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اخبار
رکورد تولید بیشترین خودرو
در دو شیفت توسط سایپا ثبت شد
راهبری صحیح ،همکاری بی دریغ قطعه سازان
و همدلی و تالش بی وقفه کارکنان موجب ثبت
رکورد جدید تولید خودرو در دو شیفت در
صنعت خودرو کشور شد .
به گزارش سایپا نیوز؛ روز سه شنبه نوزدهم دی ماه
 1396گروه خودروسازی سایپا با تولید  3122دستگاه
خودرو توانست رکورد تولید خودرو در دو شیفت کاری را
در صنعت خودرو کشور به نام خود ثبت کند.
بی شک این موفقیت حاصل تعامل مناسب گروه خودروسازی سایپا با قطعه سازان
کشور بر اساس تاکیدات مدیریت عامل گروه سایپا ،همکاری بی دریغ قطعه سازان و
همدلی و سعی و تالش کارکنان گروه خودروسازی سایپا بوده و نوید بخش روزهای
خوب برای گروه سایپا خواهد بود.

طی احکامی از سوی مدیر عامل انجام شد

انتصاب دو معاون شرکت سهامی بیمه ایران
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران ،طی احکامی معاون توسعه
مدیریت و منابع و معاون برنامهریزی و نوآوری را منصوب کرد .
پورکیانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران ،طی احکامی محمد مهدی
اعالئی را به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع و امیر رضا نعمتاللهی را به عنوان
معاون برنامهریزی و نوآوری منصوب کرد  .سوابق معاون جدید توسعه مدیریت و
منابع شرکت سهامی بیمه ایران محمد مهدی اعالئی که امروز با حکم آقای پورکیانی،
مدیرعامل بیمه ایران ،به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت منصوب شد از
کارکنان رسمی بیمه ایران و دانشجوی دکترای مدیریت دانشگاه شهید بهشتی است.

افزایش تفویض اختیار به مدیران سرپرستی بیمهکوثر
افزایش تفویض اختیار به مدیران سرپرستی بیمهکوثر بهمنظور تسریع در
ارایه خدمات به ذینفعان صورت گرفت.
به گزارش روابطعمومی بیمهکوثر؛ مدیرعامل شرکت در سفر به استان همدان و
دیدار و گفتوگو با کارشناسان و نمایندگان حقیقی و حقوقی ،ضمن بیان مطلب
فوق ،تصریحکرد :حذف بوروکراسی اداری و سهولت در ارایه خدمات به عموم افراد
و جامعههدف امری ضروری است .مجید مشعلچی فیروزآبادی گفت :کنترل ریسک و
دقت در عمل سرلوحه کار معاونان ،مدیران و کارشناسان شرکت است.

به روز رسانی نرمافزار آسیا همراه
نرمافزار آسیا همراه ویژه تلفنهای همراه با سیستم عامل اندروید
به روزرسانی شد.
به گزارش روابط عمومی و بنابر اعالم مدیریت فناوری اطالعات بیمه آسیا در نسخه
جدید نرمافزار آسیا همراه ،عالوه بر به روزرسانی اطالعات و نشانی شعب ،نمایندگان،
واحدهای پرداخت خسارت اتومبیل و مراجع درمانی طرف قرارداد با امکان انتقال
مستقیم اطالعات تماس هر یک به دفترچه تلفن گوشی ،امکان ثبت مشخصات کلیه
بیمهنامههای جاری فرد با قابلیت یادآوری تاریخ انقضاء و سررسید اقساط بیمهنامه
اضافه شده است.

به مبلغ  12میلیون دالر به بانک ملی ایران

رشد پرداخت تسهیالت به شرکت های دانش بنیان
شبکه بانکی در مهرماه امسال به  122شرکت دانش بنیان ،سه هزار و  113میلیارد ریال تسهیالت پرداخت که نسبت به شهریورماه رشد  70.9درصدی داشت .بر اساس منتشر شده بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران این میزان در شهریورماه  2هزار و  208میلیارد و  100میلیون بود .بنابراین در مهرماه شاهد پرداخت  904میلیارد و  900میلیون ریال تسهیالت بیشتر به شرکت های دانش بنیان
بودیم .با توجه به پرداخت سه هزار و  113میلیارد ریال تسهیالت ،سهم هر کدام از شرکت های دانش بنیان به طور متوسط  25میلیارد و  500میلیون ریال می شود .در این مدت بانک های ملت و
صادرات به ترتیب با یک هزار و  421میلیارد و یکصد میلیون و  646میلیارد و  500میلیون ریال باالترین پرداخت تسهیالت را به شرکت های دانش بنیان داشتند.

