
ب�ا وج�ود اص�رار كاركن�ان، دلس�وزان 
قانون�ي،  و  امنيت�ي  نهاده�اي  كش�ور، 
مش�خص نيس�ت برنام�ه دولت ب�راي خلع 
يد مال�ك فاس�د هفت تپ�ه چيس�ت و چرا 
دول�ت ب�راي خلع ي�د مقاوم�ت مي كن�د. 
داستان شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه 
در اقتصاد اي��ران ي��ك پرونده عجيب اس��ت؛ 
ش��ركتي كه در سال 94 واگذار ش��د، آن هم به 
افرادي كه داراي انواع و اقسام پرونده هاي قضايي 
و فسادهاي اقتصادي هستند. نهادهاي متعددي 
همچون قوه قضائيه، ديوان محاسبات و غيره از 
چندي پيش شروع به تحقيق در مورد هفت تپه 
كردند كه باالخ��ره در ۱۷ش��هريورماه گزارش 
ديوان محاس��بات كه به صورت جدي از چندي 
پيش در حال تحقي��ق و تفحص ب��ود در مورد 
اين شركت منتشر شد. اين گزارش  تخلفات در 
روند واگذاري اين ش��ركت را به ترتيب ابهام در 
قيمت گذاري، انقضاي اعتبار قيمت پايه واگذاري 
و  عدم احراز و پايش اهليت مديريتي خريداران 

توسط سازمان خصوصي اعالم كرده است. 
همچنين در گزارش ديوان محاسبات مباحثي 
همچون بدعهدي خري��داران در ايفاي تعهدات 
من��درج در ق��رارداد واگ��ذاري از جمل��ه عدم 
ايفاي تعهدات پرداخت اقس��اط معوق قرارداد 
به مبلغ ۶۷4ميلي��ارد ريال، ع��دم بازپرداخت 
بدهي سازمان گسترش نوس��ازي صنايع ايران 
با احتساب س��ود به مبلغ 3 هزار و 33۷ ميليارد 
ريال، عدم رفع تعه��دات ارز دولتي دريافتي به 

ميزان 49ميليون دالر و 9/9 ميليون يورو و عدم 
اقدام جهت جانشيني تعهدات و تضامين صادره 
ش��ركت مادر تخصصي  ايدرو بابت تس��هيالت 
دريافتي و همچني��ن س��وق دادن منابع مالي 
شركت به فعاليت خارج از اهداف صنعت نيشكر« 

ذكر شده است. 
  مالك هفت تپه كيست؟

اميد اسدبيگي، متولد ۱3۶۶ كه هم اكنون با قرار 
وثيقه آزاد است، مديرعامل هفت تپه است؛ او و 
ش��ركايش مجموعاً ۱/5 ميليارد دالر ارز دولتي 
گرفتند،  به بهانه واردات ماشين آالت صنعتي، 
اما به جاي واردات آن را در بازار آزاد فروختند و 
سود كالني به جيب زدند. پرونده آنها هم اكنون 
در دادگاه اس��ت و همين موض��وع موجب بروز 
گروگشي  شده كه خوزس��تان را در بحران فرو 

برده است. 
به گفته نماينده دادستان، براساس اسناد گمرك 
اس��دبيگي هيچ كااليي وارد نك��رده و متهمان 
تمام��ي ارزه��اي دريافتي از طري��ق بانك هاي 
مختلف را در بازار آزاد فروخته اند و در زمان رفع 
تعهد شش ماهه و يك ساله با جعل اسناد، رشوه 
و كالهبرداري قصد رفع تعهد ارزي را داشته اند. 
براساس كيفرخواست اين پرونده، اميد اسدبيگي 
به منظور ايجاد تس��هيالتي در دريافت ارزهاي 
دولتي، مبالغي بالغ بر ۲ميليون و5۰۰هزار درهم 
امارات و 5۰هزار دالر را به متهم رضا انصاري كه 
در آن زمان در بانك مركزي صاحب پست بوده 

رشوه داده است. 

جالب اينجاست كه اسدبيگي براي آنكه بتواند از 
دادگاه اخاللگران ارزي با پيروزي بيرون بيايد، 
حقوق كاركنان را پرداخت نمي كرد؛ موضوعي 
كه با واكنش قاضي مس��عودي مقام، قاضي اين 
پرونده مواجه شد و به اسدبيگي هشدار داد هرچه 

زودتر حقوق كاركنان را پرداخت كند. 
اس��دبيگي ك��ه رئيس صن��دوق توس��عه ملي 
و استاندار خوزس��تان را پش��تيبان اصلي خود 
مي بيند، با اعتماد به نفس كامل مس��ير خود را 
مي رود كه گويي مطمئن است حاميان بزرگ تر 
وي، مي توانن��د وي را از پرونده هاي فس��ادش 
بيرون بياورن��د و هفت تپه را همچن��ان براي او 

