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بازار گاز عراق فرصتي كه در حال از دست رفتن است

بازي امريكايي- سعودي با گاز ايران
امريكا با فشار بر عراق، خواستار قطع وابستگي گازي بغداد به تهران شده است

مشكلي در پروازهاي اروپايي نداريم
دبي�ر انجم�ن ش�ركت هاي هواپيماي�ي با بي�ان اينك�ه در حال 
حاض�ر هي�چ مش�كلي در انج�ام پروازه�اي اروپاي�ي نداري�م، 
گف�ت: طبق اع�ام كش�ور تركي�ه از ف�ردا مس�افران ايراني در 
فرودگاه هاي اين كش�ور پيش از گيت گذرنامه معاينه مي ش�وند. 
مقصود اسعدي ساماني در گفت وگو با »فارس« افزود:  در پروازهاي عراق 
ويزا براي مسافران ايراني صادر نمي شود و پروازها بدون مسافر ايراني 
انجام مي شود، البته اتباع عراقي مقيم ايران مي توانند با پروازهاي ما به 
عراق سفر كنند، اما در فرودگاه مقصد معاينه و احتماالً قرنطينه مي شوند. 
دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي اظهار داشت: همچنين كشور كويت 
نيز اعالم كرد كه همه پروازهاي خود به ايران را لغو كرده و اجازه انجام 

پروازهاي شركت هاي هواپيمايي ما را به آن كشور نمي دهد. 
اسعدي ساماني افزود: استانبول نيز اعالم كرده است كه از فردا مسافران 
ايراني در فرودگاه اس��تانبول پيش از گيت گذرنامه معاينه مي شوند و 
مسافران ايراني قبل از ورود به تركيه در فرودگاه هاي اين كشور از فردا 

معاينه خواهند شد. 
وي درباره پروازهاي افغانستان اظهار داشت: فعاًل در اين مورد مشكلي 
وجود ندارد و پروازها انجام مي شود. دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي 
با بيان اينكه موضوع بيماري كرونا و ش��يوع محدود آن در پروازهاي 
داخلي ما نيز تأثير گذاشته است، گفت: تعداد مسافران پروازهاي داخلي 

و تقاضاي سفر تا اندازه اي كاهش  داشته است. 
........................................................................................................................

 هزينه سبد معيشت كارگران
اين هفته نهايي مي شود

بع�د از جلس�ه قبل�ي كميت�ه دس�تمزد، دوش�نبه هفت�ه 
ج�اري هزين�ه س�بد معيش�ت كارگ�ران نهاي�ي مي ش�ود. 
به گزارش »تسنيم«، چهارشنبه هفته گذشته جلسه كميته دستمزد 
ذيل شوراي عالي كار برگزار شد، اما به نتيجه نرسيد. نمايندگان كارگري 
گزارش خ��ود را در اين خصوص ارائه دادند، ام��ا به دليل غيبت موجه 
نماينده كارفرمايان به داليل ش��خصي، هزينه معيشت تصميم گيري 
نهايي ص��ورت نگرفت. هزينه معيش��ت مبناي ورودي ب��ه مذاكرات 
دستمزد است كه دوشنبه هفته جاري با حضور نمايندگان كارگري، 

كارفرمايي و وزارت كار نهايي خواهد شد. 
اخبارهاي رسيده حكايت از اين دارد كه به اعتقاد نمايندگان كارگري 
هزينه دستمزد حدود 5 ميليون و 300 هزار تومان مي باشد و نماينده 
كارفرمايان و دولت معتقدند سبد هزينه معيشت حدود 4/8 ميليون 
تومان مي باشد. جلسه بعدي كميته دستمزد دوشنبه هفته جاري است، 
كه به نظر مي رسد رقم سبد معيشت نهايي و شرايط براي آغاز جلسه 

شوراي عالي كار آماده مي شود. 
هزينه معيش��ت خانوار 3/ 3نفره كارگري در سال گذشته 3 ميليون و 

760 هزار تومان تعيين شده بود.
........................................................................................................................

