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میزان افزایش قیمت ۸ خودرو 
اعالم شد

تازه ترین اعالم رییس شورای رقابت از این 
حکایت دارد که برای هشــت محصول دیگر 
ایران خــودرو، فرمول قیمت گــذاری تعیین 
و افزایش چهار تا ۴۸ درصدی و متوســط ۲۳ 
درصد مصوب شده است. این محصوالت قرار 
است با شرایطی که برای دیگر خودروها تعیین 
شده بود به صورت قرعه کشی در آینده نزدیک 

پیش فروش شود.
رضا شیوا در گفتگو با ایسنا با اشاره به آخرین 
جلســه شــورای رقابت برای تعیین فرمول و 
دســتورالعمل قیمت گذاری محصوالتی که 
تاکنون بــرای آنها قیمت گذاری نشــده بود، 
توضیح داد: تا پیش از این بــرای محصوالت 
پــژو، پراید و ســمند فرمــول قیمت گذاری 
تعیین و براساس آن قیمت گذاری می شد ولی 
یکسری از خودروها با توجه به این که واردات 
باز بود و شرایط رقابتی وجود داشت مشمول 
قیمت گذاری نمی شــدند اما با توجه به توقف 
واردات اکنون محاسبات قیمت گذاری آنها در 

شورای رقابت انجام شد.
وی ادامــه داد: بــا توجه به این کــه برای 
قیمت گذاری بایــد تورم بخشــی را از بانک 
مرکــزی گرفته و در محاســبات لحاظ کنیم 
خودروهایــی که تا پیــش از این مشــمول 
قیمت گــذاری نبودند تورم بخشــی در بانک 
مرکزی نداشــتند و خواســته ایم تا با ارائه ی 
اطالعات خودروســازها به آنها ایــن تورم را 
مورد محاســبه قــرار دهند امــا در دو هفته 
گذشته کارشناسان این شورا تورم خودروهای 
غیرمشــمول قیمت گذاری را که حتی تا ۵۰ 
درصد ارزبری دارند را مورد محاسبه قرار دادند 

که در نهایت به تصویب رسید.
به گفته شیوا براساس مصوبه شورای رقابت 
هشــت محصول دیگر ایران خودرو مشمول 
افزایش خودرو شدند که پژوپارس اتوماتیک 
تیوفایو، هایما s ،s۵ ۷، سورن بنزینی، پژو ۲۰۷ 
دنده ای و اتوماتیک، دنــا و دنا پالس از چهار تا 
۴۸ درصد و متوسط ۲۳ درصد افزایش قیمت 
دارد، که این افزایش قیمت نشــبت به قیمت 

گذاری سازمان حمایت تا بهمن ۱۳۹۷ است.
وی ادامه داد: این محاســبات در شــورای 
رقابت نهایی و به ســازمان حمایت اعالم شده 
اســت و نامه آن را به سرپرست وزارت صمت 

اعالم می کنیم.
به گفته رییس شــورای رقابت، برای این 
محصوالت جدید ایران خــودرو پیش فروش 
انجام می شود که طبق شرایط تعریف شده از 

جمله انجام قرعه کشی خواهد بود.
گفتنی است؛ چندی پیش با تعیین فرمول 
قیمت گذاری در شــورای رقابت محصوالت 
ایران خودرو و ســایپا که پیش از این مشمول 
قیمت گذاری بود بیــن ۱۰ تا ۲۳ درصد گران 

شد.  
    

نرخ دالر ثابت ماند

در جریــان معامــالت ارزی دیــروز، 
 نــرخ دالر و یــورو نســبت بــه روز شــنبه 

تغییری نکرد.
به گــزارش ایســنا، دیــروز )یکشــنبه( 
صرافی های بانکی هر دالر آمریکا را به قیمت 
۱۷ هزار تومان خریدند و بــه قیمت ۱۷ هزار 
و ۱۰۰ تومان نیز فروختند کــه این قیمت ها 

نسبت به معامالت روز شنبه تغییری نکرد.
همچنین، این صرافی ها هر یورو را معادل 
۱۸ هــزار و ۵۰۰ تومان خریدنــد و به قیمت 
۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان نیز فروختند که قیمت 
این نوع ارز هم مانند دالر تغییری نســبت به 

معامالت روز شنبه نداشت.
عالوه برایــن، بانک ها نیز دیــروز هر دالر 
آمریکا را ۱۶ هزار ۷۵۰ تومان و هر یورو را ۱۷ 

هزار و ۳۰۰ تومان خریدند.

