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احتمال کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
معاون وزیر اقتصاد از احتمال کاهش نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی خبر داد و گفت :وزیر اقتصاد با این اقدام موافق هستند و ما مصمم به انجام آن هستیم البته نهایی شدناش به مصوبه دولت و
مجلس نیاز دارد .میرشجاعیان در گفتوگو با مهر در پاسخ به این پرسش که شنیده شده نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی از  ۲۵درصد به  ۲۰درصد کاهش خواهد یافت ،اظهار کرد :در حال حاضر
بنگاه های مختلف با مشکل نقدینگی مواجه هستند و کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی میتواند به حفظ بخش بزرگی از نقدینگی در داخل این بنگاهها کمک کند .معاون امور اقتصادی
وزیر اقتصاد افزود :نظام وام دهی یا نظام بانکی ما مشکالت خود را دارد که در این راستا میتوان به بحث انجماد دارایی اشاره کرد .لذا کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی میتواند بخشی از
نقدینگی را در بنگاههای کشور حفظ کند.

گزارشی از بود و نبود پر حاشیه پتروشیمیها در سامانه نیما

اخبار
صدور ماهانه نیم میلیون «سپهر کارت»
جدید در شعب بانک صادرات ایران
بانک صادرات ایران ماهانه نیم میلیون سپهر کارت جدید برای مشتریان
صادر می کند.
به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران ،مجموع تعداد کارتهای صادره بانک
صادرات ایران با توجه به گستردگی شعب و ارائه خدمات متنوع بانکی در حال افزایش
است و این روند تنها برای کارتهای سپهری که قابلیت اتصال به همه حسابهای
سپهری و دریافت خدمات متنوع بانکی را دارد با تقاضای متوسط  ٥٠٠هزار عددی
در هر ماه روبهرو است.
بنابر این گزارش ،سپهر کارتهای صادرشده توسط بانک صادرات ایران در اسفندماه
 ٩٦بالغ بر  ٥٦٤هزار ،در اردیبهشتماه  ٩٧بیش از  ٥١٤هزار و در خردادماه  ٩٧بیش
از  ٤٦٠هزار عدد بوده که مجموع آنها از ابتدای اسفند ماه  ٩٦تا پایان خرداد  ٩٧به
یک میلیون و  ٥٣٩هزار عدد رسیده است.

از سوی رئیس هیات مدیره کارخانجات دارویی بایرافالک

بانک صنعت و معدن مورد تقدیر گرافت گرفت
رئیس هیات مدیره کارخانجات دارویی بایرافالک از بانک صنعت و معدن به
خاطر تالش در راستای تامین مالی این مجموعه قدردانی کرد.
امیر موسوی ،رئیس هیات مدیره کارخانجات دارویی بایرافالک از بانک صنعت و
معدن به خاطر تالش در راستای تامین مالی این مجموعه و حل مشکالت واحدهای
تولیدی کشورمان قدردانی کرد.

معاون هماهنگ کننده امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس:

خدمات بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستای
کمک به بانوان سرپرست خانوار قابل تقدیر است
معاون هماهنگ کننده امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس از
خدمات بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستای کمک به بانوان سرپرست
خانوار تقدير كرد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران ،در این نشست مختاری مدير
شعب استان فارس ضمن ارائه گزارش در خصوص عملکرد بانک در حوزههاي مختلف
گفت :تمام فعاليت هاي بانک قرض الحسنه مهر ايران با نيت كمك به نيازمندان و
افراد بي بضاعت برنامه ريزي و طرحهاي بانك نيز در راستاي برقراري عدالت اجتماعي
طراحي شده؛ لذا حمايت مسئولين و دستگاههاي اجرايي از اين بانك موجب تقويت
توان بانك در پرداخت تسهيالت و حمايت از نيازمندان خواهد شد.