 بورس نزولي شروع شد 
و صعودی به اتمام رسيد

ش�اخص كل بازار س�رمايه در دقاي�ق ابتدايي معام�ات، روندي 
متعادل داش�ت و روي مح�ور 4۷۸ ه�زار در حرك�ت بود، اما در 
ادامه با س�قوطي چش�مگير مواجه ش�د و تا رقم 4۶۷ هزار واحد 
افت ك�رد. البته اي�ن افت ماندگار نبود و ش�اخص صع�ودي قابل 
توجهي را تجربه و در نهاي�ت مرز 4۸۱ هزار واح�د را هم رد كرد. 
به گزارش »ايسنا«، معامله گران بازار سرمايه در نخستين روز هفته 745 
هزار معامله انجام دادند كه 4۲ هزار و 70۱ ميليارد ريال ارزش داشت و 
در نهايت باعث شد شاخص كل با 3۱۱۱ هزار واحد صعود به رقم 48۱ 
هزار و 867 واحد برسد. بس��ياري از نمادها در ابتدا منفي بودند، اما در 
نهايت پتروشيمي پارس، گروه صنعتي پاكش��و، كشتيراني جمهوري 
اسالمي ايران، فوالد خراسان، پااليش نفت تهران و البرزدارو نسبت به 
ساير نمادها بيشترين تأثير مثبت و در مقابل بانك ملت به تنهايي نسبت 
به ساير نمادها بيشترين تأثير منفي را بر بازار گذاشتند. به طور كلي بازار 

درحالي بسته شد كه ۲4۲ نماد مثبت و ۱05 نماد منفي بودند. 
بانك هاي ملت و تجارت، سايپا، فوالد مباركه اصفهان، ايران خودرو، پااليش 

نفت اصفهان و پااليش نفت تهران نمادهاي پربيننده بورس بودند. 
ش��اخص كل فرابورس نيز مانند بورس حركتي پرنوسان داشت و در 
حالي كه در ساعات ابتدايي سقوطي بود، در نهايت با شش واحد صعود 
به رقم 6۲۱3 واحد رسيد. در اين بازار 408 هزار معامله به ارزش ۲7 
هزار و ۹5۹ ميليارد ريال انجام شد. هلدينگ صنايع معدني خاورميانه، 
پتروشيمي مارون، سهامي ذوب آهن اصفهان، توليد نيروي برق دماوند 
و فوالد هرمزگان جنوب نسبت به ساير نمادها بيشترين تأثير منفي 
و در مقابل فرابورس ايران و پتروشيمي زاگرس نسبت به ساير نمادها 
بيشترين تاثير مثبت را روي بازار داشتند. به طور كلي ۱36 نماد مثبت 

و 86 نماد منفي بودند.

 ورود ايران به ليست سياه 
وضعيت را بدتر از اين نمي كند

باتوج�ه ب�ه محدوديت هاي�ي ك�ه تحري�م ب�ر اقتص�اد مل�ي 
تحمي�ل كرده اس�ت، هر تصميم�ي در FATF گرفت�ه مي ش�د، 
بدت�ر از اي�ن نمي ش�د و ايج�اد نگراني ه�اي بي�ش از ح�د، ي�ا 
براس�اس ع�دم تس�لط اظهارنظر كنن�دگان ب�ر موض�وع از 
نظ�ر تخصص�ي اس�ت ي�ا براس�اس مناف�ع ديگ�ري  اس�ت. 
مجيد قاسمي، مديرعامل بانك پاسارگاد در گفت وگو با تسنيم در پاسخ 
به اين سؤال كه آيا قرار گرفتن ايران در ليست سياه FATF با توجه به 
تحريم ها و فشارهاي امريكا مي تواند اثري در مبادالت تجاري و ارزي 
ما داشته باش��د، گفت: باتوجه به محدوديت هايي كه تحريم بر اقتصاد 
ملي تحميل كرده است، هر تصميمي در FATF گرفته مي شد، بدتر 
از اين نمي شد و ايجاد نگراني هاي بيش از حد، يا براساس عدم تسلط 
اظهارنظر كنندگان بر موضوع از نظر تخصصي است يا براساس مقاصد 