وام ازدواج در سال  97چقدر خواهد بود؟

اختالف  2/5میلیون تومانی دو روایت از تسهیالت ازدواج
در حالی که رئیسجمهوری دستور پرداخت وام ازدواج
 ۱۵میلیون تومانی را صادر کرده ،مجلس دو سناریوی وام
 ۱۵میلیونی و  ۱۲.۵میلیونی برای هریک زوجین را مطرح
میکند؛ ضمن اینکه بانک های خاطی جریمه شوند.
به گزارش مهر ،حسن روحانی ،رئیسجمهوری هفته گذشته
با حضور در وزارت امور اقتصادی و دارایی ،عالوه بر اینکه دستور
پرداخت سود سهام عدالت را صادر کرد ،به نظام بانکی هم فرمان
داد تا وام ازدواج را از ده میلیون تومان به  ۱۵میلیون تومان افزایش
دهند؛ یعنی بر این اساس هر یک از زوجین میتوانند با دریافت
 ۱۵میلیون تومان ،برای شروع زندگی خود  ۳۰میلیون تومان وام
با نرخ  ۴درصد را در اختیار داشته باشند که به نظر منابع مناسبی
برای آنها خواهد بود .اما اینکه بانکها چقدر در پرداخت این وام
اقدامات عاجل انجام دهند و متقاضی را از ادامه مسیر پیگیری
برای دریافت وام منصرف نکنند ،موضوع دیگری است.
تجربه هم به خوبی این را نشان داده است ،به این معنا که وقتی
وام ازدواج از  ۵میلیون تومان به ده میلیون تومان افزایش یافت،
بسیاری از متقاضیان بانکی به دلیل بروکراسی پیچیده بانک ها و
ضامنهایی که از آنها درخواست میشد ،از ادامه مسیر پیگیری
برای دریافت وام منصرف میشدند تا اینکه بانک مرکزی ،طرح
ضربتی پرداخت وام ازدواج را اعالم کرد و بسیاری از صفوف
متقاضیان که برای دریافت این وام در بانک ها تشکیل شده بود،
از بین رفت.
اکنون اما مشخص نیست که نظام بانکی در اجرای دستور
رئیسجمهوری چطور برخورد خواهد کرد و آیا منابع کافی را
برای اجرای این طرح در اختیار خواهد داشت و اصوال برنامه
بانک مرکزی برای تامین این منابع چه خواهد بود ،چراکه برخی
پیشنهادات حکایت از آن دارد که بانک مرکزی اجازه تبدیل
بخشی از منابع جاری به قرض الحسنه را به بانک ها بدهد تا
بتوانند این منابع را در اختیار متقاضیان قرار دهند .اما داستان
هرچه که باشد ،اعطای تسهیالت قرضالحسنه ازدواج به جوانان،
به تناسب هزینههای زندگی و تورم ساالنه یکی از اقدامات موثر
در زمینه فراهم کردن شرایط ازدواج جوانان(موضوع بند « »۲اصل
چهل و سوم قانون اساسی) است.
در بند «ب» تبصره « »۱۶الیحه بودجه سال  ۱۳۹۷کل کشور،
مشابه سال های  ۱۳۹۵و  ،۱۳۹۶علیرغم وجود تورم حدود
 ۱۰درصدی در سال های مزبور ،مبلغ  ۱۰۰میلیون ریال برای
تسهیالت ازدواج برای هر یک از زوجین در نظر گرفته شده و
نسبت به قانون بودجه دو سال گذشته تغییر نیافته است.
یک میلیون و  ۳۰۰هزار نفر متقاضی ساالنه وام ازدواج
این در حالی است که در سالهای گذشته ،حاکثر تقاضای
ساالنه تسهیالت قرضالحسنه ازدواج ،یک میلیون و سیصد هزار
نفر بوده است که با فرض این مقدار ،تقاضا برای سال آتی ،در
سناریوی افزایش تسهیالت قرضالحسنه ازدواج ،به  ۱۲.۵میلیون
تومان ،به حدود  ۱۶۰هزار میلیارد ریال و در سناریوی افزایش
به  ۱۵میلیون تومان به حدود  ۲۰۰هزار میلیارد ریال منابع نیاز
است .آنگونه که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی اعالم
کرده ،با توجه به اینکه سایر تکالیف تسهیالت قرض الحسنه
مندرج در بندهای «ج» و «د» تبصره « »۱۶الیحه بودجه سال