ابهام در فروش ارز پتروشیمیها چه زمانی پایان می یابد؟
چگونگی عرضه ارز صادراتی توسط پتروشیمیها در
سامانه نیما ،همواره ابهام داشته و حتی برخی گزارشها از
گران فروشی و عدم عرضه ارز توسط برخی از آنها حکایت
دارد که به نظر میرسد تنها راه برای رفع این ابهامات،
اعالم جزئیات عرضه ارز توسط هر یک از شرکتهای
پتروشیمی در سامانه نیماست.
به گزارش ایرنا ،پتروشیمی ها ساالنه حدود  13میلیارد دالر
برای کشور درآمد ارزی کسب می کنند که در شرایط کنونی که
با التهاب ارزی مواجه ایم ،توجهات بیش از پیش به آنها دوخته
شده است .پس از آغاز نوسان های شدید در بازار ارز و راه اندازی
سامانه نیما ،دولت پتروشیمی ها را مکلف کرد تا دالر صادراتی را
با نرخ  4200تومان در این سامانه به فروش برسانند.
اعالم این نرخ با اعتراض پتروشیمی ها روبرو شد ،مدیران
پتروشیمی اعالم کردند با توجه به اینکه نرخ دالر در بازار آزاد
بیش از این میزان است ،فروش ارز صادراتی به نرخ  4200تومان
باعث زیان آنها میشود.
در نهایت پس از نشست مشترک مدیران عامل پتروشیمی ها و
هلدینگها با جهانگیری معاول اول رئیس جمهوری قرار شد که
با اختصاص خوراک به نرخ دالر  3800تومانی ،نظر پتروشیمی
ها برای عرضه ارز صادراتی به قیمت  4200تومانی جلب شود.
بر این اساس ،با ایجاد حاشیه سود  500تومانی برای پتروشیمی
ها ،انتظار می رفت که این شرکت ها بدون اعتراض و یا نگرانی ،ارز
صادراتی خود را در این سامانه به فروش برسانند.
لزوم اعالم جزئیات عرضه ارز توسط پتروشیمیها
با وجود اینکه گزارشها از عرضه مداوم ارز صادراتی توسط
پتروشیمیها به سامانه نیما به نرخ  4200تومان حکایت دارد
اما برخی اخبار از تخلف برخی پتروشیمیها و گران فروشی آنها
حکایت میکند .با وجود پیگیریها ،تاکنون نام هیچ شرکت
پتروشیمی متخلفی اعالم نشده و همه آنها عدم فروش ارز به نرخ
مصوب را تکذیب میکنند .به نظر میرسد تنها راه برای آگاهی
از تخلفات احتمالی پتروشیمیها ،اعالم جزئیات عرضه ارز توسط
پتروشیمیها در سامانه نیماست.
همان طور که در هفتههای اخیر ،فهرست شرکتهای دریافت
کننده ارز دولتی اعالم و در این باره شفاف سازی شد و همگان
دانستند کدام شرکتها برای واردات موبایل ،خودرو و  ...ارز دولتی
گرفتند ،الزم است درباره جزئیات عرضه ارز توسط پتروشیمیها
در سامانه نیما نیز اطالع رسانی شود؛ زیرا این شرکتها ،خوراک
را با تخفیف زیاد و به نرخ دالر  3800تومان دریافت میکنند و

وظیفه دارند که ارز صادراتی را در سامانه نیما به فروش برسانند.
اکنون از یک سو شاهد اصرار منتقدان به گران فروشی ارز
توسط پتروشیمیها و از سوی دیگر انکار پتروشیمیها هستیم که
تنها راهکار برای خروج از این وضعیت و بهبود نظام توزیع عرضه،
شفاف سازی و اطالع رسانی درست و دقیق توسط نهادهای
ذیربط است.
ادعایگرانفروشیبرخیپتروشیمیها
سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به تازگی
مدعی شده «اخبار نگران کننده ای از سوی واردکنندگانی که ارز
حاصل از فروش محصوالت پتروشیمی به آنان اختصاص داده
شده بود ،منتشر شده است مبنی بر اینکه ارزها را با قیمت بیش
از  4200تومان دریافت کرده و مبالغی را خارج از سامانه نیما
پرداخت کرده اند».
«شرکت های پتروشیمی نباید هیچ تخلفی کنند زیرا عالوه بر
اینکه خوراک شرکت های پتروشیمی ارزان است ،این شرکت ها
مسئولیت ملی و اجتماعی نیز در قبال مردم دارند».

نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران اعالم کرد

برگزاری هفتمین رویداد تخصصی بینالمللی نوآوری
و فناوری نمایشگاه اینوتکس با حمایت بانک انصار

واریز  ۱۸۰۰تومان از هر دالر دولتی در جیب عدهای خاص!

هفتمین رویداد تخصصی بینالمللی نوآوری و فناوری نمایشگاه اینوتکس
 ۲۰۱۸در حوزه تکنولوژی و نوآوری در ایران با حضور مرکز توسعه فناوری
های مالی بانک انصار در محل نمایشگاههای تخصصی شهرداری تهران
(بوستان گفتگو) برگزار شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وتبلیغات بانک انصار  ،مرکز فناوری های نوین
بانک انصار با هدف معرفی بانک به عنوان یکی از بازیگران اکو سیستم نوآوری و حامی
استارت آپ های حوزه فناوری های مالی (فین تک ها) اقدام به برپایی غرفه با حضور
استاندار محترم تهران  ،ریاست پارک فناوری  ،دبیر اجرایی نمایشگاه  ،اعضای نهاد
ریاست جمهوری  ،نراقیان مدیر کل اداره بازاریابی بانک انصار  ،اعضای هیئت علمی
دانشگاه های تهران  ،امیر کبیر  ،عالمه طباطبائی و سایر اعضای سطح اول علمی و
نوآوری کشور کرد .

لوح و تندیس جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی
به بانک سامان اهدا شد
در سیزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی نشریه سامان جایزه
برترین مصاحبه را ازآن خود کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک سامان ،در مراسم اعالم نتایج این جشنواره که در هتل
ارم تهران برگزار شد ،نشریه سامان رتبه بخش مصاحبه را کسب کرد.
این جشنواره به همت انجمن متخصصان روابط عمومی و با همکاری روابطعمومی
وزارتخانهها ،سازمانها و شرکتهای خصوصی و دولتی در دو بخش رقابتی و آموزشی
در دو گروه تهرانی و استانی در مرکز همایشهای هتل بزرگ ارم برگزار شد.

بانک قرض الحسنه مهر ایران اقدام کرد

پرداخت تسهیالت  ۲۰۰میلیون ریالي اشتغال
به مددجويان کميته امداد
بانک قرض الحسنه مهر ایران طی انعقاد تفاهمنامه ای با کمیته امداد امام
خميني (ره) تا سقف  ۲۰۰ميليون ريال در مقابل اخذ يک ضامن معتبر به
معرفي شوندگان اين نهاد تسهيالت قرض الحسنه پرداخت مي کند.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران ،با توافقات صورت گرفته
میان بانک و کمیته امداد به منظور تسهيل و تسريع در پرداخت تسهيالت قرض
الحسنه به نيازمندان واقعي جامعه ،هيات مديره بانک قرض الحسنه مهر ايران در
جلسه اي پرداخت وام در مقابل اخذ تنها يك ضامن معتبر را تصويب كرد.

طی سه ماهه اول ٩٧

 ٢٢هزار نفر با تسهیالت ازدواج و تهیه جهیزیه
بانک صادرات ایران راهی خانه بخت شدند
بانک صادرات ایران با اعطای بالغ بر سه هزار و  ٣٠٠میلیارد ریال وام قرض
الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه در بهار امسال ،حدود  ٢٢هزار نفر را به خانه
بختفرستاد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران ،این بانک با هدف ترغیب و
تسهیل شرایط ازدواج در بین جوانان و در راستای عمل به تکالیف اجتماعی خود،
طی سه ماه ابتدایی سال جاری با تخصیص بیش از سه هزار و  ٢٩٩میلیارد ریال
اعتبار ٢١ ،هزار و  ٨٥٦فقره وام قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه در اختیار
متقاضیان قرار داد.