خبر اقتصادی
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نرگس رسولی

 وزارت نیرو رسما از افزایش مصرف 
برق طی روزهای گذشــته خبر داده و 
تلویحا اعالم کرده اســت که اگر ۵ هزار 
مگاوات دیگر برق مصرف شــود رسما 
وارد فاز اوج مصرف می شویم و در نهایت 
احتمال دوباره خاموشی در کشور وجود 
دارد. البته وزارت نیرو که در ســال های 
نه چندان دور تجربه سهمیه بندی برق 
را هم از ســر گذرانده است این بار رسما 
نه از کلمه »هشدار« استفاده کرده و نه 
»خاموشی« چراکه به خوبی می داند این 
دو کلمه چنان بار معنایی سنگینی دارد 
که مدیران و سخنگوی این وزارت خانه 
تا پاییز باید درگیر پاسخ  گویی به چرایی 

همین دو کلمه باشند.
 البته این وزارت خانه طرح جدیدی 
را روی میز وزیــر خود گــذارده و این 
بار با طرح های تشــویقی و تنبیهی به 
جای هشدارها و خواهش های کاهش 
مصرف از مردم خواســته است تا با این 
وزارتخانه همراه شــوند و از بار مصرف 
غیرضرور بــرق بکاهند. ایــن نه اولین 
بار اســت که این وزارتخانه به انحنای 
مختلف از مردم می خواهد تا در تابستان 
از مصرف بی رویه برق خود بکاهند و نه 
آخرین بار، طرح هایی که با شعارهایی 
همچون »هرگز نشــه فراموش المپ 
اضافه خاموش« و »بابا برقی« شــروع 
شده و امسال به» کم مصرف کنید جایزه 

بگیرید رسیده«

 طبق این برنامه جدید وزارت نیرو، 
شــرکت توانیر تعرفه مصــرف برق در 
برخی ســاعات طوالنی شــب را تا ۷۵ 
درصد ارزان کرده و نام طرح جدیدش را 
»اقدامی کوچک، اثری بزرگ« گذارده 
است. طبق این طرح و به زعم طراحان 
آن »ساعت اوج مصرف بحرانی از ۱۳ تا 
۱۷ هر روز است. البته در تابستان از یک 
ساعت بعد از غروب تا ۱۰ شب هم ساعات 
پرباری به حساب می آید. در این ساعات 
قیمت برق بیشتر اســت. گران بودن 
هرچیز در ساعات اوج مصرف، مختص 
برق هم به تنهایی نیســت. بسیاری از 
خدمات دیگرمثل مترو و طرح ترافیک 
و غیره هم در ســاعت اوج گرانتر است. 
امــا در کنار گران تر بــودن قیمت برق 
در ساعت اوج، در بســیاری از ساعات 
دیگر قیمت برق حتی از تعرفه مصوب 
عادی هم ارزانتر است. این پاداشی است 
برای افرادی کــه در زندگی خود همه 
چیز را با برنامه ریزی انجام می دهند و با 
هوشمندی تمام کاال یا خدمتی را نه تنها 
گرانتر نمی خرند بلکه حتی بسیار کمتر 
از مبلغ واقعی آن نیز پرداخت می کنند. 

