
اقتصادی   5

نائب رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی میزان 
دورریزی محصوالت کشــاورزی در ایران را حدود 30 
درصد دانســت و افزود: مطابق با آمار گمرک و وزارت 
کشــاورزی حدود 5 درصد از محصوالت کشــاورزی 
صادر می شــود و اگر 25 درصد از تولید را صادر کنیم 
در بــازار داخلی خللی ایجاد نمی شــود و از ضایعات و 
دورریزها جلوگیری می کنیم. اما همانگونه که اشــاره 
کردم زیرساخت های لجستیک برای حمل محصوالت 

کشاورزی را نداریم و آن ها را دور می ریزیم.
صدرالدین نیاورانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا، با اشــاره به کاهشی شــدن روند صادرات میوه و 
صیفی جات به روســیه، گفت: تجربه ســال های پیش 
نشــان می دهد با آغاز فصل تابســتان اقالم صادراتی 
به این کشــور کاهشی می شــود چراکه بازار روسیه با 
محصوالت ارمنســتان و آذربایجان تامین می شــود. 
همچنین محصوالت کشــاورزی روس هــا در این بازه 
زمانی به دست می آید. وی با بیان اینکه صادرکنندگان 
از فرصت تحریم ها علیه روســیه بهره و میزان صادرات 
به این کشور را توســعه داده اند، افزود: زیرساخت های 
توسعه صادرات در کشور ما فراهم نشده است از این رو 
نمی توان ســهم واقعی خود را از بازار روسیه تصاحب 
کنیم. نیاورانی ادامه داد: ایران قابلیت کنترل بازار گل 
زینتی روســیه را دارد اما از آنجایی که حمل هوایی به 

روسیه نداریم نمی توان در صادرات گل موفق باشیم.
بــه گفته این فعــال اقتصادی؛ صادرات ســبزی و 
صیفی جات ما به صورت کانتینری انجام می شــود. ما 
حدود 4 هزار کامیونت های یخچال دار داریم که مطابق 
با آماری که وزارت راه و شهرســازی ارائه داده اســت 

حدود 6 هزار دستگاه کمبود داریم.
وی با بیان اینکه اجازه واردات کامیون های خارجی 
باهــدف حمایت از تولید داخلــی را نمی دهند، خاطر 
نشان کرد: نرخ کامیون های یخچال دار داخلی حدود 2 
میلیارد تومان اســت اما می توان با 800 میلیون تومان 

مشابه این کامیون ها را وارد کرد.
نائب رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشــاورزی در 
پاســخ به این پرســش که کاهش صادرات محصوالت 
کشــاورزی در فصل تابســتان در حالی اتفاق می افتد 
که ما شــاهد تنوع تولید میوه هستیم آیا برای توسعه 
صادرات میــوه در این فصل برنامــه ای داریم؟ گفت: 
وزارت کشاورزی و صمت باید در این زمینه ورود کند 
و صــادرات میوه و محصوالت تازه خوری به روســیه را 
توسعه بدهد. وی با بیان اینکه گمرک مرجع پاسخگویی 
به حجم صادرات میوه و محصوالت تازه خوری به روسیه 
است، تاکید کرد: میزان صادرات میوه به بازار امارات و 
قطر که کمتر از 10 میلیون جمعیت دارند بیشــتر از 

روسیه ای است که 200 میلیون جمعیت دارد.

دبیر انجمن کشــتیرانی اظهار داشت: طی دو سال 
گذشــته حجمی از کمک های گنــدم اهدایی هند به 
افغانســتان از مسیر ایران منتقل شد اما به دلیل وجود 
مشکالت زیرســاختی در ایران انتقال این کاالها که تا 
ســقف یک میلیون تن پیش بینی می شد، متوقف شد. 
در ادامه دیدیم که این محموله گندم ها از طریق کشور 
پاکستان که اتفاقا تعارضات سیاسی بسیاری با هند دارد 