نگه دارند. 
اميد اسدبيگي در س��ال ۱394 شركت نيشكر 
هفت تپه را به قيم��ت ۲9۱ ميلي��ارد تومان از 
سازمان خصوصي سازي خريد. ۶ ميليارد تومان 
آن را به عنوان پيش پرداخت به حس��اب دولت 
واريز كرد، اما از پرداخت س��اير اقس��اط خبري 
نش��د. وقتي نماينده دادس��تان در دادگاه از او 
پرسيد چرا اقساط را واريز نكرديد، با اين پاسخ 
مواجه شد: »به تو چه«. ش��اه محمدي نماينده 
دادستان در اين جلسات از شبكه فسادي پرده 
برداشت كه نشان مي داد اين جوان 33 ساله به 
حاميان خود دلگرم است. در دادگاه گفته شد او 
با برخي چهره هاي سياسي ارتباط دارد از جمله 

استاندار خوزستان. 
  خلع يد و فقط خلع يد

با توجه به وضعيت نابسامان هفت تپه و كارگران 

آن، همه دلسوزان خواستار خلع يد اسدبيگي و 
خانواده اش از اين كارخانه شده اند؛ مجلس نيز به 
اين ماجرا ورود كرده و اص��رار فراواني براي اين 
مهم دارد. با اين حال، يكي از كارگران هفت تپه 
در گفت و گويي ب��ا خبرنگار مهر گفت: »اگرچه 
يكي از مطالبات اصلي كارگران، واريز حقوق بود 
چراكه ما براي دريافت ه��ر حقوق بايد اعتراض 
مي كرديم، اما در حال حاضر خل��ع يد مديران 

كنوني، مهم ترين خواسته ماست.« 
وي افزود: »گزارش ديوان محاس��بات تخلفات 
مال��كان اين ش��ركت را نش��ان داد، از اين رو ما 
منتظريم تا گزارش ديوان محاس��بات اجرايي 
ش��ود. اينكه مطالبات كارگ��ران را فقط در حد 
حقوق و تمديد دفترچه بيمه نشان دهند درست 
نيست، ما نسبت به آينده ش��ركت نگرانيم و به 

طور جد خواستار خلع يد هستيم.«
در همين باره احمد نادري نماينده مجلس گفته 
است: »اين شركت به بيش از ۶۰ هزار تن توليد 
در سال هاي قبل از 94 رسيده بود و اخيراً ميزان 
توليدش به زير ۲۰ هزار تن توليد رس��يد و اين 
معنادار و نشانه عدم اهليت مالك فعلي است. كار 
به جايي رسيد كه به لحاظ اقتصادي فشار زيادي 
روي كارگران است و كارگران شروع به اعتصاب 
كردند و در يكي دو سال اخير كارگران هر وقت 
مي خواس��تند حقوق خود را دريافت كنند بايد 
اعتصابي مي كردند تا حقوقشان را بگيرند و اين 
نشان دهنده آن است كه مالكان اهليت نداشته 

و ندارند.«
وي افزود: »نحوه واگذاري به اين فرد جالب است 
و 3۰هزار هكت��ار مجموعه هفت تپ��ه به همراه 
متعلقات و ماش��ين آالتي كه دارد ب��ا ۶ميليارد 
تومان پرداخت شده است و بايد بررسي شود كه 
چگونه است 3۰ هزار هكتار به قيمِت ۶ميليارد 
پرداخت مي شود و ديگر مسائل بايد مورد بررسي 
قرار گيرد. پس در واگذاري،  انگيزه هاي ديگري 
وجود داشته اس��ت و البته روي اين مسئله كار 
مي كنيم. نهادهاي نظارتي يعن��ي قوه قضائيه، 
ديوان محاسبات و كميسيون اصل 9۰ يا كليت 
مجل��س در جمع بن��دي و گزارش ه��اي اوليه 
خودشان به اين نتيجه رسيدند كه مالك اهليت 
ندارد. دولت تاكنون واكنش نشان نداده و معتقد 
اس��ت كه وي اهليت دارد و دليل اصرار دولت را 
متوجه نشدم. دولت اصرار بيش از حدي دارد كه 
مالك بايد بماند و اهليت دارد و كنش��گري هاي 
س��ازمان خصوصي س��ازي و وزير اقتصاد اين را 

تاكنون نشان داده است.«
گفتني اس��ت وزير اقتص��اد با بي��ان اينكه لغو 
واگذاري شركت هفت تپه ش��رايط خاص خود 
را دارد گفته اس��ت: »مس��ئله لغو واگذاري بايد 
در هيئ��ت داوري مطرح ش��ود و هيئت داوري 
در اين زمينه تصميم بگيرد. اين هيئت نيز يك 
نهاد حقوقي اس��ت كه دبيرخان��ه آن در وزارت 
دادگستري است و تصميم گيري در اين زمينه 

صرفاً در اختيار ما نيست.«
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حمایت های خاص از »امید« خالفکار
اهمال دولت در خلع يد مالك هفت تپه براي چيست؟

اسدبيگي متهم بزرگ ترين فساد ارزي كشور از حمايت ويژه اي براي حفظ هفت تپه برخوردار شده است!