یک مثال ساده را با هم مرور کنیم.
ماشین ظرفشویی وسیله ای است که 
در زندگی بسیاری از مردم در سال های 
اخیر وارد شده است. یک راهکار این است 
که پس از صرف ناهار نیمروز، ظرف ها را 
در ماشین بگذاریم و آن را روشن کنیم. 
طبیعتا این ساعت احتماال از ۱۴ تا ۱۷ 

خواهد بود که قیمت بــرق در باالترین 
حد ممکن است. اگر فرض کنیم ماشین 
ظرفشویی یک ســاعت روشن باشد با 
توجه به مصرف آن، حدودا ۲ کیلووات 
ســاعت برق مصرف می کند که قیمت 
برق در ایــن ســاعت ۲.۵ برابر قیمت 
عادی اســت و اصال به صرفه نیست. اما 
اگر ظرف های کثیف مابقــی روز را هم 
در ماشین ظرفشویی تجمیع کنیم و در 
ساعت مثال ۱۱شب قبل از خواب، ماشین 
ظرفشویی را روشن کنیم ظرف ها با یک 
چهارم قیمت واقعی برق شسته می شود. 
یعنی با یک زمانبندی ساده نه تنها ۲.۵ 
برابر قیمت بــرق را نپرداخته ایم بلکه 
قیمت برق مصرفی ماشین ظرفشویی را 
به یک چهارم کاهش دادیم و تکرار این 
کار در طی دوره قبض، عدد قابل توجهی 
می شود که پیشــنهادی است که واقعا 

نمی شود به سادگی از آن گذشت.« 
توانیز از مثال هــای دیگر هم برای 
اغنای مصرف کنندگان استفاده کرده و 
آورده است :»به نظر می رسد مادران عزیز 
که مسئولیت مدیریت خانه را برعهده 
دارند می توانند چک لیستی از وسایل 
برقی را که می توانند در ساعت کم باری 
با تعرفه یک چهارم از آن استفاده کنند را 
تهیه کنند و در محل دید همه اعضای 
خانواده مثال روی یخچال قرار دهند و 
به مرور همه تالش کنند استفاده از این 
دستگاه ها را به ساعاتی که شرکت توانیر 
به عنوان پاداش خوش مصرفی، قیمت 

را بســیار ارزان کرده و عمال ۷۵ درصد 
تخفیف داده است موکول کنند. با این کار 
به سادگی قیمت برق در اقتصاد خانواده 
مدیریت می شود و همه اعضا از این مزیت 

بهره مند می شوند.«
شرکت توانیر که ظاهرا دیگر قصد 
ندارد از شعارهای قدیمی استفاده کند، 
دقیقا نقطه حساس این روزهای مردم 
را مورد هدف قرارداده اســت و با توجه 
به شــرایط اقتصادی تورم دو رقمی که 
کمر خانواده را خــم کرده را مورد هدف 
قرارداده و با برشمردن هزینه هایی که 
استفاده از وسایل برقی به اقتصاد خانواده 
تحمیل می کند سعی کرده است این بار 
به جای شعار، آموزش صرفه جویی در 
حساب و کتاب خانوار را یادآوری کند. 
توانیر محاسبه کرده است که اگر هر فرد 
در طول روز یکی از مهتابی ها یا المپ های 
محل زندگی یا کار خود را خاموش کرده 
و به جای آن، از نور طبیعی استفاده کند 
می توان در کل کشور هزار مگاوات برق 
صرفه جویی کرد که این میزان معادل 

یک نیروگاه بزرگ است.
 هر یک درجه افزایش 

دما،۱۵۰۰مگاوات افزایش مصرف 
 بنا بــه گفتــه، مصطفــی رجبی 
ســخنگوي صنعت برق؛ هر یک درجه 
افزایش دماي هوا حدود ۱۳۵۰ مگاوات 
تا ۱۵۰۰ مگاوات به مصرف برق کشور 
اضافه مي کند که با این پیش بیني میزان 
مصرف برق کشــور در هفته جاري به 
۵۲ تا۵۳ هزار مگاوات خواهد رســید 
که رقم بي سابقه اي است. ساعت هاي 
اوج مصرف از ساعت ۱۳ تا ۱۷ است که 
مشــترکان باید در این ســاعات از دور 
کند کولــر آبي اســتفاده کنند، دماي 
ترموستات کولر گازي را بر عدد ۲۴ درجه 
قرار دهند و از وســایل پرمصرفي مانند 
ماشین لباسشویي، ظرفشویي و اتو بخار 