حمل و منتقل می شود.
مسعود پلمه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا 
درباره اثرگذاری شــرایط روســیه در افزایش ترانزیت 
کاالهای هندی از مســیر ایران اظهار داشــت: هر سه 
کشــور ایران، هند و روسیه اراده افزایش مبادالت کاال 
از کریدور شــمال- جنوب را دارند و تیم های سیاسی 
و اقتصادی سه کشــور در دو ماه گذشته در سفرهای 
متعدد مذاکرات خوبی را در این باره داشــتند. کمتر از 
یک ماهه گذشــته میزبان هیات روسی متشکل از 65 
نفر از مدیران، مقامات و بخش خصوصی و تجار روسیه 
بودیم که که در راس این هیات نوواک، معاون نخست 
وزیری روســیه، حضور داشت و مذاکرات بسیار خوبی 

بین دو طرف صورت گرفت.
وی ادامــه داد: در این دیدار با طرف روســی درباره 
مباحث لجســتیکی، بندری و دریایی مذاکراتی برای 
احیای کریدور شمال- جنوب و ایجاد ارتباطات دریایی، 

ریلــی و جاده ای برای افزایــش تبادالت کاالیی چه به 
صورت ترانزیت در مسیر روســیه یا افزایش واردات و 
صــادرات تفاهمــات خوبی حاصل شــد و طبق قرار؛ 
هفته اول تیرماه هم تیمــی از ایران برای تکمیل این 
مذاکرات عازم روسیه خواهد شد تا این مذاکرات منجر 
به تفاهمات برای احیای هر چه بیشتر همکاری ها شود.  
دبیر انجمن کشــتیرانی بــا بیان اینکــه با وجود 
محدودیت های بســیار زیــادی در ترانزیت به ویژه در 
بخش ناوگان ریلی، جاده  ای و دریایی داریم اما شــاهد 
افزایش حمل بار از مســیر ایران بودیم، گفت: صادرات 
و واردات از /به روســیه و ترانزیت از مسیر ایران به این 
کشــور افزایش یافته هر چند که هنــد هنوز بار قابل 
توجه ای را از مسیر ایران ارسال نکرده اما شاهد افزایش 
تردد کاال از /به مبدا و مقصد روسیه از سایر کشورها از 

مسیر ایران بودیم.
پلمه در پاســخ به این ســوال که چــرا هند اخیرا 
مسیرهای پاکستان و گرجستان را ارسال بار به مقصد 
ترجیح داده ، اظهار داشــت: واقعیت روشن این است 
که هر کشــوری که وارد یک تعامل اقتصادی می شود 
به دنبال کسب منفعت اســت و اگر پاشنه آشیل این 
توافقات را چابهار در نظــر بگیریم، این بندر به دالیل 
مختلف نتوانســته تا به امروز بازده مورد نظر و صحیح 

اقتصادی را داشته باشد.
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آخرین وضعیت اقالم خوراکی
 پس از آزادسازی قیمت ها

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران قیمت برنج خارجی را از 24 تا 
37 هزار تومان و نرخ برنج ایرانی را از 60 هزار تا 110 هزار تومان اعالم کرد.

قاســمعلی حسنی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره وضعیت 
بازار مواد غذایی اظهار داشــت: در حال حاضر بازار شرایط ثبات و آرامش را 
می گذراند، و جنب و جوش خرید مردم بعد از آزادســازی قیمت ها را شاهد 
نیســتیم.  وی افــزود: اکنون مدیریت مصرف را از ســوی مصرف کنندگان 
شــاهدیم و از خریدهای کاذب کم شــده و بازار روال عــادی خود را طی 

می کند.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره مشــاهداتی در زمینه افزایش 
قیمت روغن تاکید کرد: بعد از آزادســازی قیمت ها روغن در فروشگاه های 
زنجیره ای اشباع شــده و مشکلی بابت تامین و توزیع نیست و قیمت ها نیز 

تغییری نکرده است. 
وی درباره آخرین وضعیت قیمت برخی اقالم نیز گفت: نرخ اقالم اساسی 
بر اســاس قیمت مصرف کننده اســت که دولت تعیین کرده است، در حال 
حاضــر قیمــت هر کیلو شــکر 18100 هزار تومان تعیین شــده و به نرخ 
19500 تومان به صورت عمده خرید و فروش می شود و در بخش خرد هم 

نرخ آن 20500 تومان است.  
حســنی با بیان اینکه قیمت روغن با همان نرخ مصرف کننده که دولت 
تعیین کرده به فروش می رســد، افزود: بنکداران هیچ دخل و تصرفی روی 
نــرخ آن ندارند.  وی قیمت برنــج خارجی را از 24 تا 37 هزار تومان و نرخ 