وحیدحقرضایی
گزارشیک

تالش براي كاهش سرمایه گذاري در چین  
تنه�ا  امريكايي ه�ا  نخس�ت  م�اه  ش�ش  ط�ي 
كرده ان�د.  س�رمايه گذاري  چي�ن  در  دالر  4/1ميلي�ارد 
به گزارش راشاتودي، مؤسس��ه تحقيقاتي روديوم گروپ در گزارشي 
اعالم كرد، در نيمه نخست امسال جمع سرمايه گذاري امريكا در چين 
و چين در امريكا به تنها ۱۰/9 ميليارد دالر رسيده كه اين در حالي است 

در سال ۲۰۱۶ اين رقم معادل ۲۶ميليارد دالر بود. 
طبق اين گزارش كه ب��ا اتكا به داده هاي كميت��ه روابط چين و امريكا 
تهيه ش��ده اس��ت، بخش بزرگي از س��رمايه گذاري چي��ن در امريكا 
مربوط به شركت هاي بزرگ اين كشور و نه شركت هاي دولتي است، 
به گونه اي كه ش��ركت تنس��نت در ماه آوريل 3/4 ميلي��ارد دالر در 
امريكا سرمايه گذاري كرده اس��ت. به گفته اين گزارش سياست هاي 
س��ختگيرانه دولت ترامپ در مواجهه با چين نقش اصلي را در كاهش 
شديد سرمايه گذاري ها داشته اس��ت. نتايج نظرسنجي صورت گرفته 
از سوي اتاق بازرگاني چين نش��ان مي دهد، حدود 9۰ درصد مديران 
ش��ركت هاي چيني فعال در امريكا انتظار دارند در كوتاه مدت ميزان 
سرمايه گذاري هاي جديد چين در امريكا در سطح فعلي باقي بماند يا 

از آن هم كمتر شود. 
طي ش��ش ماه نخس��ت امريكايي ها تنها 4/۱ ميلي��ارد دالر در چين 
س��رمايه گذاري كرده اند كه ۱/3 ميليارد دالر آن مربوط به راه اندازي 

خطوط توليد مشترك با شركاي چيني بوده است. 
با وجود تالش هاي دولت ترامپ براي خروج ش��ركت هاي امريكايي از 
بازار چين به نظر نمي رسد كه بسياري از آنها به فكر انجام چنين كاري 
باشند. اتاق بازرگاني امريكا پيشتر در يك نظرسنجي اعالم كرده بود، 
از ۱4۰۰ شركت بزرگ امريكايي فعال در چين، تنها 4درصد آنها قصد 

دارند از چين خارج شوند. 
جيك پاركر، عضو شوراي روابط تجاري چين و امريكا گفت: شركت هاي 
بزرگ امريكايي به اين دليل در چين حاضر هستند كه بازار چين بسيار 
قابل توجه اس��ت. ميزان ب��االي مصرف كنن��دگان و همچنين تمايل 
ش��هروندان چيني به كاالهاي گرانقيمت امريكايي به قدري جذابيت 

دارد كه شركت ها نتوانند از آن چشم پوشي كنند. 

هشدار گازي روسیه به اروپا 
س�خنگوي كرملين هش�دار داده كه اروپا نبايد پروژه انتقال گاز 
»نورد استريم2« را سياس�ي كند و روند پيشرفت اين پروژه را به 
ماجراي مسموميت ادعايي چهره منتقد و مخالف روسيه ربط دهد. 
به گزارش ف��ارس، »ديميتري پس��كوف«، س��خنگوي كرملين روز 
چهارشنبه به اروپا هشدار داد كه مسئله مس��مويت ادعايي »الكسي 
ناوالني«، چهره منتقد و مخالف دولت روسيه را به روند پيشرفت پروژه 

انتقال گاز »نورد استريم۲« ربط ندهد. 
وي افزود: »اين پروژه، تجاري است و كاماًل هم راستاي منافع روسيه و 

كشور هاي عضو اتحاديه اروپا و در درجه اول آلمان است.«
»آلكسي آناتوليويچ ناوالني«، سياستمدار مخالف روسيه و »والديمير 
پوتين«، رئيس جمهور اين كشور است كه يكي از سران تظاهرات هاي 