 ۱۳۹۷نیز بالغ بر  ۳۰هزار میلیارد ریال است ،در سناریوی اول
مجموع منابع مورد نیاز برابر  ۱۹۰هزار میلیارد ریال و در سناریوی
دوم مجموع منابع مورد نیاز برابر  ۲۳۰هزار میلیارد ریال خواهد
بود.
مانده تسهیالت قرض الحسنه در پایان مهرماه  ۱۳۹۶برابر ۵۴۵
هزار میلیارد ریال بوده است که در بدبینانه ترین برآورد هر سال
حدود  ۲۰درصد تسهیالت قرض الحسنه (با دوره بازپرداخت ۵
ساله) یعنی حداقل  ۱۰۰هزار میلیارد ریال بازپرداخت خواهد شد
و منابع آن می تواند صرف پرداخت تسهیالت جدید شود.
این در حالی است که سپرده های قرض الحسنه پس انداز در
سال  ۱۳۹۵بالغ بر  ۲۴درصد و در هفت ماهه ابتدای سال ۱۳۹۶
نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۲۱.۹درصد رشد داشته و به
 ۵۳۰هزار میلیارد ریال رسیده است .لذا برای سال آتی حدود ۲۰
درصدی این منابع قابل پیش بینی است که حدود  ۱۰۰هزار
میلیارد ریال خواهد شد .بنابراین افزایش تسهیالت قرض الحسنه
ازدواج به  ۱۲۵میلیون ریال بدون استفاده از منابع قرض الحسنه
جاری کامال عملی خواهد بود و برای افزایش تسهیالت قرض
الحسنه ازدواج به  ۱۵۰میلیون ریال الزم است معادل  ۳۰هزار
میلیارد ریال از منابع قرض الحسنه جاری تسهیالت قرض الحسنه
پرداخت شود این میزان حدود  ۳درصد از مانده سپرده های قرض
الحسنه جاری (پس از کسر سپرده قانونی) است.
به هرحال ،از مهمترین و عمومی ترین سیاست های کشور در
حمایت از ازدواج جوانان از سال های ابتدایی دهه  ۱۳۸۰تاکنون
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج بوده است .پرداخت این تسهیالت
به امر ازدواج به ویژه در خانوارهای با درآمد زیر متوسط موجب
تسهیل و تسریع در ازدواج جوانان میشود .از این رو تعیین میزان

درآمد سازمان اموال تملیکی کمتر از  ۵هزار میلیارد است

بیمه سینا خسارت کشتی کوشا را پرداخت کرد
کل خسارت مربوط به کشتی کوشا 1-حدود  14میلیون دالر بوده که از این
مبلغ تاکنون  12میلیون دالر آن به بانک ملی بهعنوان ذینفع مطلق این
بیمهنامه پرداخت شده است.
با توجه به یادداشتی ک ه بهتازگی در برخی وبسایتهای خبری درباره روند طوالنی
پرداخت خسارت کشتی کوشا 1-توسط شرکت بیمه سینا منتشر شده است ،روابط
عمومی بیمه سینا جوابیهای منتشر کرد که متن کامل آن بهشرح زیر است:
کل خسارت مربوط به کشتی کوشا 1-حدود  14میلیون دالر بوده که از این مبلغ
تاکنون  12میلیون دالر آن به بانک ملی بهعنوان ذینفع مطلق این بیمهنامه پرداخت
شده است .این در حالی است که سهم شرکت بیمه سینا از خسارت مذکور تنها 10
درصد و سهم بیمهگران اتکایی داخلی و خارجی حدود  90درصد بوده است.

به مناسبت دهمین سالروز تاسیس بانک انجام شد

برگزاری قرعه کشی میان اعضاي شبکه هاي اجتماعي
بانک قرض الحسنه مهر ايران
مراسم قرعه کشی اعضای شبکه های اجتماعي بانک قرض الحسنه
مهر ايران با حضور مديران ارشد اين مجموعه برگزار و به صورت زنده از
اينستاگرام بانك پخش شد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران ،این قرعه کشي در دو بخش
تلگرام و اينستاگرام برگزار شد و از ميان  ۱۴۸۵۴شرکت كننده به  ۶نفر از اعضاي تلگرام
و  ۴نفر از اعضاي اينستاگرام يك كارت هديه سه ميليون ريالي به قيد قرعه اهدا شد.

