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2میلیون و 800
هزار تومان

حداقل دریافتی بازنشستگان تأمین
اجتماعی با ۳۰سال سابقه

[ایسنا] نایبرئیس اول کمیسیون اجتماعی
مجلس از افزایش حداقل دریافتی بازنشستگان
تأمین اجتماعی خبر داد .ولی اسماعیلی در صفحه
رسمی توییتر خود نوشت« :از آخر مرداد ماه حداقل
دریافتی بازنشستگان تأمین اجتماعی با ۳۰سال
سابقه2میلیون و800هزار تومان و با۳۵سال سابقه،
3میلیون تومان خواهد بود .گرچه با گرانیهای اخیر
شأن و منزلت بازنشستگان بیش از اینهاست.
تالشهاوافزایشهاادامهخواهدداشت».

٪36
بیکاران را فار غالتحصیالن آموزش عالی
تشکیل میدهند

سهامداران فروختند ،اما پول هنوز به دستشان نرسیده

پول سهام عدالت کجاست؟

از حدود  50روز گذشته تا به حال برخی دارندگان سهام عدالت
که سهام خود را آزاد کرد ه و به فروش 30درصد آن مبادرت ورزیدهاند،
از دریافت پول حاصل از فروش سهامهای خود محرومبودهاند.
البته آنطور که حسین فهیمی ،سخنگوی ستاد آزادسازی سهام
عدالت گفته «3هزار نفر که فروش موفق سهام عدالت داشتند،
به دلیل اطالعات نادرست در سامانه نمیتوانند پول حاصل از
فروش را دریافت کنند ».اما با این حال بخش دیگری از فروشندگان
سهام عدالت میگویند با آنکه در سامانه اطالعاتشان به درستی
ثبت شده است ،کماکان به مبلغ حاصل از فروش سهامشان
نرسیدهاند .از سوی دیگر برخی از سهامداران نیز نسبت به فاصله
میان سفارش فروش خود و فروش آن از سوی کارگزار و واریز مبلغ
حاصل از فروش سهام گلهمند هستند که در اینباره نیز سخنگوی
ستاد آزادسازی سهام عدالت اظهار کرده است که باید صبوری کنند،
افرادی که به گفته فهیمی تعدادشان 700هزار نفر است .با تمام
این اوصاف بسیاری از فروشندگان از کارگزاریها و بینظمی که در
اینباره دچارش هستند ،بسیار گلهمنداند.

گلهمندی از کارگزاریهای بانکی و غیربانکی
برای ۱۸میلیون از ۴۹میلیون نفری که دارای سهام عدالت
هستند و سهام خود را با روش مستقیم آزاد کردهاند ،از ششم
خردادماه ۳۰درصد از سهام قابل فروش شده است .اما پس از
ابهامات و مشکالتی که سهامداران برای آزادسازی سهام خود
داشتند ،بزرگترین مشکل سهامداران در طی حدود یک ماه و نیم
گذشته تاخیری است که کارگزاریهای بانکی و غیربانکی در فروش و
واریز پول سهام دارند .گله برخی مردم در این زمینههم مرتبط با یک
کارگزاری نیست و آنها عمدتا از تمام کارگزاریهای بانکی و غیربانکی
گلهمند هستند .در این بین برخی از کارگزاریها زمان حدودی برای
واریز پول سهام عدالت را اعالم کردهاند؛ مثال به گفته مسئول
پشتیبانی سهام عدالت در کارگزاری کیان ،بین  ۱۰تا  ۱۵روز پس از ثبت
سفارش از سوی سهامدار ،سهام فروخته و پول آن واریز میشود.
مدیرعامل کارگزاری فارابی و سامانه سعدی گفت« :زمان تقریبی
برای واریز پول سهام عدالت برای کسانی که درخواست فروش
سهام خود را به سامانه سعدی میدهند ،حدود  ۱۰روز است ،اما
این زمان قطعی نیست ».او درباره ۷۰درصد دیگر سهام عدالت
نیز بیان کرد« :در این دوره زمانی ۳۰درصد سهام عدالت آزاد شده
است۳۰ ،درصد در عید غدیر و ۳۰درصد سهام هم برای  ۲۲بهمن