برنج ایرانی را از 60 هزار تا 110 هزار تومان اعالم کرد.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی همچنین گفت: حبوبات هم در فصل 

تابستان و گرما مصرف ندارد از 15 مهر بازار داغی خواهد داشت.
وی درباره وضعیت اقالمی که مواد اولیه شــان وارداتی است گفت: جنگ 
اوکراین بسیاری از اقالم را تحت تاثیر قرار داده و اکنون تمام دنیا در شرایط 
مشــابه ما به ســر می برند که با مدیریت منابع و مصارف از ســوی دولت و 

مصرف کنندگان از این مرحله عبور خواهیم کرد. 
حســنی در مقایســه روند تغییر قیمت ها نســبت به مدت مشابه سال 
گذشــته بیان داشــت: مثال در مورد قیمت شــکر از  11500 تومان اواخر 
خرداد پارسال به 18100 تومان در سال جاری رسیده ایم که 6600 تومان 

افزایش را نشان می دهد. 
وی درباره نوسان در تقاضا نیز خاطرنشان کرد: تقاضا و مصرف سر جای 
خود اســت و تغییری نکرده و فقط از اســراف و ریخت و پاش ها کم شده، 

درواقع مصرف نظام مند می شود.

تغییرات حداقلی در بازار سکه و طال
هــر چند که طی یک هفته اخیر اونس جهانی طال هشــت دالر کاهش 
یافت و نوســانات نرخ ارز نیز محدود بود، اما تغییرات حداقلی در بازار سکه 
و طال حاکم بود که موجب شــد حباب سکه نسبت به هفته گذشته بزرگتر 

شود.
طبق اعالم اتحادیه طال و جواهر تهران به ایســنا، در پایان هفته، قیمت 
جهانی طال به 1832 دالر رسید که نسبت به ابتدای هفته با کاهش هشت 

دالری همراه بوده است. 
در هفته ای که گذشــت با توجه به همین کاهش قیمت طالی جهانی و 
همچنین کم نوسان بودن و تحت کنترل ماندن نرخ ارز در داخل، بازار سکه 

و طال نیز با ثبات تر و تغییرات قیمت ها حداقلی بود.  
با توجه به آخرین معامالت روز پنجشــنبه آخرین قیمت سکه و طال در 
بازار و تغییرات آن نســبت به ابتــدای هفته بدین صورت بوده که هر قطعه 
سکه تمام طرح قدیم با 100 هزار تومان افزایش نسبت به ابتدای هفته، به 
14 میلیون و 600 هزار تومان رسیده است. هر قطعه سکه تمام طرح جدید 
در آخرین معامالت با افزایش هفتگی 300 هزار تومانی، 15 میلیون و 550 

هزار تومان بفروش رسید. 
همچنیــن نیم ســکه با 200 هزار تومان و ربع ســکه با 50 هزار تومان 
افزایش در آخرین معاماالت روز گذشته به  ترتیب )نیم سکه( هشت میلیون 
و 500 هــزار تومان و )ربع ســکه( پنج میلیــون و 450 هزار تومان تعیین 

قیمت شدند. 
در مقابل اما سکه های یک گرمی بانک مرکزی با 100 هزار تومان کاهش 
قیمت نســبت به ابتدای هفته ســه میلیون و 100 هزار تومان دادوســتد 
شــد.  قیمت هر مثقال طال شش میلیون و 260 هزار تومان در پایان هفته 
قیمت گذاری شــد که افزایش 80 هزار تومانی نسبت به ابتدای هفته داشته 
است. هر گرم طالی 18 عیار نیز طی هفته ای که گذشت، بطور متوسط 25 
هزار تومان رشد قیمت را تجربه کرد و در پایان هفته به یک میلیون و 445 
هزار تومان رســید. هر گرم طالی 24 عیار نیز در پایان هفته یک میلیون و 

927 هزار تومان قیمت داشته است.  
حباب سکه 

مجدد از 1/4 میلیون تومان فرا رفت
همانطور که اشــاره شد، انواع سکه طی یک هفته اخیر با افزایش قیمت 
همــراه بوده اند؛ این در حالیســت که نرخ ارز تغییرات محدودی داشــته و 
قیمت  هر اونس طال کاهشــی بوده اســت، بنابراین افزایش قیمت ها روی 
انواع قطعات سکه، دارای  حباب است که در این هفته باز هم بزرگتر شد. 
در حالیکه تا پایان هفته گذشته )هفته منتهی به 27 خرداد ماه( تا یک 
میلیون و  100 تومان کاهش یافته بود، مجدد در این هفته به یک میلیون 
و 450 هزار تومان هم رســید. سایر قطعات سکه نیز همچنان دارای حباب 

باالی یک میلیون تومانی هستند.