و سازوکارهای پرداخت این تسهیالت در شبکه بانکی کشور از
اهمیت زیادی برخوردار است.
شرایط پرداخت وام ازدواج
بر این اساس ،بند «ب» تبصره « »۱۶ماده واحده الیحه بودجه
سال  ۱۳۹۷کل کشور به شرح ذیل بخشی از مصارف تسهیالت
قرض الحسنه شبکه بانکی را به موضوع ازدواج اختصاص داده
است:
به منظور حمایت از ازدواج جوانان بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران موظف است کلیه بانک ها و موسسات اعتباری
کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع
در اختیار پس انداز ،جاری و سپرده قرض الحسنه بانک ها در
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیالت
قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج برای هر یک ،از زوج ها در سال
 ۱۳۹۷یکصد میلیون ( )۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال با دوره بازپرداخت
چهارساله است.
پیشنهاد مجلس برای وام ازدواج در بودجه  ۹۷چیست؟
آنگونه که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی پیشنهاد
میدهد ،با توجه به بررسی صورت گرفته پیرامون عملکرد اعطای
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پس از افزایش این تسهیالت در
سا  ،۱۳۹۵به  ۱۰۰میلیون ریال و همچنین استدالل های ارائه
شده پیرامون امکان افزایش تسهیالت ازدواج ،پیشنهاد اصالحی
مربوط به بند «ب» تبصره « »۱۶الیحه بودجه  ۱۳۹۷به شرح
ذیل بیان میشود:
بند «ب»  -به منظور حمایت از ازدواج جوانان ،بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران موظف است کلیه بانکها و موسسات

اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع
سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت
تسهیالت قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیالت قرض الحسنه
ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.
بانک مرکزی می تواند ،بانک ها را موظف کند معادل بخشی
از مانده سپرده قرض الحسنه جاری ،تسهیالت قرض الحسنه
پرداخت کنند.
بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیالت قرض الحسنه
ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعدادجوانان در صف تسهیالت
قرض الحسنه ازدواج کمتر از پنجاه هزار نفر باشد .بانک مرکزی
موظف است از ابتدای سال  ۱۳۹۷به صورت ماهیانه ،منابع قرض
الحسنه ،تعداد متقاضیان در صف و تعداد تسهیالت پرداخت شده
را به تفکیک هر بانک و هر استان منتشر نماید.
بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه
بانک های متخلف در این زمینه را برعهده دارد و می تواند به
منظور تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیالت قرض الحسنه
ازدواج ،در چارچوب قوانین و مقررات ،از ابزارها و سازوکارهای
تشویقی و تنبیهی الزم برای بانک ها و موسسات اعتباری استفاده
کند .دستورالعمل مربوطه ظرف مدت  ۳ماه به تصویب شورای
پول و اعتبار خواهد رسید.
سناریوی  :۱تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در سال  ۱۳۹۷برای
هر یک از زوجین یکصد و بیست و پنج میلیون ()۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰
ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله خواهد بود.
سناریوی  :۲تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در سال ۱۳۹۷
برای هر یک از زوجین یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰
ریال) با دوره بازپرداخت پنج ساله خواهد بود.

در حالی که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی پیشبینی تامین مالی۱۰
هزار میلیارد تومانی از درآمدهای سازمان اموال تملیکی برای سرمایهگذاری
دولت در بخش اشتغال را پیشبینی کرده است ،این سازمان میگوید با توجه
به اینکه بخشی از کاالهای توقیف شده توسط این سازمان متروکه هستند و
ذینفع دارند تحقق درامد  ۱۰هزار میلیارد تومانی برای سازمان اموال تملیکی
میسر نیست و این رقم باید تعدیل شود.
به گزارش ایسنا ،محمدباقر نوبخت به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه ،از بودجه