وی خاطرنشان کرده بود 3.5 :میلیارد دالر ارز در چند ماه
گذشته بابت صادرات محصوالت پتروشیمی حاصل و حدود 2
میلیارد دالر آن از طریق سامانه نیما به واردکنندگان اختصاص
داده شده که  90درصد ارزها به  10شرکت پتروشیمی تعلق دارد.
این نماینده مجلس تصریح کرده بود :چنانچه پتروشیمی ها
در این زمینه تخلفی داشته باشند ،با آنها برخورد جدی می شود
زیرا بیشتر شرکتهای پتروشیمی زیرمجموعه نهادهای عمومی
غیردولتی وابسته به صندوقهای بازنشستگی هستند.
عرضه  1.2میلیارد یورو به بازار ارز توسط هلدینگ خلیج فارس
برای پیگیری ادعای تخلف و گران فروشی پتروشیمیها به
سراغ بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور رفتیم و شرایط را از
آنها جویا شدیم.
جواد گلی رئیس روابط عمومی و امور بین الملل هلدینگ خلیج
فارس درباره عرضه ارز صادراتی ،گفت :بر اساس اسناد موجود و
استعالم از شرکت ها و مجتمع ها و پتروشیمی ها ،هیچ ارزی
توسط پتروشیمیهای زیرمجموعه این هلدینگ خلیج فارس

باالتر از نرخ مصوب و خارج از سامانه نیما فروخته نشده است.
وی ادامه داد :در سه ماه نخست امسال مبلغ  1.2میلیارد دالر
ارز صادراتی توسط هلدینگ خلیج فارس در کشور عرضه شده
است.
امکان تخلف وجود ندارد
مرتضی عزیزی مدیرعامل شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
نیز در این زمینه گفت :شرکتهای پتروشیمی به طور مستقیم
با بانک مرکزی برای عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما در ارتباط
هستند و امکان تخلف آنها و عدم عرضه ارز توسط این شرکت
ها وجود ندارد.
وی گفت :این شرکت ها در بورس حضور دارند و نمی توانند
تخلف کنند زیرا باید خوراک دریافت کرده و سود سهام بپردازند
و صورت مالی آنها شفاف است.
فروش ارز صادراتی هلدینگ ساتا به نرخ مصوب
ابراهیم محمودزاده رئیس سازمان تامین اجتماعی نیروهای
مسلح (ساتا) که جزو دارندگان بزرگ مجتمع های پتروشیمی
کشور است ،نیز پیشتر درباره رویکرد پتروشیمیها نسبت به
نوسان نرخ ارز ،گفته بود :پتروشیمیها باید این آمادگی را داشته
باشند که با سیاستهای اقتصادی کشور و نظام خود را تطبیق
داده و مطالبات خود را پیش از تصویب این سیاستها به دولت
اعالم کنند.
وی افزود :پتروشیمیهای زیرمجموعه ساتا تاکنون کاالی خود
را با نرخ مشخصی صادر کرده و دالر حاصل از آن را دریافت و در
بازار ارز به فروش میرساندند.
رئیس سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح افزود :در مذاکره
با دولت ،به این نتیجه رسیدیم که در زمینه تغییر نرخ خوراک و
انتخاب صرافیهای خریدار ارز پتروشیمیها ،توجه بیشتری شود
و در این شرایط ،دولت را پشتیبانی خواهیم کرد.
محمودزاده با بیان اینکه ثبات نرخ دالر برای همه بهتر است
گفت :با توجه به قیمت  4200تومانی دالر و اینکه در گذشته
تضمینهای الزم برای جلوگیری از زیان حاصل از نوسانهای ارز
در پتروشیمیها ب ه خوبی دیده شده بود ،امیدواریم امروز نیز دولت
با بستههای تشویقی از زیان بیش از حد پتروشیمیها جلوگیری
کند.
عدم پاسخگویی سایر هلدینگ های پتروشیمی
در ایران شرکتها و هلدینگهای متعددی متولی صنعت
پتروشیمی هستند که تالش برای تماس با آنها و پیگیری نحوه
عرضه ارز صادراتی توسط آنها در سامانه نیما به نتیجه نرسید.

نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است که با وجود اینکه کاالهای اساسی
مشمول ارز  ۴۲۰۰تومانی شدهاند ،اما با نرخ  ۶۰۰۰تومانی در بازار عرضه شده
که نشان میدهد این مابهالتفاوت  ۱۸۰۰تومانی به جیب عدهای خاص واریز
میشود.
پس از آن که اخباری مبنی بر اعمال تغییراتی در روند و چگونگی ثبت سفارش
کاالها برای واردات منتشر شد ،پدرام سلطانی ،نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در این
باره به ایسنا گفت :با توجه به فسادها و سوء استفادههای صورت گرفته و برای ایجاد
تغییرات و بازنگری در ثبت سفارش ،فعال جلوی آن را گرفتند و میخواهند تمهیداتی
در راستای اصالح روند آن ایجاد کنند اما این روند اصالح ناپذیر است چرا که مادامی که
ارز  ۴۲۰۰تومانی به متقاضیان داده میشود ،چنین رویه ای قابل اصالح نیست و شاهد
ورود شرکتهای نوپا و کاغذی برای دریافت ارز دولتی ،رانت و زد و بند خواهیم بود.

وی افزود :اولویت بندیهایی هم که انجام شده درست نیست چرا که در برخی
صنایع ،کاالها و مواد اولیه مورد نیاز برای تولیدشان در گروههای مختلفی قرار دارد ،یکی
از آنها در اولویت یک و دیگری در اولویت دو و سه است و همین میشود که به عنوان
مثال ارز برای کاالی مورد نیازشان که در اولویت یک قرار دارد تامین شده و مابقی
آنها باقی مانده است ،بنابراین نتیجه مختل شدن تولید خواهد بود و میتوان گفت این
سیاستگذاری نیز عجوالنه بوده و آثارش در تولید آشکار شدهاست.
وی با بیان اینکه مراجعات بسیاری با اتاق بازرگانی داریم که مدعی هستند امکان
تامین مواد اولیه و ارز مورد نیاز برای آن را ندارند ،ادامه داد :بارها نظر خود را برای اصالح
رویه به مسئوالن گفتهایم و اتاق بازرگانی ایران رسما اعالم کرده که ارز دولتی تنها برای
کاالهای ضروری مورد نیاز سبد خانوار و دارو اختصاص پیدا کند و مابقی کاال ها در ساز
و کار عرضه و تقاضا قرار گرفته و بر اساس نرخ بازار ارز دریافت کنند .البته به نظر من
باید به کاالهای ضروری هم ارز دولتی داده نشود و تنها دارو در این بخش قرار گیرد اما
مابه التفاوت قیمت ناشی از این افزایش نرخ ارز محاسبه شده و به حساب اقشار آسیب
پذیر واریز شود ،چرا که این سیستم دیگر جوابگو نیست و بر اساس بررسیهای انجام
شده کاالهای ضروری هم با نرخ حدود  ۶۰۰۰تومان به خانوار می رسد .این معنایش
این است که  ۱۸۰۰تومان در این میان گم میشود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد :درست است که ارز دولتی به کاالهای
اساسی داده میشود اما با این نرخ به دست مصرفکنندگان نمی رسد .به این معنی که
در این میان واسطههای قرار گرفتند و هر کسی سود خود را میبرد و آنهایی که مشمول
اختصاص ارز دولتی می شوند ،مجبور به انجام پرداختهایی هستند و همگی اینها
باعث میشود که کاالهای مورد نظر ،با نرخ ارز حدود  ۶۰۰۰تومان به دست مردم برسد
و ممکن است در آینده نیز با افزایش بیشتر قیمت آنها مواجه باشیم.
سلطانی تصریح کرد :چنین رویه ای به معنی این است که در ایران طی به جیب
عدهای خاص واریز میشود ،در حالی که میتوانیم پول این رانت را به همه مردم و به
ویژه اقشار آسیب پذیر بدهیم.
وی همچنین درخصوص چگونگی تعیین کاالهایی که در اولویت سوم قرار دارند،
گفت :کاالهای گروه سه فهرستی ندارد .به این معنی که کاالهایی که در گروه اول ،دوم