جمع آوری ۴۴ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز
ســخنگوی صنعت برق گفت: طبق تبصره 2 ماده 4 مصوبه سال 1398 
هیات وزیران در اوقات پیک، خرید برق از شــبکه سراســری توسط ماینرها 
ممنوع بوده و در مصوبه ســال 1400 نیز وزیر نیرو این مساله را به صراحت 

اعالم کرده است.
مصطفی رجبی مشــهدی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در قرارداد 
تامین برق مراکز استخراج رمزارز این موضوع ذکر شده است، اظهار کرد: در 
قوانینی که در حال طی مراحل تصویب است نیز خرید برق از شبکه برق در 
ایام محدودیت دار )فصل گرم و ســرد( توسط ماینرها ممنوع بوده و باید از 

روش های دیگر مانند دیزل و تجدیدپذیر اقدام به تامین برق کنند.
وی با اشــاره به اقدامات صورت گرفته برای جمــع آوری ماینرهای غیر 
مجاز گفت: با تالش های صورت گرفته 44 مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز، 
کشــف و جمع آوری شده که نکته قابل توجه در این موضوع، افزایش تاثیر 
گزارش های مردمی در کشف مراکز غیرمجاز بوده که نشان دهنده حساسیت 

مردم در این زمینه است.
رجبی مشهدی افزود: از این تعداد مراکز غیرمجاز، 364 دستگاه ماینر با 
ظرفیت مصرفی 910 کیلووات کشــف شده است. 44 درصد از این کشفیات 
توســط گزارش های مردمی، 17 درصد از طریق بازرســی های محلی و 39 
درصد با ســایر روش ها انجام شده که در گزارش پیشین، سهم گزارش های 

مردمی از این کشفیات، 19 درصد بوده و بخش عمده ای 
از کشــفیات مربوط به اســتان های تهران، خراســان رضــوی، اصفهان، 

خوزستان، آذربایجان شرقی و فارس است.
وی اظهار کرد: در مجموع تاکنون 7098 مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز 
کشــف و تعداد 233 هزار و 575 مرکز جمع آوری شــده است. هر دستگاه 
اســتخراج بیت کوین )ماینر( به صورت متوسط توان مصرفی به اندازه پنج 
یخچــال 20 فوت و چهار کولــر آبی دارد و به همین دلیل اســتخراج های 
غیرمجاز به دلیل ایجاد اختالل در شــبکه توزیع، می تواند باعث بروز آسیب 

به وسایل برقی شهروندان شود.
ســخنگوی صنعــت بــرق گفــت: هموطنــان می تواننــد در صــورت 
 مشــاهده تخلــف، مــوارد را از طریق ســامانه اینترنتی ســمات به آدرس

https://www.tavanir.org.ir/samaat  و یــا اپلیکیشــین بــرق من 
گزارش کنند که پس از بررســی و صحت سنجی گزارش، به افشاکنندگان 
پاداش نقدی تعلق می گیرد و اطالعات افشاکنندگان )سوت زنان( محرمانه 

باقی می ماند.

ویژه

سکه و طال

توانیر

وزیر جهاد کشاورزی از اختصاص 1190 میلیارد تومان 
اعتبار در حوزه کشاورزی و دامپروری خراسان شمالی خبر 

داد.
سید جواد ساداتی نژاد، در شورای اداری خراسان شمالی 
که با حضور رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت برگزار شد، 
اظهار کرد: در ســفر به خراسان شمالی، 80 میلیارد تومان 
اعتبار برای زیرساخت های شــهرک های کشاورزی استان 

اختصاص یافت.
وی از اختصاص 140 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه 
گیاهان دارویی در استان و همچنین 30 میلیارد تومان برای 
صدور اســناد اراضی خبر داد و افزود: از آنجایی که خراسان 
شمالی رتبه نخست کشور در بحث نوغانداری را دارد برای 
توسعه زیرســاخت های این بخش 60 میلیارد تومان اعتبار 