آزاد میشود ».برخی از کارگزاریها هم اعالم کردهاند که سهام تعداد
زیادی از سهامداران را فروخت ه و پول آن را به حسابشان واریز
کردهاند .کارگزاری برخی از بانکها مثل صادرات و رفاه اعالم کردهاند
که پول سهام عدالت سهامدارانی که در روزهای ششم تا سیزدهم
خردادماه درخواست خود را ثبت کردهاند ،به صورت کامل واریز شده
است .فردین آقابزرگی ،مدیرعامل کارگزاری بانک رفاه مدعی است
درخواستهایی که در بازه زمانی ششم تا سیزدهم خردادماه به
بانک رفاه ارسال شده ،به فروش رفته و وجوه آن واریز شده است.
مدیر عملیات اوراق بهادار کارگزاری بانک کشاورزی نیز مدعی شده
است« :سهام عدالت سهامدارانی که در روزهای ششم تا دهم خرداد
درخواست خود را ثبت کردهاند ،فروخته شده است و این افراد پول
سهام خود را به صورت کامل دریافت کردهاند».
مهدی پورستار ،مدیرعامل کارگزاری بانک ملت نیز گفته است:
«تمام درخواستهای فروشی که تا روز هجدهم تیرماه به خود
بانک یا کارگزاری بانکی داده شده ،فروخته و وجوه آن پرداخت شده
است .مژگان ارجمند ،مدیر معامالت کارگزاری بانک ملی هم گفته
است« :ما دیگر فروش سنگینی نداریم ،بیش از ۹۵درصد از سهام
سهامدارانی که به بانک ملی درخواست فروش دادهاند ،فروخته و
حدود ۷۰درصد از وجوه نیز واریز شده است».

از کارگزاریها پیگیر اسناد زمان فروش سهامتان باشید
عباسعلی حقانینسب ،کارشناس بورس در پاسخ به این سوال
که آیا تأخیرها در پرداخت پول سهامهای فروختهشده تأثیری بر
قیمت پرتفوی سهام عدالت خواهد گذاشت یا خیر ،به «شهروند»
میگوید« :چنین چیزی تا به حال اتفاق نیفتاده است و به نظر
نمیرسد در آینده هم تأثیری بر ارزش سبد سهام عدالت بگذارد».
او همچنین خاطرنشان کرد« :کارگزاریها هرچه دیرتر سهام افراد
را بفروشند ،این اقدام به جهت رشد ارزش سبد سهام عدالت
برای دارنده سهام نفع مالی بیشتری در پی خواهد داشت ».این
کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت« :هرگاه سهامدار درخواست
فروش سهام خود را به کارگزاری بدهد ،کارگزار باید در سریعترین
زمان ممکن اقدام به فروش سهام او کند و پول حاصل از فروش
آن را حدودا یک هفته تا  10روز کاری پس از آن برای سهامدار واریز
کند .اما اگر به هر دلیلی کارگزاری با تأخیر مبادرت به فروش کند،
کارگزاری موظف است اطالعات روز فروش سهام را به سهامدار اعالم
کند و قیمت سبد سهام در همان روز را باید برای سهامدار واریز کند.

همچنین اگر کارگزاری پول حاصل از فروش سهام را با تأخیر برای فرد
واریز کند آن هم در شرایطی که اطالعات سهامدار در سامانه بدون
اشکال باشد ،فرد میتواند از کارگزاری به سازمان بورس شکایت
کند ».حقانینسب در انتها خاطرنشان کرد« :سهامداران باید در این
زمینهها دقت کافی داشته باشند تا خدایی نکرده حقی از آنها ضایع
نشود».