و چهارم نیستند جزو کاالهای اولویت سوم است ،چرا که کاالهایی که در این گروه قرار
دارند بسیار متعدد و زیاد هستند ،بنابراین لیستی از آنها تهیه نشده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین درباره بازار ثانویه و چگونگی اجرای آن از
طریق مسئوالن دولتی اینگونه توضیح داد که بازار ثانویه رجوع به قبل از سیاستگذاری
بیست و پنجم فروردین ماه دولتمردان است .به این معنی که تاجران از طریق روابط
خودشان یا صرافان ارز خودشان را به یکدیگر میفروشند ،این شیوه کارآمدی بیشتری
دارد و حسنش در سیاست جدید این است که ارز مبادله شده به سمت واردکنندگان
سوق پیدا میکند تا آنهایی که میخواهند نسبت به خروج ارز یا معامله آن در بازار
داخلی اقدام کنند.
سلطانی با اشاره به اینکه رصد در بازار ارز برای اینکه متوجه شویم حجم ارزهای
معامله شده به کدام سمت و سو میرود کار درست و پسندیدهای است ،گفت :با توجه
به رویکردهایی که دولت در صادرات دارد در ماههای آینده درآمد صادرات ایران کاهش
پیدا کرده ،عرضه در بازار ثانویه کمتر میشود و تقاضا در این بازار برای ارز افزایش پیدا
خواهد کرد ،بنابراین نرخ ارز در بازار ثانویه نیز افزایش می یابد.
وی همچنین در خصوص شرایط جدید برای صدور کارت بازرگانی پاسخ داد که
برای صدور کارت بازرگانی به ویژه آنهایی که برای اولین بار می خواهند کارت بازرگانی
دریافت کنند ،سختگیریهای بیشتری اعمال خواهد شد ،و اینکه سقف برای آن
تعیین کرده ایم به گونه ای که در سال اول  ۵۰۰هزار دالر و در سال دوم یک میلیون
دالری سقف در نظر گرفته شده است .چرا که بیشتر سوء استفاده ها در همین زمینه
و از کسانی است که برای اولین بار کارت بازرگانی دریافت کردند و در گذشته اینگونه
بود که در طول یک سال به نام افراد مختلف کارت بازرگانی صادر و میلیونها دالر کاال
از این طریق وارد شده که مالیاتی هم پرداخت نمیکردند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت :کارت بازرگانی مانند گذرنامه است ،هر کسی
مدارکش را داشته باشد برای او صادر می شود اما نیت فرد متقاضی مشخص نیست که
بخواهیم به او کارت بدهیم یا ندهیم اما کارت بازرگانی مانند شرکتهای کاغذی است
که اقدام به کد فروشی میکنند .در این طرح سخت گیری بیشتری صورت گرفته تا
کار را برای سوء استفاده سختتر کنیم.