مصوب شده است.
وی با اشاره به اعتبار 30 میلیارد تومانی برای حمایت از 
واحدهای پرورش اسب و اعتبار 50 میلیاردی برای توسعه 
و تجهیز واحدهای فنی دامپزشــکی، گفت: برای توســعه 
آبخیزداری و حفاظت آب و خاک 485 میلیارد تومان، برای 
تامیــن تجهیز یگان حفاظت و اطفــای حریق 40 میلیارد 
تومــان، کنترل کانون های گرد و غبــار و بیابان زدایی 20 
میلیارد تومان، احیای مراتع و جنگل ها 20 میلیارد تومان، 
حمایت از عشایر ایل راه ها، آب شرب و خرید ماشین آالت 
مورد نیاز حوزه عشــایری نیز 160 میلیــارد تومان اعتبار 

پیش بینی شــده است. ســاداتی نژاد ادامه داد: 35 میلیارد 
تومــان اعتبار بــرای حمایت از شــرکت های دانش بنیان 
کشاورزی، 25 میلیارد تومان برای یکپارچه سازی اراضی و 

راه اندازی تعاونی های تولیدی و همچنین 15 میلیارد تومان 
برای تکمیل مطالبات آبزی پروری و تاسیسات پشتیبانی در 

نظر گرفته شده است.

وزیر جهاد کشــاورزی گفت: اســتان خراسان شمالی 2 
میلیون و 800 هزار راس دام ســبک دارد، استانی پر برکت 
بوده و غذای ایران را تامین می کند لذا صنعت آن در حوزه 

کشاورزی است.
وی افزود: از ریاست جمهوری درخواست داریم تا دستور 
خرید تضمینی دام ها در اســتان را بدهند تا از شنبه هفته 
آینده شروع شده و بتوانیم خرید تضمینی و تهاتری گوشت 
و دام را با نهاد هــا انجام دهیم و در صورت لزوم صادرات را 
نیز به صورت محدود در جهت حمایت از دامپروران استان 

انجام دهیم.
وی به ناقص بودن زنجیره ارزش استان خراسان شمالی 
اشــاره کرد و گفت: این اســتان علی رغــم اینکه در حوزه 
کشــاورزی و دامپروری ظرفیت های باالیی دارد اما کارخانه 
صنایع لبنی ندارد و شــیر از این استان باید به استان دیگر 

منتقل شود.
ساداتی نژاد گفت: از آنجایی که کشتارگاه مناسب نیز در 
استان وجود ندارد 900 هزار راس دام سبک مازاد این استان 
باید به اســتان های دیگر منتقل شود در حالی که می شود 

ارزش افزوده آن نصیب دامدار شود.
وی از رئیس جمهور درخواست اختصاص خط اعتباری 
1000 میلیارد تومانی برای توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی 
و دامپــروری را کرد تا فعاالن این حوزه در اســتان بیش از 

پیش حمایت شوند.

در حالیکه انتقاداتی بــر روند اخذ مالیات 
از خانه هــای لوکس مطرح می شــود و وزیر 
اقتصاد نبــود ضمانت اجرایی در این زمینه را 
مانع وصول مالیات از این واحدهای مسکونی 
می دانــد، عملکرد دو ماهه ســازمان مالیاتی 
نشــان می دهد کــه در این مــدت فقط 27 
میلیــون و 400 هزار تومان از خانه های گران 

قیمت وصول مالیات داشته است.
بــه گزارش ایســنا، مالیــات از واحدهای 
مســکونی و باغ ویالهایی کــه ارزش آنها با 
احتســاب عرصه و اعیان بیش از 10 میلیارد 
تومان باشد، از سال گذشته عضوی از خانواده 
پایه های مالیاتی ســازمان امور مالیاتی شد و 
در آن ســال، بالغ بر 12 هــزار و 500 واحد 

مسکونی لوکس شناسایی شد.
در این بیــن، آخرین آمار اعالم شــده به 
ایسنا در اواخر ســال گذشته درباره وضعیت 
پرداخت مالیــات خانه های لوکس بیانگر این 
اســت که تا آن زمان معــادل 200 میلیون 

تومان بوده است.