در این ساعت ها استفاده نکنند.
وي با بیان اینکه استفاده از دور کند 
کولر آبي در زمــان اوج مصرف و نصب 
سایبان روي کولر تا ۳۰ درصد مصرف 
برق را کاهش مي دهــد، گفت: تغییر 
درجه ترموســتات کولر گازي از ۱۸ به 
۲۴ درجه معادل ۲۰ درصد و خاموش 
کردن هر یک المپ اضافي، در زمان اوج 
مصرف هزار مگاوات از مصرف برق کشور 

را کاهش مي دهد.
کاهش ۱۰درصدی، 
تخفیف۲۰درصدی

رجبي در عین با حال اشاره به طرح 
تشــویقی برای مصرف کننــدگان که 

توســط وزارت نیرو اعمال خواهد شد 
گفته است؛ به ازاي هر ۱۰ درصد کاهش 
مصرف برق، ۲۰ درصــد از هزینه بهای 
برق مصرفي در قبوض کاهش مي یابد و 
البته در زمان اوج مصرف تابستان، براي 
مشترکان پرمصرف، ۱۶درصد بیش از 
تعرفه سایر مشترکان بهای برق افزایش 
مي یابد. مشترکاني که مصرف برق خود 
را کاهش دهند، از پاداش خوش مصرفي 

برخوردار خواهند شد. 
سخنگوی صنعت برق، ضمن اشاره 
به افزایش ســاالنه قیمــت برق بخش 
خانگی، هم تاکید کرده: براساس مصوبه 
دولت در راستای افزایش قیمت انرژی، 
قیمت برق ســاالنه ۷ درصد برای همه 
مشترکین افزایش می باید که این افزایش 
قیمت از اردیبهشت ماه لحاظ شده است. 
با توجه به اینکه هزینه های این صنعت 
افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است، 
برای ایجاد بازدارندگی در مصرف بیش 
از حد برق، از این پس مشــترکینی که 
بیش از الگوی تعیین شده مصرف دارند، 
متحمل افزایش قیمــت ۱۶ درصدی 
هزینه عالوه بر افزایش قیمت ۷ درصدی 

برای عموم مشترکین خواهند بود.
رجبی، در بیان اقدامات صنعت برق به 
منظور اصالح الگوی مصرف مشترکین 
نیز گفت: در کنار افزایش قیمت برق برای 
مشترکین پرمصرف، اقدامات تشویقی 
برای مشــترکینی که کمتر از الگوی 
مصرف استفاده می کنند در نظر گرفته 
شده است. در این راستا به افرادی که در 
سال جدید، زیر الگوی تعیین شده و کمتر 
از سال گذشته مصرف برق داشته باشند، 
پاداشــی تحت عنوان پاداش مدیریت 

مصرف تعلق می گیرد.
عضــو هیات مدیــره و معــاون 
 برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر، افزود: 
در راستای اقدامات صنعت برق جهت 
اصالح الگوی مصرف، ســال گذشته 
پاداش ۱۰۶میلیارد تومانی به مشترکین 

خوش مصرف، پرداخت شده است.
پرمصرفین تنها، ۱۵درصد 

به گفته رجبی ســال گذشته تنها 
۱۵ درصد از مشترکین بیش از الگوی 
مصرف و ۸۵ درصــد مابقی نیز مطابق 
الگوی مصرف یا کمتر از آن، برق مصرف 
کرده اند. در صورتی که مردم نسبت به 
صرفه جویــی ۱۰درصدی مصرف برق 
اقدام ورزند، شاهد کاهش ۲۰درصدی 