اعتراضي عليه دولت روسيه در سال هاي ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ بود. 
او روز ۲۰ اوت هنگام پرواز از ش��هر »تومس��ك« در روسيه به سمت 
مسكو، پايتخت اين كش��ور عالئم بيماري از خودش نشان داد و بعد از 
فرود اضطراري هواپيما در شهر »امسك« به بيمارستاني در اين شهر 
منتقل ش��د.  از همان روزهاي اول اين حادثه و پيش از آنكه آزمايش 
و تحقيقي انجام شود، غرب عليه روس��يه موضع گيري كرد و انگشت 
اتهام را به سمت مسكو نش��انه رفت.  دولت آلمان روز ۱۲ شهريور )۲ 
سپتامبر( مدعي شد يك آزمايشگاه متعلق به ارتش اين كشور شواهد 
انكارناپذيري در اختيار دارد كه نشان مي دهند، آلكسي ناوالني 44 ساله 

با عامل اعصاب مسموم شده است. 
مسكو ضمن رد اين ادعا ها گفته بايد ثابت شود كه مسموميت ادعايي 

ناوالني با عامل اعصاب درست بوده يا خير. 
پروژه نورد استريم ۲ يك پروژه مشترك ميان شركت »گازپروم« روسيه 
و پنج شركت اروپايي اس��ت و اين خط لوله قرار است ۱/94۲ تريليون 
فوت مكعب گاز را در س��ال از روس��يه و از طريق آب هاي منطقه اي يا 
مناطق انحصاري اقتصادي دانمارك، فنالند، آلمان، روسيه و سوئد به 

آلمان منتقل كند. 

توقف صادرات طالي سوییس به امریکا
صادرات طالي س�وييس به امريكا در ماه ميالدي گذش�ته تقريبًا 
متوقف ش�د و در عوض، صادراتش به چين و هن�د افزايش يافت. 
به گزارش رويترز، ش��يوع ويروس كرونا، جريان تجارت جهاني طال را 
با تعطيلي گسترده بازارهاي مصرفي آسيا مختل كرد و از سوي ديگر 
س��رمايه گذاران غربي براي خريد طال كه يك دارايي امن در شرايط 
نامطمئن به شمار مي رود، هجوم آوردند. قيمت معامالت طال در امريكا 
باالتر از قيمت ساير نقاط جهان شد و به انتقال كم سابقه شمش هاي 

طال به نيويورك منتهي شد. 
آمار گمركي سوييس نشان داد، اين كشور كه بزرگ ترين مركز پااليش 
و ترانزيت طال در جهان است، در فاصله مارس تا ژوئيه 4۱۲/9 تن طال 
به ارزش ۲۲ميليارد دالر به امريكا صادر كرد و در همين مدت مجموعاً 

۲3/۷ تن صادرات به چين، هنگ كنگ و هند داشت. 
با اين حال در اوت، صادرات سوييس به امريكا به ۲۶/8تن سقوط كرد 
و در مقابل صادرات به هند به ۲۰/۲تن رسيد كه بيشترين ميزان از ماه 
مه سال ۲۰۱9 بود و همچنين سوييس ۱۰ تن طال به چين ارسال كرد 
كه نخستين محموله از فوريه بود، اما سوييس هيچ صادراتي به هنگ 
كنگ نداشت كه نشان دهنده ضعيف ماندن تقاضاي آسيا براي طالست 

و به جاي آن ۲5/4 تن طال از اين شهر دريافت كرد.  
صادرات سوييس به تركيه كه كاهش ارزش ليره باعث افزايش سرمايه 
گذاري در طال در اين كشور شده است، در اوت ۱۶/۲تن بود كه باالترين 
ميزان از ژوئيه سال ۲۰۱۷ بود.  سوييس در مجموع ۱۱۶/5 تن طال در 

اوت صادر كرد كه در مقايسه با ۱۰۲/۶ تن در ژوئيه افزايش داشت. 

توبیخ لفظي متخلفان اوپك پالس 
عربس�تان س�عودي با توبي�خ لفظ�ي نزديك ترين متح�د خود 
در منطق�ه، ع�زم خ�ود را ب�راي متوقف ك�ردن تخل�ف اعضاي 
اوپك پ�الس در اجراي س�هميه كاهش توليدش�ان نش�ان داد. 
به گزارش بلومبرگ، ش��اهزاده عبدالعزيز بن س��لمان، وزير انرژي 
عربس��تان س��عودي رفتار اعضاي اوپك كه ت��الش مي كنند نفت 
بيشتري توليد كنند را قوياً محكوم كرد. وي از كشوري نام نبرد، اما 
حضور وزير انرژي امارات متحده عربي در كنار وي به خوبي گوياي 