البته، روند پرداخت ایــن پایه مالیاتی باز 
هم از ســازمان امور مالیاتی مــورد پیگیری 
قرار گرفت اما این سازمان از اعالم رقم دقیق 
پرداختی های مشموالن امتناع و فقط به بیان 
اینکه کمتــر از 50 درصد صاحبان خانه های 
لوکس در مرحلــه پذیرش مالیات قرار دارند، 

اکتفا کرد.
در شــرایطی که روند کند اخذ مالیات از 
خانه های لوکس، صدای بسیاری از مسئوالن 
را بلند کرده بــود، وزیر اقتصــاد نیز از نبود 
ضمانت اجرایی برای اخذ مالیات از خانه های 
لوکس گله کرد و خواســتار کمک مجلس به 
منظور تعیین ضمانــت اجرایی برای اخذ این 

مالیات شد.
طبق گفته خاندوزی، تا زمانی که صاحب 
خانه لوکسی که شناســایی شده است، قصد 
خرید و فروش نداشــته و ناگزیــر از گرفتن 
برگه مفاصا حســاب مالیاتی نباشد، نمی توان 
از وی مالیات گرفت؛ یعنــی اگر فردی قصد 
فــروش خانه خود را نداشــته باشــد، ابزاری 

بــرای وصــول آن وجود دارد. ایــن اظهارات 
خاندوزی در حالی اســت که بر اساس اعالم 
مدیرکل دفتر طراحــی و تحلیل فرآیندهای 
مالیاتی، در راســتای اخذ مالیات از خانه های 
لوکس و مطالبه حق دولت، کسانی که نسبت 
به پرداخــت این مالیات اقــدام نکنند، طبق 
مقررات ماده 218 قانون مالیات های مستقیم 
اموالشان برای وصول مالیات با رعایت مقررات 

قانونی مربوطه توقیف خواهد شد.
در حالی که مشــخص نیست توقیف اموال 
صاحبــان خانه هــای لوکس چه میــزان در 
ترغیــب آن ها به پرداخت مالیات موثر خواهد 
بود، بررســی عملکرد درآمدی ســازمان امور 
مالیاتی در دوماهه سالجاری نیز به نوعی روند 
کند اخذ مالیــات از خانه های لوکس را تایید 

می کند.
بر اساس این آمار، ســازمان امور مالیاتی 
در ایــن مدت فقط 27 میلیــون و 400 هزار 
تومان از خانه های گران قیمت وصول مالیات 

داشته است.

در آخر الزم به ذکر اســت که نرخ مالیات 
ساالنه خانه های لوکس به شرح ذیل است:

1- نســبت به مــازاد 10 میلیــارد تا 15 
میلیارد تومان؛ یک در هزار

2- نســبت به مــازاد 15 میلیــارد تا 25 
میلیارد تومان؛ دو در هزار

3- نســبت به مــازاد 25 میلیــارد تا 40 
میلیارد تومان؛ سه در هزار

4- نســبت به مــازاد 40 میلیــارد تا 60 
میلیارد تومان؛ چهار در هزار

5-نسبت به مازاد 60 میلیارد تومان به باال 
پنج در هزار

وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد

اختصاص ۱۱۹۰ میلیارد تومان اعتباردر حوزه کشاورزی و دامپروری

فقط 2۷ میلیون تومان مالیات از خانه های گرانقیمت وصول شده است!

معــاون فنــاوری و توســعه نــوآوری شــرکت 
ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تســویه وجوه 
گفت: مرحله سوم واریز سود سهام عدالت که مشروط 
به دریافت شماره شــبای جاماندگان است؛ در اواخر 

تیر انجام می شود.
»محمود حسنلو« در گفت و گو با ایرنا به آخرین 
وضعیت پرداخت ســود ســهام عدالــت جاماندگان 
اشــاره کرد و اظهار داشت: سپرده گذاری مرکزی بعد 
از دریافت شــماره شــبای بیش از 200 هزار نفر از 
مشموالن سهام عدالت در اواخر اردیبهشت ماه، سود 
این عده از جامانــدگان را واریز کرد. وی با بیان این 
که برخی از جاماندگان سهام عدالت، در مرحله دوم 
واریز سود سهام عدالت سال های 98 و 99 را همزمان 
با یکدیگر دریافت کردند، اظهار داشــت: مرحله سوم 
واریز سود سهام عدالت که مشروط به دریافت شماره 
شــبای جاماندگان اســت در اواخر تیــر ماه صورت 