سال  ۱۳۹۷تحت عنوان بودجه اشتغال یاد کرده است و بنا برآنچه که وی تاکید کرده
است هم و غم بودجه سال آتی بر ایجاد اشتغال خواهد بود .البته این نکتهای است که
پیشتر مورد تاکید بسیاری از اقتصاددانان هم قرار گرفته بود.
همچنانکه موسسه دین و اقتصاد در انتقاداتی که علیه برنامه ششم توسعه کشور
ارایه کرده بود ،بر این نکته هم تاکید کرده بود که بهتر است در برنامههای کوتاه مدت و
میان مدت ،دولت به جای تعریف اهداف و راهبردهای بسیار که لزوما نیز محقق شدنی
نیست ،یک هدف کلی را تعریف کرده و سپس در راستای رسیدن به آن هدف تمامی
امکانات خود را به کار ببندد.
از این جهت ،به زعم بسیاری از کارشناسان هدفگذاری افزایش اشتغال برای بودجه
سال  ۱۳۹۷اقدام قابل قبولی است ،با این حال نکته مهم این است که سرمایهگذاری
مورد نیاز برای ایجاد رشد اشتغال فراهم شود .به ویژه آنکه تحقق بخشی از منابع درآمد
بودجهای با شبهه روبهرو است و در مقابل هزینههای قطعی جاری وجود دارد که حتما
دولت برای تامین آنها باید چارهجویی کند.
دولت پیشبینی کرده است برای ایجاد یک میلیون شغل (برای رسیدن به نرخ
بیکاری  ۱۱.۲درصدی با توجه به ورود  ۹۷۰هزار در جستوجوی کار به بازار کار)۳۲۷ ،
هزار میلیارد تومان سرمایهگذرای صورت گیرد .این رقم پیشبینی شده متشکل از دو
بخش است :ابتدا  ۲۵۴هزار میلیارد تومان از سرمایهگذری در بخش عمرانی (بودجه
عمرانی ،سرمایهگذاری در آبهای مرزی ،مشارکت بخش خصوصی و  )...و سپس ۷۳
هزار میلیارد تومان از سرمایهگذاری در بخش تولید و اشتغال.
بخش تولید و اشتغال نیز خود متشکل از چند بخش است .ابتدا بنا بر این بود تا ۱۷
هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان در تبصره ( )۱۸الیحه بودجه از محل افزایش حاملهای
انرژی به دست آید .اما این تصمیم با مخالفتهایی رو به رو شد و در نهایت تصمیمگیری
به مجلس واگذار شد .اخیرا کمیسیون تلفیق این رقم را از  ۱۷هزار میلیارد تومان به ۱۰
هزار میلیارد تومان کاهش داد و محل تامین آن را هم از بودجه عمومی تعیین کرد ،به

این ترتیب که آن نیز باید از فروش امالک تملیکی به دست آید.
حاال سوال اینجاست که آیا سازمان اموال تملیکی توانایی ایجاد چنین درآمدی دارد؟
این سازمان که در سالهای گذشته همواره به دلیل به درازا کشیدن پروسههای تعیین
و تکلیف انواع کاال اعم از قاچاق ومتروکه و  ...همواره مورد انتقاد بود اکنون موظف شده
تا  ۱۰هزار میلیارد تومان برای بودجه  ۹۷تامین کند و البته مسئله اینجاست که بررسی
درآمدهای سازمان اموال تملیکی نشان میدهد این سازمان در سالهای گذشته حتی
کمتر از یک دهم مبلغ پیشبینی شده محقق کرده است.
در این زمینه انوش رهام؛ مشاور رئیس سازمان اموال تملیکی در گفتگو با ایسنا
چنین توضیح داده است که سازمان اموال تملیکی خود به دولت اعالم کرده است که
با توجه به برنامههای این سازمان برای تعیین و تکلیف زودتر کاالها امکان فروش تا
 ۱۵هزار میلیارد تومان را در سال  ۱۳۹۷دارد ولی توجه داشته باشید که بخشی از این
کاالها متروکه هستند و باید بخش زیادی از مبالغ کاالهای فروخته شده به ذینفعان
برگردد.
وی چنین توضیح داد :پیشنهاد ما به کمیسیون تلفیق این است که رقم تعیین شده
تعدیل شود چرا که در مجموع سازمان اموال تملیکی بیش از  ۵هزار میلیارد تومان
امکان ایجاد منابع مالی ندارد .ضمن اینکه ما برنامهداریم که همان کاالهایی که قرار
است در بازار عرضه شود به مصرفکننده نهایی برسد تا در بازار اخالل ایجاد نکند.
مشاور ارشد رئیس سازمان اموال تملیکی این را هم گفت :البته نکتهای که نباید
فراموش کرد این است که در الیحه بودجه سقف  ۱۰هزار میلیاردی تعیین شده است
یعنی تامین منابع در مبالغی کمتر از آن نیز میتواند صورت بگیرد.
بنابرآنچه از سوی سازمان اموال تملیکی اعالم شده است امکان تامین  ۱۰هزار
میلیارد تومان منابع مالی برای سرمایهگذرای در اشتغال وجود ندارد و باید منتظر ماند
و دید دولت برای تامین منابع مالی این بخش دیگر به کدام بخشهای اقتصاد کشور
یکند.
نظر م 

