
چهار هزار و ٢٠٠ کسب و کار آسیب 
دیده از کرونا از بانک صادرات ایران 

تسهیالت گرفتند
بان��ک صادرات ایران، تاکن��ون بیش از چهار هزار و 
٢٠٠ فقره تس��هیالت بالغ ب��ر ٣٢٩ میلیارد ریال با 
زمان بازپرداخت ٢٤ ماهه با سه ماه تنفس به کسب 
و کارهای آسیب دیده از شیوع کرونا پرداخت کرده 
اس��ت.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، 
این بانک با هدف کمک به صاحبان کسب و کارهای 
آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا و به منظور حفظ 
اش��تغال و تامی��ن هزینه های عملیات��ی واحدهای 
تولیدی کش��ور، با پرداخت چهار هزار و ٢٧٣ فقره 
تسهیالت حمایتی بیش از ٣٢٩ میلیارد ریال به این 
امر اختصاص داده است.بر اساس دستورالعمل های 
بان��ک مرکزی، اش��خاص حقیق��ی و حقوقی فعال 
دارای مجوز کسب یا تولید در بخش ها و رسته های 
تعیین شده از سوی وزارت خانه های صنعت، معدن و 
تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 
ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد 
اس��المی، تحقیقات و فناوری اطالعات، بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی، کشور و 
جهاد کشاورزی که فعالیت های آنها در دوره شیوع 
کرونا با اختالل مواجه ش��د، مشمول این تسهیالت 
می شوند. این تسهیالت تنها به متقاضیانی تخصیص 
خواهد یافت که در س��امانه »کارا«ی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کرده و به بانک معرفی 

شده باشند.

چهارمین جشنواره فیلم کوتاه 
پاسارگاد برگزار می شود

چهارمین جش��نواره فیلم کوتاه پاس��ارگاد با محور 
حمای��ت از تولی��د و رش��د اقتص��اد مل��ی برگزار 

می شود.
ب��ه گزارش ایلنا، نشس��ت خبری مج��ازی با حضور 
حس��ن بلخاری مش��اور فرهنگی و هنری مدیرعامل 
بانک پاس��ارگاد و دبیر جشنواره فیلم کوتاه پاسارگاد، 
راحله شهرابی مدیر امور حوزه راهبری و روابط عمومی 
و ارشد هدایتی سرپرست روابط عمومی بانک پاسارگاد، 
با هدف اعالم رس��می آغاز به کار چهارمین جشنواره 
فیل��م کوتاه پاس��ارگاد با محور »حمای��ت از تولید و 
رش��د اقتصادملی« و همچنین رونمایی از پوستر این 
جشنواره برگزار ش��د.در این نشست حسن بلخاری، 
مش��اور فرهنگی و هنری مدیرعامل بانک پاسارگاد و 
دبیر جشنواره فیلم کوتاه پاسارگاد با اشاره به برگزاری 
چهارمین دوره این جش��نواره گفت: این جشنواره در 
گذش��ته به صورت دوساالنه برگزار می شد و هر چند 
آخرین دوره جش��نواره بهمن ماه سال گذشته برگزار 
ش��ده، اما به دلیل نامگذاری امس��ال با عنوان جهش 
تولید و اهمیت این موضوع، قرار بر این شده است که 
امسال هم نسبت به برگزاری جشنواره فیلم کوتاه اقدام 
کنیم. وی با اش��اره به توج��ه مجموعه هیأت مدیره 
بانک پاس��ارگاد به ویژه دکتر قاس��می به حمایت از 
جامعه هنرمن��دان و پرداخت به موضوع مهم تولید 
و صنعت در کش��ور از طریق ابزار هنر گفت: تمامی 
مؤسسات مالی و اقتصادی جهان نسبت به جامعه ای 
که در آن زندگی می کنند مس��ئول هستند و یکی 
از مهم تری��ن موضوع ها در مؤسس��ات اقتصادی و 
بانک ها به ویژه بانک پاسارگاد، بحث به اجرا رساندن 