منظورش بود. 
س��هيل المزروعي، وزير انرژي ام��ارات متحده عرب��ي در يك اتفاق 
كم س��ابقه به جاي ابوظبي، در رياض و در كنار همتاي سعودي خود 
در كنفرانس مجازي كميته نظارتي مش��ترك وزي��ران اوپك پالس 
حضور پيدا كرد و در س��كوت به اظهارات عبدالعزيز بن سلمان گوش 
كرد.  امارات متحده عربي در ماه هاي اخير يكي از بدترين موارد نقض 
توافق كاهش توليد نفت را در ميان اعضاي اوپك و متحدانشان داشته 
اس��ت. طبق گزارش آژانس بين المللي انرژي، اين كشور در اوت تنها 
به ۱۰ درصد از سهميه كاهش توليدش عمل كرد.  شاهزاده عبدالعزيز 
در سخنراني گشايش جلسه كميته نظارتي مش��ترك وزيران اوپك 
پالس اظهار ك��رد: اس��تفاده از تاكتيك ها براي تولي��د بيش از حد و 
مخفي كردن عدم پايبندي در گذش��ته بارها امتحان شده و هميشه 

شكست خورده است. 

س�هام  مس�تقيم  س�هامداران  داراي�ي   
داراي�ي  و  توم�ان  1۷ميلي�ون  عدال�ت 
متف�اوت  غيرمس�تقيم  س�هامداران 
اس�ت؛ به عن�وان مث�ال در خراس�ان جنوبي 
24ميلي�ون و ق�م 1۷ميلي�ون تومان اس�ت. 
به گزارش مه��ر، اف��رادي كه روش آزادس��ازي 
مس��تقيم را انتخاب كرده اند از هم��ان روزهاي 
ابتدايي مي توانستند نسبت به فروش 3۰درصد از 
سهام عدالت خود از طريق بانك ها و كارگزاري ها 
اق��دام كنند ك��ه اي��ن ع��دد در روز عيدغدير به 
۶۰درصد رس��يد.  افرادي كه روش غيرمستقيم 
را انتخاب كرده اند نيز با ورود شركت هاي استاني 
خود به بورس مي توانند س��هام خود را به فروش 
برسانند.  در اين مدت ارقام بااليي از سهام عدالت 
ثبت س��فارش فروش ش��د كه رقم قابل توجهي 
از آن نيز به فروش رفته اس��ت. حس��ين فهيمي، 
سخنگوي سهام عدالت پايان مردادماه اعالم كرد: 
5هزار و ۶۰۰ميليارد تومان به حساب فروشندگان 
س��هام عدالت – حدود يك ميليون و 9۰۰ هزار 

نفر – واريز شده است. 
در اين مدت چهار ماه، مش��كالتي اعم از فروش 
قطره چكان��ي، عدم ام��كان ثبت س��فارش براي 
برخي از سهامداران، تأثير س��هام عدالت بر افت 
شاخص بورس و ... در زمينه فروش سهام عدالت 
مطرح بود كه برخي از آنها حل شد، اما برخي هنوز 

پابرجاست. 
  چه مش�كالتي از س�هام عدالت برطرف 

شد؟
احسان همتي، كارشناس بازار سهام در گفت وگو 
با خبرنگار مهر گف��ت: در فروش س��هام عدالت 
مش��كالت زيادي وجود داش��ت كه برخي از آنها 
مرتفع ش��ده، اما برخي ديگر هنوز پابرجاست؛ به 
عنوان نمونه در گذشته مش��كالت زيادي درباره 
اشتباه بودن شماره تماس سهامداران ايجاد شده 
بود، اما در حال حاضر ويرايش اطالعات در سايت 

س��هام عدالت در حد قابل قبولي بهت��ر از اوايل 
آزادسازي شده است و مردم مي توانند به راحتي 

اطالعاتشان را ويرايش كنند. 
وي با اشاره به رفع مش��كل ديگري از سهامداران 
عدالت گفت: مس��ئله فروش س��هام عدالت زير 
۱8س��اله ها نيز تا حدودي حل شده است و افراد 
زيادي توانسته اند س��فارش فروش خود را براي 
فرزند زير ۱8 س��ال خود در س��امانه هاي فروش 

سهام عدالت كارگزاري يا بانك ها قرار دهند. 
همتي ادامه داد: يكي از مش��كالت فروش سهام 
عدالت، واريز قطره چكاني و عدم اطالع به سهامدار 
مبني بر واريز وجه مورد نظر بود كه اين مشكل تا 
حدودي برطرف شده و كارگزاري ها تاريخ و وجه 
واريزي را در سايش��تان به نمايش مي گذارند، اما 
هنوز اطالع نمي دهند كه رقم واريزي براي فروش 

چه تعداد از چه سهامي بوده است. 
وي بيان داشت: تغيير كارگزاري نيز از معضالت 
ديگري بود كه برخي دچار آن شده بودند. به عنوان 