می گیرد.
آمار جاماندگان سود سهام عدالت

حسنلو تصریح کرد: براساس آخرین آمارها حدود 
یک میلیون و 800 هزار نفر از مشمولین سهام عدالت 
به دلیل عدم ارائه شماره شبا، سود دریافت نکرده اند 
که باید با ثبت نام در سامانه سجام و احراز هویت در 
آن در فرایند دریافت سود سهام عدالت قرار بگیرند.

وی افزود : مشــموالن سهام عدالت برای عملکرد 
ســال 99 برای ســهام عدالت یک میلیــون تومانی 
حــدود یک میلیون و صد هزار تومان و برای ســهام 
عدالت532 هزار تومانی حدود 580 هزار تومان سود 

دریافت کرده اند.
معاون فناوری و توســعه نوآوری شــرکت سپرده 
گذاری مرکزی اوارق بهادار و تسویه وجوه درخصوص 
مطالبات سود سنواتی سهام عدالت برای قبل از سال 
98 نیز گفت : واریز ســود ســهام عدالت برای قبل 
از ســال 98 در حیطه وظایف و اختیارات شــرکت 
ســپرده گذاری مرکزی نیســت و مربوط به سازمان 

خصوصی سازی می شود.
تکلیف وراث فوت شدگان سهام عدالت

حسنلو درباره فوت شدگان سهام عدالت و تکلیف 
سود سهام این عده از افراد اظهار داشت: بیش از سه 
میلیون نفر از هموطنان که ســهام عدالت داشتند در 
طی 16 سال گذشته فوت کردند که دارایی آنها باید 
بین وراث تقســیم شود اما مشکل این است که چون 
اطالعــات انحصار وراثت به صورت متن وجود دارد و 
اطالعات آن به صورت دیتا ذخیره نشــده است نمی 
توانیم نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کنیم که البته 
با همکاری قوه قضاییه و مذاکراتی که صورت گرفته 
در نظر داریــم با دریافت اطالعات انحصار وراثت این 
دسته از هموطنان نسبت به تقسیم ارث بین وراث و 
پرداخت ســود های سهام عدالت از طریق یک سامانه 
الکترونیک اقــدام کنیم و بر اســاس برنامه ریزی ها 
احتماال در اواخر تابســتان یا اوایل پاییز این سرویس 

راه اندازی می شود.
دریافت وام توسط 41۲ هزار نفر با توثیق 

سهام عدالت
وی به توثیق ســهام عدالت بــرای دریافت وام از 
سیستم بانکی نیز اشــاره کرد و افزود: طبق آخرین 
آمارها از اسفند سال 1399 تا به امروز بیش از 412 
هزار نفر، با توثیق سهام عدالت نسبت به دریافت وام 
از شــبکه بانکی اقدام کرده اند که سهم بانک ملی از 

همه بانک ها بیشتر بوده است.
تحول در توثیق سهام برای دریافت وام

حسنلو درباره یک اتفاق تازه در حوزه توثیق سهام 
عدالت اظهار داشــت: در نظر داریم تا بزودی توثیق 
سهام برای دریافت وام از سیستم بانکی را برای همه 
سهم ها فعال کنیم تا سهامداران بتوانند به راحتی و با 
استفاده از سرویس های آنالین همانند اپلیکیشن های 
بانکی به صورت غیر حضوری نســبت به دریافت وام 
از ایــن طریق اقدام کنند که طبیعتا ســجامی بودن 

اصلی ترین شرط دریافت وام از بانک است.