مسئولیت های اجتماعی است.
بلخ��اری ادام��ه داد: ب��ر اس��اس ش��ناختی که از 
بانک پاس��ارگاد دارم انج��ام ای��ن مس��ئولیت های 
اجتماعی به تشخص، تعقل و فرهنگی بودن مدیران 
این بانک برمی گردد و ظرف 1٠ س��ال گذشته هم 
در این حوزه بس��یار موفق عم��ل کردند به طوری 
که فیلم جدایی نادر از س��یمین یک��ی از کارهای 
بانک پاس��ارگاد در عرصه هنر و فیلم سازی بوده که 

اولین اسکار را برای ایران به ارمغان آورد.

اخبار گزارش

 سالهاس��ت که بازار های اقتصادی ایران به ویژه بازار لوازم 
خانگ��ی و تلفن همراه در تس��خیر برنده��ای مختلف کره 
جنوبی اس��ت. این انحصار و تس��خیر نه تنه��ا برای دوران 
ماقبل تحریم که این روزها هم حضور برندهای کره جنوبی  

به وضوح در بازارهای ایران دیده می شود .
 ثبت رکورد 1٧ میلی��ارد دالر برای مبادله تجاری بین دو 
کش��ور رقم کمی نیس��ت  که بتوان از کنار آن گذشت اما 
ام��روز که این رقم به صفر رس��یده اس��ت و عمال تجارتی 
میان دو کشور وجود ندارد. اما حکایت اختالف میان ایران 
و کره جنوبی از بلوکه شدن پولی شروع شد که نه ماحصل 
این تجارت 1٧میلیارد دالری که از مبادالت پیش��ین رقم 
خورده بود و حاال به واس��طه  تحریم هایی که کشور را  با 
چالش روبرو کرده است ؛مبالغی از پیش در حسابهای کره 
جنوبی بلوکه شده و  روابط میان دو کشور را تحت الشعاع 

قرار داده است. 

روایتی دیگر 
تا پیش ازآنکه تحریم های آمریکا گسترده تر از آنچه امروز 
کشور را در فشار ناجوانمردانه قرار داده  بشود ؛کره جنوبی 
از مشتریان ثابت نفت ایران بود و گستردگی روابط تجاری 
دو کش��ور تا جایی بود که حت��ی پس از اعمال تحریم های 
یکجانبه آمریکا علیه صادرات نفت ایران در مرداد ٩٧، کره  
جنوبی به همراه ٧ کش��ور دیگر، با برخورداری از معافیت 
1۸٠ روزه از سوی آمریکا مجاز شدند که تا اردیبهشت ٩۸ 

نسبت به خرید نفت از ایران اقدام کنند. 
اگرچ��ه درآن زم��ان کره جنوبی به دنبال یافتن کش��وری 
ب��رای جایگزین کردن  آن در تجارت خود به منظور تامین 
نیازهای نفتی و میعانات گازی خود بود و عمال  کش��وری 
جز امریکا قرار نبود جایگزین ش��ود ؛بنابراین سناریو مسیر 
خود را ط��ی کرد و امروز کار به جایی رس��یده که آمریکا 
در جرگ��ه بزرگترین صادرکننده نفت به کره جنوبی نقش 
آفرینی می کند.    داستان اختالف امروز میان ایران و کره 
جنوب��ی اما به این جایگزینی وح��ذف ایران به عنوان یکی 

از فروش��ندگان نفت به آن باز نمی گ��ردد بلکه موضوع و 
مس��اله اصلی  میان این دو ؛ امتناع کره جنوبی از پرداخت 
پول نفت به ایران اس��ت . درس��ت بعد از آنکه تحریم های 
یک جانب��ه آمریکا در آبان ٩٧ علیه نظام بانکی و صادرات 
نف��ت ما برقرار ش��د؛ کره ای ه��ا به بهانه تحری��م آمریکا از 
پرداخت پ��ول نفتی که از ایران خریداری کرده اند اجتناب 
کردن��دو این اتفاق در حالی رخ داد که  متولیان کره ای تا 

اردیبهشت ٩۸ از ایران نفت می خردند. 