رئیس سازمان خصوصیسازی:

سود سهام عدالت به حساب مشموالن فوتشده در  5ماهگذشته واریز میشود
رئیس سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه به علت
عدم به روزرسانی اطالعات با ثبت احوال ،سود
سهام عدالت به حساب مشموالن فوت شده پس از
 31مرداد  96واریز میشود ،گفت :یک میلیون و 800
هزار جامانده سهام عدالت پس از واریز سود مشموالن
تعیینتکلیفمیشود.
میرعلی اشرف پوری حسینی ،رئیس سازمان
خصوصیسازی در گفتوگو با فارس ،در واکنش به این
پرسش که چرا مهلت  31مرداد  96را برای تفکیک مشموالن
سهام عدالت فوت کرده و زنده در نظر گرفتهاید و اینکه سود
سهام عدالت مشموالنی که پس از  31مرداد فوت کردهاند ،به
چه حسابی واریز خواهد شد ،اظهار داشت :اگر االن کسی برای
واریز سود سهام عدالت در سامانه سازمان خصوصیسازی کد
شبا اعالم کرده باشد ،با فرض اینکه صاحب سهام بعد از مهلت
 31مرداد فوت کرده باشد ،سود به همان حساب فرد فوت

شده واریز میشود چراکه اطالعی از اینکه مشمول زنده
یا فوت کرده ،نداریم .وی افزود :سامانههای ما هر لحظه با
ثبت احوال به روز نمیشود ،باالخره به روز رسانی این حجم
اطالعات زمان بر خواهد بود؛ آخرین به روزرسانی اطالعات ما
مربوط به  31مرداد  96است و افرادی که قبل از آن تاریخ
فوت کرده باشند ،دیگر وجود خارجی ندارند و باید وراث
نسبت به این سود تعیین تکلیف کنند و اسناد قانونی به ما
ارائه دهند .رئیس سازمان خصوصی سازی ،گفت :به جهت
اینکه نمیدانیم چه کسانی از مشموالن فوت کردهاند ،سود
به حساب مشموالنی هم که در  5ماه گذشته از دنیا رفتهاند،
واریز میشود .پوری حسینی در پاسخ به سوال دیگر فارس
درباره افرادی که دعوت نامه دارند اما به علت وجود فرصت
کافی یا هر علت دیگری برای ارائه تکمیل مدارک جا ماندهاند،
چه خواهد شد ،گفت :این افراد طبق آخرین برآوردها بیش از
ک میلیون و  800هزار نفر هستند که در آینده پس از اتمام
ی 

پروسه پرداخت سود ،تعیین تکلیف شده و حقشان میرسند.
پوری حسینی هفته گذشته در یک نشست خبری از آغاز
واریز سود سهام عدالت به حساب مشموالن سهام عدالت
خبر داد و در تشریح شرایط آن گفته بود :سود سهام عدالت
برای افرادی که سهامشان را تا سقف یک میلیون تومان واریز
نکردهاند حدود  ۲۷هزار تومان محاسبه شده و مابقی افراد
شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی  50هزار
تومان سود خواهند گرفت .وی گفته بود :رقمی که به حساب
مشموالن واریز میشود ،تنها یک سوم از سود متعلق به آنها
خواهد بود و سقف آن با توجه به ارزش هر سهام تا  50هزار
تومان رسیده است و قطعاً برخی افراد با توجه به ارزش پایین
سهامشان از سود کمتری برخوردار خواهند بود؛ مابقی سود
سهام مشموالن در صورت تکمیل مبالغ روزهای پایانی سال
و شب عید واریز میشود .این مقام مسئول ارزش روز سهام
عدالت را بیش از  2.4میلیون تومان اعالم کرده است.