در هزینه برق خود خواهند بود.
 صنایع و جای خالی تشویق 

در همین حال آمارهایی که در روز 

۱۰ خرداد از میزان برق مصرفی صنایع 
منتشر شده نشــان می دهد که میزان 
مصرف بخش صنایع کشــور به چهار 
هزار و ۸۲۶ مگاوات افزایش یافته است 
و بعید نیست که باز هم روال همیشگی 
خاموشی برق صنایع به جهت استفاده 
از این بار برای مصرف خانگی در تابستان 
روی دهد.  بر اســاس گزارش شرکت 
مدیریت شبکه برق ایران، میزان مصرف 
برق بخش صنایع، ابتدای خردادماه به 
رقم چهار هزار و ۴۸۸ مگاوات رســیده 
بود که این رقم در نهمین روز این ماه با 
افزایش همراه شده است؛ این در حالی 
اســت که به طور معمول و در سال های 
گذشــته میزان مصرف در روز جمعه با 
کاهش مواجه می شد. مصرف برق کلی 
کشــور هم روز جمعه ۱۰خرداد به ۴۸ 
هزار و ۴۱۵ مگاوات رسید؛ در حالی که 
این میزان در مدت مشــابه پارسال ۴۵ 

هزار و ۲۷۳ مگاوات بوده است.
این آمارها نشان می دهد که امسال 
روند مصرف افزایشــی بــرق از اوایل 
اردیبهشت ماه آغاز شــد و پیش بینی 
می شود با افزایش دمای هوا این میزان 

مصرف بیشتر از سال های گذشته شود.
البته رئیس جمهوری نیز در تماس 
تلفنی با وزیر نیرو تاکید کرد: تدابیر الزم 
اندیشیده شــود تا مردم در تابستان با 

مشکل قطعی برق مواجه نشوند.
میزان ذخیره نیروگاه های کشور روز 
۹خرداد به رقم یک هزار و ۱۲۲ مگاوات 
رسید و میزان برق تولیدی از انرژی های 
تجدیدپذیر هم به عدد چهار هزار و ۱۶۲ 
مگاوات بالغ شد. ظرفیت کلی تولید برق 
در کشورمان به ۸۳ هزار مگاوات رسیده 
است و پیش بینی می شود با بهره برداری 
از نیروگاه های جدید این ظرفیت بیشتر 

هم شود.

وزارت نیرو جزئیات تشویق و تنبیه برقی روزهای گرم را اعالم کرد؛

پیشنهادهایی کاربردی - انگیزشی برای مصرف کمتر
به ازاي هر ۱۰ درصد کاهش 

مصرف برق، ۲۰ درصد از 
هزینه بهای برق مصرفي 

در قبوض کاهش مي یابد و 
البته در زمان اوج مصرف 
تابستان، براي مشترکان 
پرمصرف، ۱۶درصد بیش 
از تعرفه سایر مشترکان 

بهای برق افزایش مي یابد. 
کم مصرف ها هم از پاداش 
خوش مصرفي برخوردار 

خواهند شد 

خبر

سخنگوی ستاد راهبری سهام عدالت با بیان 
این که این سهام قابلیت وثیقه بانکی دارد،  گفت: 
به سهام داران توصیه می شود به جای فروش سهام 

عدالت،  از سود آینده آن استفاده کنند.
به گزارش »توســعه ایرانی«، حسین فهیمی 
سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت اعالم کرد: 
سهام عدالت مرکب از سهام ۴۹ شرکت است که ۳۶ 
شرکت شرکت بورسی بوده و ۱۳ شرکت هنوز وارد 
بورس نشده اند و در برخی از شرکت ها تا ۷۰ درصد 
سهام مربوط به سهام عدالت است و شرکت های 
سرمایه پذیر ســهام عدالت از جمله شرکت های 
ارزنده در بورس تهران و فرابورس به شمار می روند.