تالش های بی اثر 
 امروز که بیش از 5 ماه اس��ت که از ابتدای س��ال ٩٩ می 
گذرد داس��تان این کشمکش برای بازگرداندن پول ایران از 
بان��ک های کره جنوبی هنوز اتفاق ج��دی دراین مورد رخ 
نداده به طوریک��ه نه تنها نمایندگان مجلس که رئیس کل 
بانک مرکزی ،وزیر امور خارجه  دراین مورد لب به اعتراض 
گشوده اند اما همچنان تحولی در روابط بین دو کشور ایجاد 
نش��ده و کره جنوبی همچنان در س��یطه آمریکا  راه خودرا 
م��ی رود. اگرچه وزارت امور خارج��ه اعالم کرده که تالش 
می کند در س��طح دیپلماتیک، مذاکراتی را به طرف کره ای 
آغ��از ک��رده و این پول را به کش��ور بازگرداند اما چندین و 
چند سوال دراین مورد وجود دارد که به نظر می رسد توجه 
ب��ه هریک از آنها خود کلیدی برای تصحیح روابط میان دو 

کشور چه از بعد سیاسی و چه از منظر اقتصادی است.

 رونمایی از نگاه کره ای ها 
ش��رکتهای کره جنوبی  س��هم قابل توجه��ی از بازار ایران 
داش��ته و دارند اما همین که تحریم ها قوت بیش��تری به 
خ��ود گرفت  متولی��ان آن  فارغ از اینکه ایران و ایرانی چه 
کمکی می تواند به بازار محصوالت آنها داشته باشد ،ایران 
را ره��ا کرده و در پی فش��ارهای آمریکا ؛به سرس��پردگی 

آمریکا تن دادند.
 ای��ن اتفاق��ات در حالی رخ داد که دولت می توانس��ت به 
راحتی  نقش��ه پیش روی کره ای را از قبل بخواند درست 

همان زمان که با یک فشار آمریکا بازار مطلبوی و پر سودی 
مانند ایران را رها کردند تا مبادا از اوامر آمریکا س��رپیچی 
کرده باش��ند. درست همان زمان که این شرکتها به چنین 
اقدامی دست زدند و عطای بازار پرسودی مانند ایران را به 
س��ر سپردگی آمریکا بخشیدند دولتمردان باید متوجه می 
ش��دندکه چنین دیواری قابلیت تکیه کردن ندارد و حتی 

می تواند در امانت خیانت کند. 
 در کن��ار این موض��وع همچنین اگر متولی��ان نیم نگاهی 
ب��ه  حضور این حجم نیروی آمریکای��ی در کره جنوبی می 
انداختند،به خوبی متوجه می ش��دند که این کشور نه تنها 
استقاللی ندارد بلکه به واسطه تهدیدهایی که از کره شمالی 
به سمت آن روانه می شود ؛ هر روز بیش از دیروز به آمریکا 
چنگ می زند و خوش خدمتی می کند حتی اگر این خوش 

خدمتی به قیمت از دست دادن استقالل آن باشد . 

زخم  مستقل نبودن 
با وجودای��ن اتفاقات اما نکته مهم و کلیدی آن اس��ت که 
چرا متولیان و دولتمردان  نگاه موشکافانه ای به این موارد 
نداش��ته و همچنان  با وجودآنکه م��ی دانند کره جنوبی و 
متولیان آن  استقاللی از خود ندارند  و درهر مورد نیازمندذ 
مجوز آمریکایی هس��تند ؛بر روی آنها سرمایه گذاری کرده 
و می کنند ؛غافل از آنکه این اس��ب مرده اس��ت و سرمایه 

گذاری بر روی آن بی نتیجه است. 
  ب��ه اعتقاد کارشناس��ان و تحلیلگران این نگاه که کره ای 
ها  دل بس��ته منابع نفت��ی در آفریقا و کش��ورهای عربی 
خود  دلیل دیگری اس��ت که کره را رو در روی ایران قرار 