گمانهزنیها درباره مقدار سود سهام عدالت در دور جدید پرداختها
در حالی که در سال گذشته به مشموالن سهام عدالتی که
ارزش کل سهامشان یک میلیون تومان بود ،سود  ۱۵۰هزار
تومانی پرداخت شد این بار رئیس سازمان خصوصی سازی
گفته برای سال مالی  ۱۳۹۶این مبلغ بیشتر خواهد بود.
به گزارش ایسنا ،در طی سال  ۱۳۹۶سود سهام عدالت مربوط
به سال مالی  ۱۳۹۵مشموالن سهام عدالت به حساب آن ها واریز
شد .سازمان خصوصی سازی اعالم کرده بود که مشموالنی که
ارزش سهام عدالتشان یک میلیون تومان است سود  ۱۵۰هزار
تومانی دریافت میکنند.
در سال گذشته مشخص شد که شرکتهای سرمایه پذیر طی
 ۱۰سال گذشته  ۵۳۲هزار تومان برای هر مشمول سهام عدالت
سوددهی داشتند و رئیس سازمان خصوصی سازی در پی اعالم
این موضوع اظهار کرد که افراد میتوانند با آورده نقدی این مبلغ
را تا سقف یک میلیون تومان پر کنند تا صاحب یک میلیون تومان
سهام عدالت شوند.
تعدادی نیز از تخفیف بهره مند بودند این یک میلیون تومان
سهام عدالت بدون واریز مبلغی به آنها تخصیص داده شد ،اما
تعدادی نیز مبلغی واریز نکرده و به همان  ۵۳۲هزار تومان بسنده
کردند .در نتیجه این افراد به نسبت سهامی که دارند سود دریافت
کردند .اما در حال حاضر دقیقا مشخص نیست که سود سهام
عدالت مربوط به سال مالی  ۱۳۹۶چقدر خواهد بود اما گمانه زنی

ها در این مورد شده است.
علی اشرف عبداهلل پوری حسینی به تازگی در مورد مقدار سود
تقسیمی مربوط به سال مالی  ۱۳۹۶شرکتهای سرمایه پذیر
گفت :با توجه به مجامع برگزار شده پیشبینی میشود امسال
سود بیشتری میان مشموالن سهام عدالت نسبت به سال گذشته
تقسیم شود .البته باید تا پایان فصل مجامع منتظر بمانیم تا رقم
دقیق این سود مشخص شود.
وی با بیان این که الیحه ساماندهی سهام عدالت حلقه آخر
طرح سهام عدالت است گفته که در صورت تصویب و اجرای این
الیحه ،مشموالن سهام عدالت متوجه خواهند شد که چه میزان
سهام از چه شرکتهایی دارند.
پوری حسینی در جدیدترین اظهاراتش در پاسخ به این
پرسش که آیا فرزند مشموالن سهام عدالت نیز این سهام را
دریافت خواهند کرد گفت :طبق قانون ،پس از ثبت نام قطعی
مشموالن اگر صاحب فرزند شوند ،سهام عدالت به فرزندانشان
یگیرد.
تعلقنم 
رئیس کل سازمان خصوصی سازی همچنین گفت :با توجه
به برنامه ریزی های صورت گرفته از  ۱۶تیرماه امسال وراث
مشموالن متوفی سهام عدالت میتوانستند به دفاتر پیشخوان
دولت مراجعه کرده و در خصوص اصل و سود سهام عدالت افراد
متوفی اقدام کنند که به منظور برطرف کردن نواقص موجود و

برای هماهنگی های بیشتر این کار متوقف شده است و در آینده
دوباره این امکان فراهم خواهد شد.
پوری حسینی در ادامه اعالم کرده که در حال حاضر ۴۹
شرکت سرمایه پذیر در سبد سهام عدالت حاضر هستند که برای

سال مالی  ۱۳۹۵این شرکتها  ۴۲۰۰میلیارد تومان سود مربوط
به سهام عدالت مصوب شد که پس از کسر  ۴۰۰میلیارد تومان از
این رقم برای شرکت در افزایش سرمایه ،بقیه این رقم که حدود
 ۳۸۰۰میلیارد تومان است میان مشموالن تقسیم شده است.