وی افزود: بعد از ابالغیه مقام معظم رهبری مبنی 
بر آزاد سازی سهام عدالت دارند، می توانند به روش 
مستقیم مدیریت سهام عدالت را از طریق سامانه 
سهام عدالت در سازمان خصوصی سازی انتخاب 
کنند بر اساس آخرین آمار تا ۷ خرداد، ۱۳ میلیون 
و ۶۰۰ هزار نفر از چهل و شش و نیم از میلیون نفر 
سهامدار عدالت روش مستقیم مدیریت سهام را 
انتخاب کرده اند که در واقع ۲۵ درصد از سهامداران 

عدالت روش مستقیم را برگزیده اند.
وی گفت: کســی که مدیریت مستقیم سهام 
عدالت را برگزیده، در واقع ســهامدار ۳۶ شرکت 
بورسی و فرابورسی و نیز ۱۳ شرکت خارج از بورس 
است که همه ســهام خود در این شرکت ها را باید 
خودش مدیریت کند، یعنی در مجمع عمومی این 

شرکتها شرکت مشارکت کند و بداند کدام شرکت 
سود مجمع می دهد و از آن استفاده کند، اما کسانی 
که وقت یا دانش و مدیریت کافی ندارند،  روش غیر 

مستقیم سهام عدالت را انتخاب می کنند.
چه کسانی بیشتر سود می کنند؟

به گفته فهیمی، فعال اجازه فروش سهام عدالت 
تا ۳۰ درصد وجود دارد، اما اجباری در فروش سهام 
وجود ندارد و شورای عالی بورس تصویب کرده که 
فعالً تا ۳۰ درصد از سهام عدالت کسانی که روش 
مستقیم را انتخاب کرده باشند، قابلیت فروش دارد.

وی گفت: از روز سه شنبه ۶ خرداد ۹۹ سفارش 
فروش ســهام عدالت توســط برخی سهامداران 
در بانک های عامل شــروع شده اســت و  شنبه با 
آزادســازی ســهام عدالت اولین مجموعه سهام 
عدالت از سوی بانک ملی در بازار سرمایه به فروش 
رسید، البته کسانی که ســهام عدالت خود را نگه 
داشته اند، نسبت به کســانی که آن را فروخته اند، 

بیشتر سود می کنند.
فهیمی همچنین در مورد این که اگر ســهام 
عدالت را نگــه داریم، چه می شــود، گفت: تصور 
کنید ۱۰ سال قبل ارزش اسمی سهام عدالت یک 
میلیون تومان بود، آن موقع هم فشار برای فروش 
این سهام وجود داشــت اگر کسی آن موقع سهام 
خود را فروخته بود االن این سهام ۱۵ میلیون تومان 

ارزش نداشت.
به گفته فهیمی، افزایش سهام با افزایش تعداد 

شرکت ها و فعل و انفعال شرکت های سرمایه پذیر 
عدالت از جمله ویژگی های روش مستقیم سهام 
عدالت است، بازار سرمایه که بهترین محل جذب 
پس اندازهای خرد مردم است، سهام عدالت در آن 

خرید و فروش می شود.
وی گفت: ما در بازار سرمایه مسئول فراهم کردن 
زیرساخت های حقوقی حقوقی مالکانه هستیم، 
یکی از این زیرساخت ها امکان فروش سهام است که 
اگر کسی خواست بفروشد، این امکان را به او بدهیم 
و در باالترین استاندارد این امکان فراهم می شود، 
همان گونه که بازار ســرمایه به افــرادی با دارایی 
چند صد میلیون تومانی خدمات می دهد، همین 

خدمات را به سهامدار عدالت هم ارائه می کند.
درست انتخاب کنید

سخنگوی ســتاد آزادسازی ســهام عدالت 
همچنین در مورد امکان ویرایش روش مدیریت 

سهام عدالت گفت: تا ساعات پایانی روز 
۱۵ خرداد امکان انتخاب روش مدیریت 
ســهام عدالت وجود دارد، اما امکان 
اصالح تصمیم وجود نــدارد بنابراین 
مردم وقتی انتخاب می کنند که روش 
مستقیم مدیریت سهام عدالت را داشته 