نمونه فردي خريد و فروش سهام را در حالت عادي 
با يك كارگ��زاري انجام مي داد، ام��ا به هر دليلي 
ثبت نام براي فروش سهام عدالت را در كارگزاري 
ديگري انجام داده بود. اين فرد نمي توانست به هيچ 
طريقي كارگزاري ناظر فروش سهام عدالت خود 
را تغيير داده و به كارگزاري اول خود بازگردد در 
قابليتي كه جديداً كارگزاري ها در سايتشان ايجاد 
كرده اند؛ اگر فرد هنوز سفارش فروش نداده باشد 

مي تواند كارگزاري ناظر خود را تغيير دهد. 
  1۸شركت س�رمايه گذاري استاني درج 

نماد شده اند
اين كارشناس بازار سهام گفت: با توجه به اينكه 
اكثر سهامداران، روش غيرمس��تقيم آزادسازي 
را انتخاب كرده اند، ورود ش��ركت هاي استاني به 
بورس از اهميت بااليي برخوردار اس��ت. شركت 
سرمايه گذاري اس��تاني خراس��ان جنوبي اولين 
شركتي بود كه وارد بورس شد و شركت هاي بعدي 

نيز به مرور وارد بورس خواهند شد. 

وي درباره افرادي كه روش غيرمس��تقيم س��هام 
عدالت را انتخ��اب كرده اند با بي��ان اينكه در اين 
روش نيز تا ۶۰درصد س��هام را مي توان فروخت، 
گفت: در حال حاضر ۱8عدد از اين شركت ها درج 
نماد شده اند، اما معامالت تعداد محدودي از اين 

شركت ها آغاز شده است. 
  مقايسه دارايي 

احسان همتي بيان داشت: در روش غيرمستقيم 
س��رمايه گذاري هر س��هامدار ۱۲۷هزار سهم از 
ش��ركت خود را سهامدار مي ش��ود كه قيمت آن 
در بازار مشخص مي شود. به عنوان مثال در حال 
حاضر سهام شركت سرمايه گذاري استان خراسان 
جنوبي با قيمت ۱94تومان معامله مي ش��ود كه 
جمعاً هر سهامداري كه س��هام 53۲توماني دارد 
دارايي س��هام عدالتش جمعاً بيش از ۲4ميليون 
توم��ان اس��ت. در اس��تان ق��م نيز هر س��هم به 
۱35تومان رسيده كه دارايي هر سهامدار به بيش 

از ۱۷ميليون تومان مي رسد. 
وي در مقايس��ه ارزش دارايي هاي س��هامداران 
مستقيم و غير مستقيم سهام عدالت بيان داشت: 
در ح��ال حاضر هر س��هامدار س��هام عدالتي كه 
روش مس��تقيم را انتخ��اب كرده اس��ت، حدود 
۱۷ ميليون داراي��ي دارد، در حالي كه افرادي كه 
سهامدار غيرمستقيم سهام عدالت هستند بسته 
به استانشان دارايي متفاوتي دارد. به عنوان نمونه 
دارايي شركت استاني قم حدود ۱۷ميليون تومان 

و خراسان جنوبي ۲4ميليون تومان است. 
همتي همچنين تأكي��د كرد: س��هامداران بايد 
حتي المقدور سعي كنند س��فارش فروش سهام 
عدالت شان را از طريق بانك ها ثبت نكنند، چراكه 
سفارش��ات از طريق بانك ها به كارگزاري ارسال 
مي ش��ود و همين باعث مي شود كه فروش سهام 
عدالت زمان بر باشد و مردم معطل شوند، به همين 
دليل بهترين راه، فروش از طري��ق كارگزاري ها 

هستند. 

كدام مشكل فروش سهام عدالت حل شد؟
مقايسه دارايي سهامداران مستقيم و غيرمستقيم

گزارش2

افتتاح آزادراه غدیر تا پایان آبان  
فرمانده ق�رارگاه س�ازندگي خاتم االنبيا با بيان اينك�ه آزادراه غدير 
تا پاي�ان آبان ماه آم�اده افتتاح اس�ت، گف�ت: قرارگاه ت�الش كرده 
دوره س�اخت بيمارس�تان را از پنج سال به چهار س�ال كاهش دهد. 
به گزارش فارس، وحيد محمد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: قرارگاه 
تالش كرده است دوره ساخت بيمارس��تان را به چهار سال كاهش دهد و 

توان مهندسي قرارگاه در خدمت بخش درمان خواهد بود. 
وي درباره آزادراه كنارگذر جنوبي تهران گفت: اين آزادراه از سوي قرارگاه 
خاتم و با سرمايه گذاري ۷۰ درصدي قرارگاه ساخته و تكميل شده است و 