داده اس��ت و از آنجا که این کشورها هم به مانند خود کره  
اس��تقاللی از خود ندارند ،روزی می رس��د که  کره جنوبی 
قربانی آنها خواهد ش��د  و ب��ا ید بپذیرد که گزینه مطمئن 
ت��ر و قابل قبول ت��راز ایران نخواهد داش��ت بنابراین دیگر 
نیاز به اصرار به توافق با کره تنها گزینه  روی میز نیس��ت 
و متولیان بایس��تی با رفتار خود این مس��اله را به کره ای 

گوشزد کنند. 

تکرار یک اشتباه 
 درسی را که امروز باید متولیان بار دیگر آن را مرور کنند 
آنست که چرا متولیان و دلتمردان مکرر یک اشتباه را تکرار 
می کنند و همواره بر روی کشورهایی تمرکز می کنند که 
م��ی دانند با کوچکترین اخم آمری��کا غالم حلقه به گوش 
آن خواهند ش��د و هیچگاه روحی��ه تعاملی پیش نخواهند 
گرفت. مگر نه آنکه این کشورها درکنار کشورهای اروپایی 
دل و جرات خود برای همراهی با ایران را نشان دادند و به 
خوبی یادآور شدند که نه تنها استقاللی از خود ندارند بلکه 
اگر اربابش��ان ازآنها بخواهد ؛رفتارهای نادرست تری حتی 
در عرصه دیپلماتیک ازخود نش��ان می دهند . با این وجود 
جادارد تا متولیان  بکوش��ند ب��ه  جای این گونه رفتارهای 
مسالمت آمیز بی فایده بکوشند بر روی کشورهای  تمرکز 
کنند که می دانند رویکرد تعاملی آنها به نفع ما خواهد بود 
،کش��وری مانند چین که استقالل خود را دارد و می تواند 
در هر می��دان نبردی بر همراه بودن ی��ا نبودن آن تمرکز 
کرد . و با تکرار اشتباهات استراتژیک  خود خسارت محض 

دیگری را با این به کشور تحمیل نکنند.
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رئیس شورای رقابت تاکید کرد؛
امکان درخواست افزایش قیمت 

خودروسازان هر ۳ ماه یکبار  
 

رئیس شورای رقابت با تاکید براینکه شورای 
رقابت امس��ال تکلیف دس��تورالعمل قیمت 
گذاری خودرو را مشخص کرده است، گفت: 
برای آن دسته از خودروهایی که قیمت پایه 
نداشته و جدید تولید شده اند شورای رقابت 
روش کلینیک را در قیم��ت گذاری اجرایی 

می کند.
رضا ش��یوا با اشاره به اینکه شورای رقابت به 
خودروس��ازان این اجازه را داده است که هر 
س��ه ماه یک بار با توجه به تغییرات قیمتی 
هزینه های تولید درخواس��ت محاس��به نرخ 
تورم بخشی را از بانک مرکزی داشته باشند، 
اظهار داشت: برهمین اساس اگر خودروسازان 

خواس��تار تغییر قیمتی محصوالت خود آن 
هم هر س��ه ماه یک بار باشد باید درخواست 
خود را به وزارت صنع��ت اعالم و با دریافت 
نرخ تورم بخش��ی از بانک مرک��زی تصمیم 
نهایی در مورد تغییر قیمت ها توس��ط ستاد 

تنظیم بازار گرفته شود.
 وی با تاکید براینکه ش��ورای رقابت امس��ال 
تکلیف دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را 
مشخص کرده است، افزود: این دستورالعمل 