ديگري است كه اين افراد دارند. 
قاسمي ادامه داد: االن كدام بانك بزرگي با ما كار مي كند؟ كدام بانك 
متوس��طي با ما كار مي كند؟ اين تالش  هايي كه اقتصاد ملي با هدايت 
بانك مركزي انجام مي دهد براي مقابله با تحريم ها همچنان در سطح 

وسيعي ادامه خواهد داشت و اميدواريم اتفاق بدي نيفتد. 
مديرعامل بانك پاسارگاد در خصوص وضعيت بازار ارز ضمن قدرداني 
از رئيس كل بانك مركزي به دليل اعمال سياس��ت هاي صحيح ارزي 
اظهار داشت: ما كشوري هستيم با شرايط اقتصاد تحريمي ولي داراي 
دروازه هاي باز ب��راي واردات هر چيزي با قيم��ت دالر به هر مقداري 

هستيم.
وي ضمن اش��اره به اينكه بان��ك مركزي براي اداره كش��ور به لحاظ 
تأمين و كنترل نرخ ارز و مديريت تراز پرداخت ها خيلي تحت فش��ار 
اس��ت، گفت: سياس��ت هاي قبلي بانك مركزي به اين وضعيت دامن 
مي زده اس��ت؛ در آن مقطع هر چيزي را ك��ه وزارت صنعت و معدن 
مهر ارز رقابتي م��ي زده در بانك مركزي به ارز متقاض��ي تغيير پيدا 

مي كرده است. 
مديرعامل بانك پاسارگاد ضمن اش��اره به تغيير رياست بانك مركزي 
از نيمه دوم س��ال ۹4 گفت: از زماني كه رئي��س كل بانك مركزي با 
سياست هاي جديد وارد اين حوزه شده، با دقت و حساسيت و با بحث 
مديريت پولي بازار را مديريت كرده است؛ وقتي همتي رئيس كل بانك 
مركزي شد دالر تا ۱۹ هزار تومان باال رفته بود و برخي پيش بيني دالر 

40، 50 هزار تومان را هم مطرح كرده بودند. 
قاسمي تصريح كرد: اين پيش بيني ها سازمان يافته بود، االن در 
ثبات نسبي هستيم هرچند تا ۱3 و ۱۲ هزار تومان و حتي كمتر 
از ۱۲ هزار تومان هم قيمت دالر پايين آمد و االن در مرز ۱4 هزار 
تومان و اين حدوداس��ت؛ بايد قبول كنيم آنچه قبل از همتي در 
بانك مركزي براي او به ارث رسيده، شرايط بسيار ناهنجار و بهم 

ريخته بوده است. 

........................................................................................................................

 ايران در رتبه پنجم سدسازي 
جهان

سدس�ازي در اي�ران از س�ال هاي پايان�ي ده�ه ۲۰ آغاز ش�د و 
تاكنون ۱۷۲ س�د ملي در س�طح ايران به بهره برداري رس�يده و 
اكنون جزو پنج كش�ور برتر سدس�ازي در دنيا به ش�مار مي آيد. 
به گزارش »ايسنا« تا پايان برنامه ششم، تعداد سدهاي ساخته شده در 
دولت دوازدهم نيز افزايش چشمگيري خواهد يافت؛ چراكه بر اساس 
عملكرد اهداف تعيين شده، بر اساس سند تفصيلي برنامه ششم توسعه 
و در سرفصل برنامه تأمين آب، ظرفيت آب تنظيمي سدها )غيرمرزي( 
مقرر شده است كه در طول برنامه، ۱40۱ ميليون مترمكعب اضافه شود 
كه در سال ۱3۹6، اين هدف ۱3۲ ميليون مترمكعب بوده و عملكرد 