پیشنهاد صبر به فروشندگان
همچنین درباره آمار و ارقام فروش سهامهای عدالت روز
سهشنبه حسین فهیمی ،سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت
با اشاره به تعداد سفارشگذاری برای فروش سهام عدالت گفته
بود« :از بین مشموالن سهام عدالت یکمیلیون و ۸۰۰هزار نفر برای
فروش سهام خود سفارشگذاری کردند که از این تعداد یکمیلیون
و ۷۶هزار نفر موفق به فروش سهام خود شدند».
او همچنین افزوده بود« :هنوز سفارش بیش از ۷۰۰هزار نفر از
مشموالن سهام عدالت به فروش نرفته است و این سهامداران
باید صبوری کنند ،بهویژه آنهایی که در بانکها سفارشگذاری
کردند یا اینکه از طریق مراجعه به کارگزاریها سفارش فروش یک
جای ۳۰درصدی داشتند ».بین این ۷۰۰هزار نفر که هنوز دارایی آنها به
فروش نرفته ،این تصور ایجاد شده که شاید پولشان در مسیری از
واریز گیر کرده است ،اما اینطور نیست و واریز پول حاصل از فروش
سهام عدالت کمی زمانبر است و مشموالن نگران واریز نباشند.
سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت همچنین تأکید کرده
بود« :تاکنون در مجموع 2هزار و ۷۳۷میلیارد تومان سهام عدالت
به فروش رفته که از این عدد 2هزار و ۷۳۱میلیارد تومان هم توزیع
شده ،مابقی فاصله این دو عدد در فرآیند واریز به حساب مشموالن
سهام عدالت است .کسانی که نسبت به فروش سهام خود اقدام
کردند ،اما تاکنون پول به حساب آنها واریز نشده نگران نباشند و
صبوری کنند ،چراکه انتقال پول به کارگزاری و به حساب افراد کمی
زمانبر است».
این همه جستوخیز مردم ،کارگزاریها و مسئوالن در ستاد
سهام عدالت درحالی است که بنا بر گفتههای رئیسجمهوری در
جلسه هیأت دولت در هفته گذشته 23 ،روز دیگر یعنی مقارن با عید
غدیر ۳۰درصد دوم سهام عدالت قابل فروش میشود و به همین
سبب باید هرچه زودتر پرونده فروش ۳۰درصد اول سهامها و واریز
مبالغ آنها به سهامداران بسته شود.

شورایپولواعتبار،نر خ سودسپردههایبانکیراافزایشداد

زنگنه:وزارتنفتبرنامهایبرایاصالحطرحسهمیهبندیبنزینندارد

سقف جدید نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری بانکی از سوی شورای پول و اعتبار
تعیین شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،شورای پول و اعتبار روز سهشنبه در یکهزار و دویست و نود
و هفتمین جلسه خود به ریاست «عبدالناصر همتی» و در راستای دستیابی به هدف حفظ ارزش
پول ملی با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در خصوص افزایش تنوع سپردههای
بانکی موافقت کرد.
عالوه بر این ،شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری را به
شرح زیر تعیین کرد :سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت عادی ۱۰ :درصد  ،سپرده سرمایهگذاری کوتاه
مدت ویژه سه ماهه ۱۲ :درصد ،سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه ۱۴ :درصد ،سپرده
سرمایهگذاری با سررسید یک سال ۱۶ :درصد ،سپرده سرمایهگذاری با سررسید دو سال ۱۸ :درصد

وزیر نفت گفت :درصورت تبدیل طرح مجلس به قانون در رابطه با اصالح طرح سهمیهبندی بنزین،
وزارت نفت از آن اطاعت خواهد کرد.
به گزارش ایسنا ،بیژن نامدار زنگنه با بیان اینکه وزارت نفت برای اصالح طرح سهمیهبندی بنزین  -مبنی
بر تغییر سهمیه بنزین از هر خودرو به هر خانوار  -برنامهای ندارد ،تاکید کرد« :اصال ما فعال چنین برنامهای
نداریم و من که هیچ وقت برنامه نداشتم و دولت نیز فعال هیچ پیشنهادی نداده است» .
طبق اعالم وزارت نفت ،وی اظهار کرد« :ظاهرا دوستانی از نمایندگان مجلس چنین برنامهای دارند که
درصورت طی شدن مراحل قانونی آن و تبدیل به قانون ،آنگاه همه باید از قانون اطاعت کنیم».
وزیر نفت همچنین درخصوص برنامههای وزارت نفت برای برقراری ارتباط مجدد گازی با ترکمنستان،
گفت« :باید با آنها مذاکره کنیم ،چراکه حل این مسأله منوط بر مذاکره است و تا قبل مذاکره نمیتوان
پیشبینی مشخصی داشت» .