تا پایان سال هیچ تغییری نخواهد کرد.
رئی��س ش��ورای رقابت در خص��وص مطرح 
ش��دن تعیین قیمت خودرو آن هم به روش 
کلینیک، گفت: برای آن دسته از خودروهایی 
که قیمت پایه نداش��ته و جدید تولید ش��ده 
اند شورای رقابت روش کلینیک را در قیمت 
گذاری اجرایی می کند به نحوی که از هفت 
تا 1٠ متخصص در حوزه  خودرو درخوست 
نموده تا با بررس��ی مستنداتی که در اختیار 
آنها قرار گذاشته شده ضمن توجه به هزینه 
تمام ش��ده خ��ودرو قیمت پای��ه محصوالت 

جدید تعیین می شود.
ش��یوا اضافه ک��رد: ای��ن روش فق��ط برای 
خودروهایی که قیمت پایه نداش��ته و تولید 
جدید هس��تند استفاده می شود و در مابقی 
خودروها دستورالعمل قیمت گذاری خودرو 
 مصوب ش��ورای رقابت اجرایی خواهد ش��د. 

 تسنیم 

 مدیرکل نظارت برتوزیع توانیر 
اعالم کرد؛

۱٢ استان در منطقه قرمز برق
 مدی��رکل نظارت برتوزیع توانیر با اش��اره به 
گرم ش��دم دمای هوا و افزایش مصرف برق، 
گفت: س��اعت ه��ای پرفش��اری در مدیریت 
پیک برق را پشت سر می گذرانیم به طوری 
که در حال حاضر 1٢ استان در منطقه قرمز 

قرار دارند.
مسعود صادقی با بیان این که امروز میانگین 
دمای هوا نس��بت به روز گذشته یک درجه 
گرمتر ش��ده اس��ت، اظهار کرد: این افزایش 
دم��ا، باعث باال رفتن مصرف برق در کش��ور 
شده است به طوری که هم اکنون 1٢ استان 

کشور در منطقه قرمز قرار دارند.
ب��ه گفت��ه وی خراس��ان  رضوی، خراس��ان 
جنوبی، سمنان، فارس، بوش��هر، هرمزگان، 

لرستان، کرمانشاه، کردستان، استان تهران، 
آذربایجان شرقی، اردبیل و کالنشهر اهواز و 
منطق��ه غرب مازندران  ه��م اکنون به دلیل 

افزایش مصرف در منطقه قرمز قرار دارند.
مدیرکل نظ��ارت برتوزیع توانیر از هموطنان 
س��اکن در این مناطق خواست که از طریق 
تنظی��م درج��ه کولره��ای گازی روی ٢٤ 
درجه و اس��تفاده از دور کن��د کولرهای آبی 
با پرس��نل صنع��ت برق برای پای��دار ماندن 
شبکه و جلوگیری از بروز مشکالت احتمالی 

همکاری کنند.
صادقی خاطرنشان کرد: هم اکنون همکاران 
م��ا در مرکز پای��ش صنعت  ب��رق و نیز در 
سراس��ر شرکت ها، در حال  مدیریت شرایط 
کنونی هستند اما همچنان نیازمند همکاری 

مشترکان هستیم.
همچنین مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی 
صنعت برق با اش��اره به افزایش بیش از یک 
درجه ای دمای هوای کشور در جاری گفت: 
نقشه های هواشناسی نش��انگر آن است که 
موج گرمای ش��دید وارد ایران شده است که 
ب��ه همین موضوع باعث افزایش بیش از یک 
درجه ای دمای هوا در این هفته خواهد شد 
و حتی دما در برخی نقاط کش��ور به بیش از 
5٠ درج��ه افزایش خواه��د یافت که در این 
ش��رایط نیازمند همکاری بیش��تر مشترکان 

برق هستیم. ایسنا 

سازمان حمایت اطالعیه  داد؛
آغاز اجرای طرح تشدید نظارت 

در بازار کاالهای اساسی  
س��ازمان حمایت با صدور اطالعیه ای از آغاز 
ط��رح ویژه نظارت بر بازار کاالهای اساس��ی 
و اق��الم ضروری مورد نی��از مردم خبر داد و 
اعالم ک��رد: در قالب این طرح نظارتی، رصد 
انبارها و مراکز نگهداری کاال در دس��تور کار 