پيش بيني مي كنيم تا پايان آبان ماه آماده افتتاح باشد. 
فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا گفت: قرارگاه سازندگي خاتم  االنبيا 
در بخش توسعه زيرساخت هاي عمراني كشور همكاري مناسبي با دولت 

دارد. ما فاز يك بندر شهيد بهشتي چابهار را تكميل كرديم. 
وحيد محمد با بيان اينكه هر هفته يك پ��روژه از پروژه هاي قرارگاه خاتم 
افتتاح مي كنيم، گفت: در حوزه هاي عمراني و آب با وجود همه مشكالت 

تالش كرده ايم روند كار كند نشود. 
فرمانده قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبيا اضافه كرد: تكميل خط انتقال آب 
قيزانيه هفته آينده افتتاح مي شود، همچنين بوستان هرندي تهران را آماده 

افتتاح داريم و اراضي زهكشي در ايالم آماده افتتاح است. 

سرنوشت گندم در انتظار یك تصمیم!
چند روزي بيش�تر تا پاي�ان ش�هريورماه و آغاز س�ال زراعي جديد 
نمان�ده اس�ت و كش�اورزان همچنان چش�م ب�ه راه تصمي�م دولت 
براي تعيي�ن قيمت خريد تضميني محصوالت كش�اورزي براس�اس 
افزايش هزينه ه�اي توليد هس�تند. تصميم�ي ك�ه مي تواند بخش 
كش�اورزي كش�ور را يك قدم به خودكفايي نزديك تر كند يا دورتر!

به گزارش ايس��نا، علي خان محم��دي، مديرعمل مجم��ع ملي خبرگان 
كش��اورزي چندي پيش گفت: اگر دولت قيمت خريد تضميني گندم را 
كمتر از 4 هزار و 5۰۰ تومان اعالم كند، توليد لطمه خواهد خورد و براساس 
داده ها و محاسبات كارشناسي قيمت واقعي خريد تضميني گندم 5 هزار و 
۲۰۰ تومان است. قيمتي كه حتي وزارت جهاد كشاورزي آن را تأييد كرده 
و مي توانيم براي اين قيمت با دولت وارد مذاكره ش��ويم تا اعالم كنيم اين 
قيمت براساس تورم كشور است و از روي هوا نيست. تعيين قيمت كمتر از 

5 هزار و ۲۰۰ تومان ضرر زيادي به كشاورزان است. 
محمد ش��فيع ملك زاده، رئيس نظام صنفي كش��اورزي نيز در پاس��خ به 
اينكه چرا هنوز قيمت هاي خريد تضميني اعالم نشده است، گفت: طبق 
قانون خريد تضميني محصوالت كشاورزي بايد تا پايان شهريور قيمت ها 
مشخص و اعالم شود، اما امس��ال با توجه به حساسيت هاي پيش آمده و 
شرايط سخت خصوصاً حذف ارز دولتي از نهاده هاي كشاورزي )كود و سم( 
و گران شدن آنها، هزينه هاي توليد در بخش كشاورزي باال رفت و با توجه 
به نوسانات ارزي و تورم حاصل از وضعيت، اين نگراني احساس مي شد كه 
دولت براساس ميزان بودجه هرساله قيمت ها را تعيين كند و قيمت واقعي 

در نظر گرفته نشود. 
وي ادامه داد: با اعتراض تشكل ها و كش��اورزان به قيمت هاي ناعادالنه و 
تأخير در اعالم آنها، دست به دامان نمايندگان مجلس شديم و مجلس نيز 
تصميم گرفت رويه سال هاي قبل را پيش نگيرد و خوشبختانه كميسيون 
كشاورزي مجلس نيز صداي كش��اورزان و تشكل هاي بخش كشاورزي را 
شنيد. در اين راس��تا نيز طرح دوفوريتي اصالح قانون خريد تضميني در 
مجلس تصويب ش��د و اكثريت نمايندگان نيز رأي موافق به آن دادند. در 
حقيقت قرار است از ظرفيت تشكل ها كشاورزي و خود كشاورزان در تعيين 

قيمت ها استفاده شود. 

