نیز رشد قابل قبولی داشته است. 
البته ارزش این ســهام در هفته ســوم فروردین ماه با افت مواجه شد. ارزش این 
ســهام در هفته چهارم فروردین ماه با رشــد 4 درصدی که داشت افزایش قابل 

توجهی پیدا کرد.
ســهام عدالت در تمام هفته های اردیبهشــت ماه با افزایش ارزش روبرو شــد. 
ارزش ســهام عدالت در هفته اول اردیبهشــت ماه با رشد 0.85 درصدی مواجه 
شــده است. ارزش این سهام در هفته دوم اردیبهشت ماه کاهش 0.42 درصدی 
یافت. ارزش این ســبد دارایی در هفته سوم اردیبهشت ماه رشد 0.68 درصدی 
را تجربه کرد. ارزش ســهام عدالت در هفته پایانی اردیبهشــت ماه با رشد 1.7 

درصدی روبرو شد.
ارزش برگه های سهام عدالت در هفته ابتدایی خردادماه با کاهش 1.29 درصدی 
روبرو شــد. این روند نزولی در هفته دوم خرداد نیز ادامه پیدا کرد و ارزش سهام 
عدالت در هفته گذشــته با کاهش 2.13 درصدی مواجه شــد. ارزش برگه های 
ســهام عدالت در هفته سوم خردادماه باز هم با کاهش 1.55 درصدی روبرو شد 
که این مساله به دلیل افت در شاخص های عملکردی بورس رخ داده است. این 
مســاله در حالی رخ داده است که شــاخص کل بورس با کاهش 1.4 درصدی و 

شاخص کل هم وزن بورس نیز کاهش 1.92 درصدی داشته اند.
بســیاری از کارشناســان معتقدند، نمادهای حاضر در ســبد ســهام عدالت از 
ارزنده ترین ســهم های بازار سرمایه هســتند. با این حال، ارزش برگه های سهام 
عدالت در برگه های مختلف به ترتیب برابر است با 7 میلیون و 378 هزار تومان، 
8 میلیــون و 875 هزار تومان، 9 میلیون و 597 هزار تومان و 18 میلیون و 40 
هزار تومان.برگه های ســهام عدالت در قیمت های اسمی 409 هزار تومانی، 492 
هزار تومانی، 532 هزار تومانی و یک میلیون تومانی در هفته ســوم اردیبهشت 
مــاه به ترتیب با کاهش  116 هزار تومانی، 140 هزار تومانی، 151 هزار تومانی 
و 284 هزار تومانی نســبت به هفته دوم خردادماه مواجه شــده اند.ارزش فعلی 
ســهام عدالت نســبت به دوران اوج بازار در مرداد  سال 99 با افت 53 درصدی 

مواجه شده است. 
از مهمتریــن دالیل ریزش قیمت ســهام عدالت،  ضعف مدیریت در شــرکتهای 
سرمایه گذاری و عدم برگزاری مجامع این شرکتها و نیز نبود بازارگردان حرفه ای 
برای این شــرکتها به شمار می رود.ارزش سهام عدالت نسبت به اول مرداد سال 
گذشــته به ترتیب با کاهش قیمت 8 میلیــون و 201 هزار تومانی، 9 میلیون و 
865 هزار تومانی، 10 میلیون و 667 هزار تومانی و 20 میلیون و 51 هزار تومانی 

روبرو شده است.  فارس

 نیمه دوم تیرماه 
جدیدترین زمان واریز سود سهام عدالت