گشت های نظارتی قرار گرفته است.
  سازمان حمایت با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: 
این سازمان با توجه به اقدامات وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت در راس��تای وظایف ذاتی و 
ماموریت های محوله از سوی دولت در تامین و 
توزیع به موقع کاالهای اساسی و اقالم ضروری 
مورد نیاز مردم، طرح ویژه تش��دید نظارت در 
بازار کاالهای اساسی و اقالم ضروری مورد نیاز 
مردم را از فردا شنبه ٢۸ تیرماه ٩٩ به صورت 

یکپارچه در سراسر کشور اجرایی خواهد کرد. 
بر این اساس، انبارها و مراکز نگهداری کاالها 
به دقت رصد ش��ده و بازرسی ها در سطح بازار 
نیز با تمرکز بر اقالم و مایحتاج ضروری مورد 

نیاز مردم تشدید خواهد شد.
س��ازمان حمایت در این اطالعی��ه به مردم 
ش��ریف کش��ور اطمینان داد ک��ه هیچگونه 
کمبودی در کاالهای اساسی و اقالم ضروری 
م��ورد نی��از مردم وج��ود نداش��ته و تمامی 
مایحتاج اساس��ی مورد نیاز مردم بدون وقفه 
تامین ش��ده اس��ت. در بخش دیگری از این 
اطالعی��ه آمده اس��ت: طرح تش��دید نظارت 
در ب��ازار کاالهای اساس��ی و اق��الم ضروری 
مورد نیاز مردم با همکاری بازرسان سازمان 
حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان 
و س��ازمانهای صنع��ت ، مع��دن و تجارت ، 
بازرسان اصناف ، بازرسین افتخاری و بسیج 
اصناف اجرایی و همچنین از همکاری و توان 
س��ازمان تعزیرات حکومتی و دادس��تانی در 

گشتهای مشترک استفاده خواهد شد.
این س��ازمان از مردم ش��ریف و بزرگوار ایران 
تقاضا دارد تا همچون گذشته در کنار بازرسان 
خدوم بخش های مختلف دولتی و صنفی قبول 
زحمت نموده و هر گونه تخلفات اعم از اختفاء، 
امتناع از عرضه کاال، گرانفروشی و احتکار را با 
شماره تلفن 1٢٤ ، سامانه قیمت و سازمانهای 

صمت سراسر کشوراطالع دهند.  شاتنا 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

سیاست روز دالیل پرداخت نکردن بدهی 7 میلیارد دالری کره جنوبی به ایران  
را بررسی می کند؛

شرط بندی روی 
اسب مرده 

معاون وزیر ارتباطات خبرداد؛

ابالغ جریمه ۲ میلیارد تومانی 
گران فروشی اینترنت به اپراتورها  

   رئیس رگوالتوری از ابالغ جریمه ٢ میلیارد تومانی به اپراتورها )ایرانسل 
و همراه اول( خبر داد.  

گرانی بسته های اینترنت موضوع بحث پررنگی است که نزدیک به دو هفته 
اس��ت در فضای مجازی درباره آن صحبت می شود. تخلف اپراتورها از یک 
سو و عقب نشینی نکردن شان از موضعی که دارند از سوی دیگر باعث شده 
این مساله به سرعت حل نشود و وارد فازهای پیچیده ای شود. تا آن جا که 
بر اس��اس قانونی که در پروانه های اپراتوری وج��ود دارد، امروز برای آن ها 

جریمه نقدی اعمال شده است.
 حسین فالح جوشقانی  اعالم کرد: به دلیل برنگشتن تعرفه اینترنت به حالت 
اولیه از س��وی اپراتورها و تداوم تخلفی که صورت گرفته اس��ت، صبح امروز 
جریمه دو میلیارد تومانی را به دو اپراتور ایرانسل و همراه اول ابالغ کردیم. 
معاون وزیر ارتباطات افزود: امروز  در جلس��ه کمیسیون تخلفات، جریمه دو 