افزایش 18/6 درصد ی قیمت آپارتمان
متوس�ط قيمت ف�روش ه�ر مترمرب�ع زيربن�اي مس�كوني معامله 
ش�ده در س�طح كل كش�ور 5۷ هزار و 461 ه�زار ريال ب�ا ميانگين 
مس�احت 1٠۷مترمرب�ع و متوس�ط عم�ر بناي 12س�ال بوده اس�ت 
ك�ه نس�بت ب�ه فص�ل قب�ل، 1۸/6 درص�د افزايش داش�ته اس�ت. 
به گ��زارش فارس، متوس��ط قيمت فروش ه��ر مترمربع زمي��ن يا زمين 
ساختمان مسكوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي 
در كل كشور 5۷ هزار و ۱4۱ هزار ريال با ميانگين مساحت ۲3۶مترمربع 
بوده است كه نس��بت به فصل قبل، ۲۲/۱ درصد و نسبت به فصل مشابه 
س��ال قبل ۷۱/8 درصد افزايش داشته اس��ت.  بنگاه هاي معامالت ملكي 
كشور موظف هستند مشخصات تمامي   معامالت خريد و فروشي كه سند 
آنها از طريق دفتر ثبت اس��ناد انتقال پيدا مي كند را در س��امانه  اطالعات 
مديريت معامالت امالك و مستغالت كشور ثبت كنند.  با توجه به اينكه 
كاهش يا افزايش حجم )تعداد( معامالت در شهرهاي بزرگ، باعث كاهش 
يا افزايش شديد متوسط )حسابي( قيمت در سطح استان يا كشور مي شود، 
از متوسط تعديل ش��ده )وزني( استفاده ش��ده تا بتوان با حذف اثر حجم 
معامالت، تغييرات واقعي قيمت را مشخص كرد. در ضمن وزن هاي مورد 
استفاده برمبناي واحدهاي مسكوني داراي سكنه در سرشماري عمومي 
نفوس و مسكن ۱395 به روز شده است.  متوسط قيمت فروش هر مترمربع 
زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاه هاي 
معامالت ملكي در كل كشور 5۷ هزار و ۱4۱ هزار ريال با ميانگين مساحت 
۲3۶ مترمربع بوده است كه نسبت به فصل قبل، ۲۲/۱ درصد و نسبت به 
فصل مشابه س��ال قبل ۷۱/8درصد افزايش داشته است.  متوسط قيمت 
فروش هر مترمربع زيربناي مس��كوني معامله ش��ده از طريق بنگاه هاي 
معامالت ملكي در سطح كل كش��ور 5۷ هزار و 4۶۱ هزار ريال با ميانگين 
مساحت ۱۰۷مترمربع و متوسط عمر بناي ۱۲سال بوده است كه نسبت 
به فصل قبل، ۱8/۶درصد و نسبت به فصل مش��ابه سال قبل۶۲/۷درصد 

افزايش داشته است. 
متوسط مبلغ اجاره  ماهانه به عالوه  3درصد وديعه  پرداختي براي اجاره  يك 
مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي 
در سطح كل كشور ۱۷۲ هزار و ۲3۰ ريال با ميانگين مساحت ۱۰۰مترمربع 
و متوسط عمر بناي ۱3سال بوده است كه نسبت به فصل قبل ۷/۲درصد و 

نسبت به فصل مشابه سال قبل 3۶/۱ درصد افزايش داشته است. 

آغاز برخورد با عرضه كنندگان سیگار قاچاق 
ي�ك مق�ام مس�ئول از اج�راي قريب الوق�وع ط�رح برخ�ورد ب�ا 
عرضه كنن�دگان س�يگارهاي برن�د مح�رز قاچ�اق خب�ر داد و 
گفت: اي�ن ط�رح همزم�ان ب�ا پيش�رفت ط�رح رهگيري س�يگار 
و ب�ه منظ�ور حماي�ت از تولي�د داخل�ي اج�را خواه�د ش�د. 
اميرمحمد پرهام فر، مديركل دفتر پيشگيري س��تاد مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز در گفت وگو با مهر با اش��اره به اجراي طرح رهگيري سيگار از ابتداي 
شهريورماه گفت: با اجراي اين طرح، زنجيره توليد و توزيع سيگار شفافيت 
مي يابد و بررسي و استعالم اصالت سيگارهاي توليد شده و قانوني توسط 
مصرف كنندگان امكان پذير مي شود.  وي افزود: عالوه بر اين، امكان نظارت 
سيستمي بر مراحل گوناگون زنجيره توليد و توزيع سيگار تا آخرين مرحله 
به وجود مي آيد، به طوري كه نهادهاي نظارتي مي توانند هرگونه احتكار و 
گرانفروشي را به سرعت شناسايي كرده و از وقوع هرگونه فعاليت غير مجاز 
و مخرب در بازار دخانيات جلوگيري كنند.  اين مقام مسئول با بيان اينكه 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز آمادگي الزم براي برخورد با برندهاي محرز 
قاچاق سيگار را دارد، اظهار داشت: برندهاي محرز قاچاق در گروه كااليي 
دخانيات به هيچ وجه در كشور توليد نمي شوند و در گذشته نيز به صورت 
رسمي وارد كشور نشدند.  وي افزود: ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز همزمان 
با پيشرفت طرح رهگيري سيگارت به صورت جدي طرح برخورد با برندهاي 
محرز قاچاق را در دستور كار قرار داده و به زودي اين طرح در كل كشور و با 

هماهنگي نهادهاي نظارتي اجرا خواهد شد. 
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