اين فعاليت بالغ بر ۱۱۲ ميليون مترمكعب بوده است. 
در اين باره قاسم تقي زاده - معاون آب و آبفا وزارت نيرو - نيز به تازگي 
اعالم كرد كه 33 س��د جديد تا پاي��ان دولت تدبير و اميد در كش��ور 
ساخته مي ش��ود. همچنين بهروز مرادي - مديرعامل شركت توسعه 
منابع آب و نيروي ايران - درخصوص تغيير رويكرد سدسازي در كشور 
گفت: سدهايي كه تاكنون ساخته شده اند، در مديريت سيالب نقش 
ويژه اي داشته اند و اكنون شرايط به گونه اي اس��ت كه بايد رويكردها 

نسبت به سدسازي تغيير كند. 
وي با بيان اين ك��ه براي ايجاد س��دها و مخازن بزرگ همچون س��د 
بختياري به اعتبارات س��نگيني ني��از داريم، گفت: براي اين مس��ئله 
مذاكراتي را با كشورهاي خارجي داشته ايم كه بتوانيم اين طرح ها را با 
استفاده از فاينانس خارجي تأمين مالي كنيم و به محض اين كه منابع 

مالي آن مهيا شود، اين طرح ها را وارد مرحله  اجرايي خواهند كرد. 
وي با اشاره به اقداماتي كه براي س��دها صورت گرفته است، ادامه داد: 
بحث گردشگري روي س��دها، مهار روان آب ها و ايجاد سدها با هدف 
مهار سيالب از جمله برنامه هايي است كه اكنون در دست اجرا داريم، 
اما براي اينكه چند سد ديگر بايد در كشور ساخته شوند، بايد مطالعاتي 
صورت گيرد تا بتوان در اين باره اطالعات دقيقي را ارائه كرد. در استان 
لرستان كه يك منطقه سيل خيز است، دو سد در دست مطالعه قرار دارد 

كه بايد براي مهار سيالب اين دو سد را ايجاد كنيم. 
مديرعامل شركت توس��عه منابع آب و نيروي ايران با اشاره به صدور 
خدمات فني و مهندس��ي ب��ه خارج از كش��ور در حوزه سدس��ازي و 
نيروگاه سازي اظهار كرد: اين مس��ئله را با توجه به قابليت هاي بسيار 
بااليي كه كشور در اين دو صنعت دارد، در پيش گرفته و با كشورهاي 

منطقه نيز براي اين مسئله وارد مذاكره شده ايم. 

ب�ا مش�كات پيش آم�ده در رون�د ص�ادرات 
گاز ب�ه ع�راق و حرك�ت آرام عربس�تان 
گاز  ب�ه  بغ�داد  وابس�تگي  كاه�ش  ب�راي 
اي�ران، ش�واهد ام�ر نش�ان مي ده�د روزهاي 
س�ختي در انتظ�ار ب�ازار گاز اي�ران اس�ت. 
به گزارش »جوان«، ايران دو قرارداد گازي با عراقي ها 
دارد كه همه گاز ارسالي از سوي ايران براي مصرف 
نيروگاه هاي عراق صرف مي ش��ود. برق ركن اصلي 
عراقي ها براي توسعه ظرفيت هاي اقتصادي و البته 
رفاهي اين كشور است و دولت به هيچ عنوان عالقه 
ندارد در اين زمينه دچار محدوديت هاي پيش��ين 
باشد. ضعف عراق در س��اخت نيروگاه ها از يك سو 
و تأمين خوراك براي واحدهاي توليد برق از سوي 
ديگر تبديل به يك چالش اساس��ي طي سال هاي 

گذشته شده است. 
نگاهي ب��ه ناآرامي هاي اخير عراق نش��ان مي دهد 
برق از اهميت بس��زايي در ميان م��ردم برخوردار 
اس��ت، به طوري كه مردم اين كشور ش��ايد بتوانند 
ناكارآمدي دولت خ��ود را تحمل كنند، اما با قطعي 
برق نمي توانند كنار بيايند به ويژه با قراردادهايي كه 

دولت با شركت ها و كشورهاي مختلفي براي پايان 
دادن به وضعيت موجود امضا كرده است. 