میلیاردی را در پروانه های اپراتورها اعمال و به آن ها ابالغ کردیم. 
وی افزود: از جزئیات اقدامات صورت گرفته در دادگس��تری با خبر نیستم 

اما روال های قانونی پیگیری خواهد شد.   ایرنا 

سخنگوی س��تاد راهبری آزادسازی سهام عدالت 
گفت: در راس��تای شفاف س��ازی و رفع مشکالت 
پیش آم��ده در رابط��ه با ف��روش س��هام عدالت 
تع��دادی از مش��موالن، بانک ها و ش��رکت های 
کارگ��زاری تا روز دوش��نبه س��ی تیرم��اه جاری 
فرصت دارند امکانات الزم جهت پاس��خگویی به 
س��هامداران عدالت همانند دیگر مشتریان خود 
را فراه��م کرده و تمام مش��کالت آنها را پیگیری 

و رفع کنند.
حسین فهیمی اظهار داشت: بانک ها و کارگزاران 
باید از روز س��ی  تیرماه جاری به ویژه باید به سه 
پرس��ش س��هامداران مبنی بر اینکه آیا سفارش 
فروش اجرا ش��ده و سهام مشمول به فروش رفته 
است یا نه؟ در صورت فروش چه سهامی و به چه 
میزان و به چه قیمتی فروخته ش��ده است؟ و در 

صورت عدم فروش مشکل چیست؟

وی تاکی��د ک��رد: اگ��ر بانک ه��ا و ش��رکت های 
کارگ��زاری بع��د از روز س��ی  تیرماه پاس��خگوی 
س��هامداران عدالت نباشند با آنها برخورد قانونی 
می ش��ود. فهیم��ی در خصوص دالی��ل تاخیر در 
فروش س��هام عدالت مش��موالن گفت: براساس 
آخری��ن اطالعات و آم��ار، ح��دود دو میلیون و 
1٠٠ هزار نفر درخواست فروش ٣٠ درصد سهام 
عدالت خود را ثبت کرده اند که تاکنون سهام یک 

میلیون و ٢٠٠ هزار نفر به فروش رفته است.
وی ادام��ه داد: س��هامداران س��هام عدال��ت این 
اطمینان را داش��ته باشند که کارگزاران در مهلت 
قانونی، وجه حاصل از فروش س��هام را به حساب 
س��هامداران واریز می کنند زیرا در غیر اینصورت 
مش��مول تخلف سنگینی ش��ده و این موضوع از 
سوی مقام ناظر بازار سرمایه نیز پیگیری می شود.

سخنگوی س��تاد راهبری آزادسازی سهام عدالت 

تاکید کرد : اولویت نخست شرکت سپرده گذاری 
مرکزی، بانک ها و شبکه کارگزاری در فروش سهام 
عدالت، حفاظت و صیانت از دارایی های مشموالن 
سهام عدالت است تا از سو استفاده های احتمالی 
در این زمینه جلوگیری ش��ود به طوری که هیچ 
ف��ردی غی��ر از خود س��هامدار، امکان س��فارش 

گذاری برای فروش سهام را نداشته باشد.
فهیم��ی اضافه ک��رد: نظر به اینک��ه احراز هویت 
مشموالن سهام عدالت تنها از طریق ارائه شماره 
ش��بای بانکی و تلفن همراه به نام خود فرد انجام 
می ش��ود لذا دقت و حساسیت باالیی نسبت به 
نحوه شناس��ایی مش��تریان در این زمینه اعمال 
می ش��ود و ممکن اس��ت در این رهگذر سفارش 
عده ای از افراد هنوز نهایی نش��ده باشد یا اینکه 
آنها سفارش خود را گذاشته اند اما هنوز فروشی 

انجام نشده است. سپرده گذاری مرکزی

سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت اعالم کرد؛

الزام بانک ها و کارگزاری ها برای پاسخگویی به مالکین سهام عدالت