عباسعلی حقانینسب:
«هرگاه سهامدار درخواست
فروش سهام خود را به
کارگزاری بدهد ،کارگزار
باید در سریعترین زمان
ممکن اقدام به فروش
سهام او کند و پول حاصل
از فروش آن را حدودا یک
هفته تا  10روز کاری پس
از آن برای سهامدار واریز
کند .اما اگر به هر دلیلی
کارگزاری با تأخیر مبادرت
به فروش کند ،کارگزاری
موظف است اطالعات روز
فروش سهام را به سهامدار
اعالم کند و قیمت سبد
سهام در همان روز را باید
برای سهامدار واریز کند.
همچنین اگر کارگزاری پول
حاصل از فروش سهام را با
تأخیر برای فرد واریز کند آن
هم در شرایطی که اطالعات
سهامدار در سامانه بدون
اشکال باشد ،فرد میتواند
از کارگزاری به سازمان
بورس شکایت کند».

[ایلنا]بررسیوضعفار غالتحصیالن آموزشعالی
در بینجمعیتبیکاراناز اینحکایتداردکهدر بهار
امسال۳۶درصد بیکاران را فار غالتحصیالن آموزش
عالی تشکیل دادهاند که میزان آن نسبت به بهار
سال گذشته حدود ۴.۴درصد کم شده است .این
درحالی است که ۲۴.۷درصد از افراد بیکار
فار غالتحصیل مردان هستند که ۴.۵درصد نسبت
بهبهار پارسالکمتر شدهاند،از سویدیگر۷۱.۹درصد
آنهافار غالتحصیلزنهستندکهدر مقایسهب اسال
گذشته ۶.۹درصد افزایش داشتهاند .اما از مجموع
شاغالن سهم فار غالتحصیالن آموزش عالی
۲۵.۲درصد در بهار امسال بوده است که نسبت به
سال گذشته ۰.۷درصد افزایش دارد ۲۱.۳ .درصد
سهم مردان فار غالتحصیل از بین شاغالن این
بخش بوده است که افزایش ۰.۲درصدی دارد و
۴۵.۱درصد زنان فار غالتحصیل شاغل بودهاند که بر
تعدادآنهانیز ۵.۱درصدنسبتبهبهار پارسالافزوده
شدهاست.

۱۰

هزار تن

عرضه مر غ منجمد به بازار

[شاتا] سرپرست معاونت بازرگانی داخلی
وزارت صمت گفت« :شرکت پشتیبانی امور دام
۱۰هزار تن مر غ منجمد را از محل ذخایر خود در
میادین میوهوترهبار ،فروشگاههای زنجیرهای و
صنوف منتخب در سطح کشور شروع به عرضه
کرده است ».محمدرضا کالمی افزود« :برای حفظ
تعادل ،دولت مقادیر مازاد عرضه مرغداران را
جمعآوری کرد که در این راستا روزی ۲هزار تن مر غ
جمعآوری کردیم و االن بیش از ۹۰هزار تن ذخایر
گوشتمر غداریم».

۱۶۰

هزار میلیارد ریال
سرمایه بخش خصوصیدر بنادر
و دریانوردی جذب شد

معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر و
دریانوردیگفت۱۶۰«:هزارمیلیاردریالسرمایهبخش
خصوصیظرفسالهایاخیر در اینسازمانجذب
شده است ».محمد راستاد اظهارداشت« :جذب
این مقدار سرمایهگذاری با هدف توسعه و شتاب
بیشتر در بندرهای کشور بهویژه بندرهای جنوب و
شهیدرجاییبودهاست».