حدود ســه ماه از پایان پذیره نویســی ســهام دو 
باشــگاه اســتقالل و پرســپولیس می گذرد و چشم 
هواداران و ســهامداران این دو باشگاه به تابلو است تا 
نماد این دو باشگاه قابل معامله شود، موضوعی که هر 
چنــد وعده های زیادی در مورد زمان اجرای آن داده 

شده اما همچنان به مرحله اجرا نرسیده است.
به گزارش ایسنا، در زمستان سال گذشته سرانجام 
طلسم ورود ســرخابی ها به تاالر شیشه ای شکسته و 
فرایند پذیره نویســی ســهام دو باشگاه انجام شد. بر 
این اســاس پذیره نویســی تعداد یک میلیارد و 236 
میلیــون و 99 هزار و 656  ســهم از ســهام جدید 
شرکت فرهنگی ورزشی استقالل ایران )سهامی عام( 
در نماد معامالتی )اســتقاللح 1( و تعداد یک میلیارد 
و 34 میلیون و 840 هزار و 567 سهم از سهام جدید 
شرکت فرهنگی ورزشی پرســپولیس )سهامی عام( 
در نماد معامالتی )پرسپولیســح 1( ناشــی از سلب 
حق تقدم به روش ثبت سفارش در تابلو نارنجی بازار 
پایه فرابورس ایران، از 15 اســفندماه آغاز شــد و در 

28 به پایان رسید.
طبق آمار در پذیره نویسی پرسپولیس 320 هزار 
نفر مشارکت کردند. 261 میلیارد تومان از سهام این 
باشگاه توسط حقوقی ها و بیش از 88 میلیارد تومان 
نیز توســط حقیقی ها خریداری شد. همچنین 286 
هزار نفر در پذیره نویســی اســتقالل شرکت کردند 
که 280 میلیارد تومان از ســهام این باشــگاه توسط 
حقوقی هــا و 79 میلیــارد تومان توســط حقیقی ها 

خریداری شد.
سپس اعالم شد که پس از انجام فرایندهای الزم از 
جمله ثبت افزایش سرمایه، تایید سازمان حسابرسی 
و... نمادهای دو باشگاه در بورس معامله شود که البته 
تاریخ های مختلفی نیز برای اتمام فرایندهای مذکور و 

اغاز معامله سهم ها داده شد.
برای مثال در تاریخ نهــم خردادماه بود که اعالم 
شد نماد اســتقالل قابل بازگشــایی بوده و احتمال 

دارد همزمان با جشن قهرمانی این باشگاه، معامالت 
سهام اســتقالل نیز صورت بگیرد که البته این اتفاق 
نیفتاد. پس از ان نیز اعالم شــد که احتماال نماد هر 
دو باشــگاه در اواخر خردادماه بازگشایی شود که در 
نهایت خردادماه بدون اینکه شاهد این اتفاق باشد به 

پایان رسید.
باالخره بازگشایی نزدیک است یا خیر!؟

حال حسین قربانزاده در اخرین اظهار نظر خود در 
هفته جاری درباره باز شدن نماد استقالل گفته است 
که نماد اســتقالل هفته آینده در فرابورس بازگشایی 

می شود تا مردم بتوانند خریدوفروش کنند.
وی دلیل تاخیر در این بازگشایی را مناسب نبودن 
وضعیت بازار سرمایه اعالم و تاکید کرده است که این 
بازگشایی باید زمانی اتفاق می افتاد که سهام دار ُخرد 
هم متضرر نشود. بر اساس این گزارش رئیس سازمان 
خصوصی سازی در خبری که در پایگاه اطالع رسانی 
بازار سرمایه منتشر شده است درباره بازگشایی نماد 
پرسپولیس نیز توضیح داده است که  نماد پرسپولیس 

هم تا 3 هفته آینده باز خواهد شد.
رئیس ســازمان خصوصی ســازی در حالی زمان 
قطعی بازگشایی را اعالم کرده است که میثم فدایی، 
مدیرعامــل فرابورس در آخرین اظهــار نظر خود در 
مورد بازگشایی نماد اســتقالل و پرسپولیس توضیح 
داده اســت که افشایی های الزم در خصوص استقالل  
انجام شده است و فقط چند افشا در مورد صورت های 

مالی 6 ماهه مانده است.
 همچنین برای بازگشــایی به یک تاییدیه احتیاج 
داریم و بازگشــایی نماد اســتقالل نزدیک تر است. 
پرسپولیس در مرحله ثبت شــرکت ها بوده و فرایند 

ان عقب تر از استقالل است.
وی بر این موضوع تاکید کرده اســت که هر چند 
حداکثر پیگیری از شــرکت ها و ســازمان خصوصی 
ســازی از ســوی فرابورس در حال انجام است اما تا 
افشایی ها انجام نشود نمی توان گشایش را انجام داد.
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