ظرفيت نيروگاهي عراق پاس��خگوي نيازهاي برق 
اين كشور نيست و بر همين اساس، از ۱0 سال پيش 
برنامه توسعه ظرفيت نيروگاهي اين كشور اجرايي 
ش��د و ش��ركت هاي جنرال الكتري��ك و زيمنس، 
قرارداده��اي فراواني را با دولت ع��راق امضا كردند 
هرچند كه مپنا نيز به عنوان يك شركت ايراني وارد 
اين حوزه شده است. يكي از مزيت هاي نسبي ايران 
در اين باره، منابع گازي است كه مي تواند نيازهاي 
نيروگاهي اين كشور را تأمين كند؛ بيش از 80 درصد 
نيروگاه هاي عراق با گاز برق توليد مي كنند. عراقي ها 
براي خودكفايي در تأمين گاز مورد نياز خود پروژه 
جمع آوري گازهاي همراه را كليد زده اند و بر همين 
اساس، پيش بيني مي ش��ود ميزان واردات گاز اين 

كشور از ايران كاهش يابد. 
   سوخت مايع جايگزين گاز ايران؟

طي يك ماه گذشته كه مصرف گاز در داخل افزايش 
يافته بود، جريان صادرات گاز به عراق با مش��كالتي 
مواجه ش��د، به طوري كه يكبار جري��ان صادرات گاز 

به طور كل قطع ش��د. اين قطع گاز گرچه يك اتفاق 
طبيعي در قراردادهاي صادرات گاز است اما عراقي ها را 
در متعهد بودن وزارت نفت، دچار ترديد كرد. به همين 
دليل بود كه وزير برق عراق گفت اين كشور مي خواهد 
از سوخت مايع براي نيروگاه هاي خود بهره ببرد. اين 
اتفاق، مي تواند رخدادي اسفناك براي كشور باشد، 
زيرا صادرات گاز اي��ران، تنها بخش از اقتصاد تجاري 
ايران است كه شامل تحريم ها نمي شود و امريكايي ها 
هر چهار ماه يكبار، معافيت عراق را تمديد كردند جز 
هفته گدشته. امريكا به عراق گفته است واردات گاز 
ايران را براي 45 روز معاف از تحريم ها كرده اس��ت و 
دولت بغداد بايد طي اين م��دت، برنامه خود را براي 
پايان دادن به قرارداد گازي خود با جمهوري اسالمي 

ايران مشخص و آن را رسماً اعالم كند. 
به نوشته آسوش��يتدپرس، معافيت تمديدشده به 
عراق فرصت مي دهد تا ظرف 45 روز به امريكايي ها 
نشان دهند كه عرضه گاز داخلي را تقويت كرده يا 
منابع جايگزيني براي برق مورد نياز خود پيدا كند 
و اتكا به ايران را كاهش دهد. امريكا اين احتمال را 
مطرح كرده ك��ه اگر اين جدول زماني ارائه ش��ود، 

معافيت ها تا دوره اي طوالني تر نيز تمديد شود. 
با توجه به چهار س��اله بودن قرارداده��اي صادرات 
گاز ايران به عراق، عربس��تاني ها نيز وارد اين حوزه 
ش��ده و به جاي ص��ادرات گاز اي��ران، ب��رق خود را 
پيش��نهاد كرده اند آن هم زير قيمت برق توليد شده 
در نيروگاه هاي اين كش��ور. از آنجا كه برق به عنوان 
يك مقوله مهم سياسي – امنيتي در حاكميت عراق 
ش��ناخته مي ش��ود، دولت اين كش��ور از هر ابزاري 
استفاده مي كند تا با استمرار جريان برق در اين كشور، 

مانعي شود از بروز ناآرامي ها و تظاهرات مردمي. 
   تحركات گازی عربستان

اين خبرها در جايي قابل تأمل مي ش��ود كه بدانيم 
عربستان براي توسعه ميادين گازي خود و صادرات 
گاز گام ه��اي ج��دي برداشته اس��ت، در حالي كه 
نيروگاه هاي اين كشور با سوخت مايع كار مي كنند؛ 
بر اس��اس آخرين آمارهاي منتشر شده، 68 درصد 
سوخت مصرفي در نيروگاه هاي عربستان مايع بوده 