باشــند، یعنی دارایی از سبد 
شــرکت استانی 
ســهام عدالت 
کســر می شود و 

به فرد داده می شود و شما مالک سهام ۳۶ شرکت 
بورسی و ۱۳ شرکت غیربورسی می شوید، بنابراین 
امکان لغو تصمیم وجود ندارد. فهیمی همچنین در 
مورد اینکه ۷۵ درصد از سهامداران عدالت شیوه 
مدیریت غیرمستقیم را انتخاب کرده اند، گفت: 
این افراد کسانی هستند که قصد فروش سهام خود 
را ندارند، بنابراین فعال نیازی نیست، کاری انجام 
دهند، سهام آنها در شرکت سرمایه گذاری استانی 
سهام عدالت قرار می گیرد که در آن شرکت ها یک 
مدیریت حرفه ای تصمیم گیــری می کند و تک 
تک این شرکت های استانی در بورس یا فرابورس 
پذیرش می شوند و از روز پذیرش دارندگان سهام 
این شرکت ها می توانند تصمیم بگیرند که سهام 

خود را نگه دارند یا واگذار کنند.
فهیمی گفت: امکان توثیق سهام عدالت به نفع 
بانک ها وجود دارد که در قبال آن، کارت اعتباری به 

مشموالن داده شود.
ارزش سهام عدالت چقدر است؟

سخنگوی ستاد راهبری سهام عدالت در پاسخ 
به این پرسش که عده ای از مخاطبان گفته بودند، 
چرا برگه یک میلیون تومانی سهام عدالت آنها ۵۳۲ 
هزار تومان ارزش دارد، گفت: مشموالن سهام 
عدالت در چند ســطح سطح طبقه 
بندی می شوند، در ابتدا سهام 
همه یک میلیون تومان بود و 
قرار بود، بعد از ۵ سال از محل 
سود دریافتی شــرکت های 
سهام عدالت پول سهام عدالت 
به دولت پرداخت شود، اما پنج 

سال گذشت و سود شــرکتها کفاف بهای سهام 
عدالت را نداد، در نتیجه ۵۳۲ هزار تومان از ارزش 
سهام آزاد شد. وی گفت: در آن موقع فراخوان داده 
شد که بقیه بهای سهام عدالت را واریز کنید، در مورد 
دو دهک کم درآمد کمیته امــداد امام خمینی و 
سازمان بهزیستی تخفیف در نظر گرفته شد، اما در 
کل کشور فقط ۲۷ میلیارد تومان پول بابت تکمیل 
ارزش سهام عدالت و سهام این افراد یک میلیون 
تومانی شد، اما بقیه افراد باالی ۵۰۰ هزار تومان و 
برخی کمتر از این رقم شد یک عده از این افراد سود 
ســهام عدالت نگرفته بودند و این سود بابت بهای 
سهام عدالت در نظر گرفته شد، در نتیجه اکنون 
سهام عدالت به ارزش اسمی یک میلیون تومان، 

۵۳۲ هزار تومان و ۴۹۲ هزار تومان است.
وی همچنین در مورد سهام عدالت فوت شدگان 
گفت: سهام به نام آنها محفوظ است و گواهی حصر 
وراثت تعیین کننده تکلیف سهام افراد فوت شده 
است، در مورد آنهایی که به سن قانونی نرسیده اند، 
شماره موبایل به نام والدین و ولی قهری مورد قبول 
سیســتم قرار می گیرد. وی در مــورد اینکه چرا 
۳۰درصد از سهام عدالت قابلیت فروش پیدا کرده 
است، گفت: در اولین روز تا پایان هفته در اولین روز از 
۶ خرداد ماه تا پایان هفته گذشته تقاضا برای فروش 
سهام عدالت سهام عدالت به حســاب افراد واریز 
می شود، تسویه معامالت در شرکت سپرده گذاری 
مرکزی و تسویه وجوه فروش اینترنتی به حساب 
مالکان واریز می شــود. به گفته وی بررســی ها 
نشان می دهد ارزش تقریبی سهام عدالت دیروز 

۱۵میلیون تومان شده است.

آخرین شرایط فرآیند آزاد سازی سهام عدالت اعالم شد