و تنها 3۲ درصد آن با گاز است. 
با اين وجود، رياض مي خواهد اندك منابع گازي خود 
را براي صادرات گاز حتي به شكل ال ان جي به عراق 
اختصاص دهد؛ ايسنا هم در اين باره نوشت: شركت 
آرامكوي س��عودي قصد دارد ب��راي بهره برداري از 
ذخاير گازي غيرمرسوم ۱۱0 ميليارد دالر در ميدان 

گازي جفورا سرمايه گذاري كند. 
ميدان جفورا ۱00 تريليون فوت مكعب گاز دارد و 
توسعه تدريجي اين ميدان توليد آن را تا سال ۲036 
به ۲/ ۲ تريليون فوت مكعب خواهد رس��اند. انتظار 
مي رود اين ميدان ۱30 هزار بش��كه در روز اتان و 
500 هزار بش��كه در روز مايع��ات گازي و ميعانات 
توليد كند. جفورا در جنوب شرقي ميدان غوار است 

كه بزرگ ترين ميدان نفتي مرسوم جهان است. 
بر اس��اس اين گذار، عربستان سعودي قصد دارد تا 
سال ۲030 به يك صادركننده گاز تبديل شود. وزير 
نفت عربستان س��عودي، بزرگ ترين صادركننده 
نفت خام دنيا، اعالم كرد اين كش��ور قصد دارد گاز 
و محصوالت پتروش��يمي را به صادرات خود اضافه 
كند. يكي از بازارهاي بكري كه عربستان به آن چشم 
دوخته، عراقي است كه رياض سال هاست براي نفوذ 
اقتصادي و سياسي در آن به بن بست خورده است و 
قصد دارد با ايجاد تشديد شكاف ملت – دولت عراق، 
از مشكالت برقي مردم عراق بهترين بهره را برده و در 

نهايت برنامه قديمي خود را به پيش ببرد. 
با اين وجود، هنوز برنامه ايران براي سامان دادن به 
برنامه گازي خود در عراق روشن نيست به ويژه آنكه 
با قطع گاز طي ماه گذشته، شرايط براي حفظ اين 

بازار سخت تر از گذشته شده است.

وحید حاجی پور
  گزارش   يك

رئيس كل سازمان 
خصوصي سازي   سهام عدالت

گفت: سود س�هام عدالت به مبلغ ۲۰5 هزار 
تومان براي سهام يك ميليون توماني از ديروز 

واريز مي شود. 
عليرضا صالح رئيس كل سازمان خصوصي سازي 
در گفت وگو با »فارس« اف��زود: از امروز 47۱0 
ميليارد تومان سود سهام شركت هاي سرمايه پذير 
س��هام عدالت براي مش��موالني كه شماره شبا 
حس��اب خود را اعالم كرده اند به حس��اب بانك 
مركزي واريز ش��د و تا پايان هفته به تدريج در 

حساب مشموالن سهام عدالت قرار مي گيرد. 
وي گفت: هنوز 5 ميليون نفر شماره شبا بانكي 
خود را به سامانه س��هام عدالت اعالم نكرده اند 
كه بايد س��ريع تر اع��الم كنند. رئيس س��ازمان 
خصوصي سازي تأكيد كرد: براي دارندگان سهام 
يك ميليون توماني مبلغ ۲05 هزار تومان س��ود 
و براي دارندگان س��هام 53۲ هزار تومان به همان 
نسبت سود كمتر حدود ۱۱0 هزار تومان سود سهام 

عدالت واريز مي شود. 

وي كه پيش از اين اعالم كرده بود، س��ود س��هام 
عدال��ت ب��راي عملكرد س��ال ۹7 ش��ركت هاي 
سرمايه پذير سهام عدالت از سوم اسفند تا پايان ماه 
واريز مي شود، امروز اعالم كرد به جهت دسترسي 
آسان مش��موالن سهام عدالت س��ود اين سهام از 
امروز تا پايان هفته به حساب همه مشموالن واريز 
مي شود. رئيس كل سازمان خصوصي سازي تأكيد 
كرد: ديروز مبلغ 47۱0 ميليارد تومان سود سهام 
شركت هاي س��رمايه پذير عدالت براي توزيع بين 
واجدان شرايط و افرادي كه سهام عدالت در اختيار 
دارند از طري��ق بانك مركزي به حس��اب بانك ها 

واريز كرديم. 
وي گفت: به ازاي هر ورق سهم يك ميليون توماني 
يعني سهام كامل عدالت ۲05 هزار تومان سود واريز 
مي شود كه عمده مشموالن اين گروه افراد تحت 
پوش��ش كميته امداد امام خميني )ره( و سازمان 
بهزيستي كل كشور اس��ت كه 50 درصد از سهام 
آنها تخفيف داش��ته و 50 درصد نيز از محل سود 
شركت ها طي ۱0 سال گذشته جبران شده است. 

صالح اين را هم گف��ت: بقيه س��هامداران عدالت 

به نس��بت ارزش اس��مي س��هام خود از اين سود 
سهام عدالت برخوردار مي ش��وند مثاًل كساني كه 
از دهك هاي ديگر هس��تند و ارزش اس��مي سهام 
عدالت آنها 53۲ هزار تومان است به همان نسبت 
سود دريافت مي   كنند يا كساني كه ورثه مشموالن 
فوت شده سهام عدالت هستند به نسبت سهم شان 
از اين سود برخوردار مي شوند. صالح همچنين گفت: 
ما پول ها را از طريق بانك مركزي به حساب بانك ها 
واريز مي كنيم و بانك ها نيز به تدريج و تا پايان هفته 
جاري براي همه مشموالن سهام عدالت سود سهام 
آنها را واريز مي كند. گرچه قبالً گفته بوديم، در طول 
يك ماه اسفند سود سهام را واريز مي كنيم، اما براي 
اينكه مشموالن بتوانند راحت تر دسترسي به سود 
سهام داشته باشند قرار شد قبل از نيمه اسفند اين 
سود در حساب مشموالن قرار گيرد. وي همچنين 
گفت: حدود 5 ميليون نفر از دارندگان سهام عدالت 
شماره شبا خود را اعالم نكرده اند و از مردم خواست، 
هر يك از دارندگان ورق سهام عدالت شماره شباي 
https:// خود را در سامانه سهام عدالت به نشاني

www. samanese. ir/ اعالم كنند. 

رئيس كل سازمان خصوصي سازي همچنين قباًل 
گفته بود از 4۹ ميليون نفر مشمول سهام عدالت 
طي ۱۲ سال گذشته حدود ۲/7 ميليون نفر فوت 
كرده اند كه سود سهام آنها در صورت انحصار ورثه 
به وارثان مي رس��د كه از اين تع��داد حدود ۱00 
هزار مشمول فوت شده از نظر ارث تعيين تكليف 
شده اند. سهام عدالت از دولت نهم طراحي شد كه 
با هدف س��هامدار كردن مردم در اقتصاد كشور و 
نيز گسترش فرهنگ سهامداري و كاهش فاصله 
طبقاتي و كاهش ضريب جيني اين سهام طراحي 
شد كه به هر مشمول به ارزش يك ميليون تومان 
اسمي سهام عدالت پرداخت شد و قرار بود هزينه 
اين س��هام طي ۱0 سال از محل س��ود شركت ها 
جبران ش��ود اما بعد از ۱0 س��ال دولت اعالم كرد 
فقط به اندازه 53۲ هزار تومان ارزش اسمي سهام 
جبران شده و در اختيار مردم قرار مي گيرد و كساني 
كه مي خواهند كل ارزش يك ميليون توماني سهام 
را در اختيار داشته باش��ند بايد بقيه قيمت سهام 
را به حس��اب دولت در س��ازمان خصوصي سازي 

واريز كنند.

واريز سود 205 هزار توماني سهام عدالت

آگهى مفقودي 
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