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زنبیل
گرانی گوجه فرنگی و ارزانی پیاز

مهر| رئیس اتحادیه 
فروشــندگان میــوه و 
سبزی از افزایش حدود 
۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰تومانی 
گوجه فرنگی  قیمــت 
داد.  خبــر  بــازار  در 
اسداهلل کارگر در این باره گفت: »قیمت هر کیلوگرم 
گوجه فرنگی در بازار طی روزهای اخیر حدود ۱۰۰۰ 
تا ۱۵۰۰تومان افزایش داشته است. نرخ هر کیلوگرم 
از این محصول درحــال حاضر کیلویی بین ۳۵۰۰ تا 
6000 تومان اســت. قیمت هر کیلوگرم پیاز زرد نیز 
بیــن ۲۵۰۰ تا 3700 تومان و پیاز شــیری ۳۰۰۰ تا 

4000تومان است.«

ارز دامن تجهیزات پزشکی را گرفت

ایسنا| رئیس اتحادیه 
تجهیزات  بازرگانــان 
ایران گفت:    پزشــکی 
»علیرغم تصمیم دولت 
مبنی بــر تخصیص ارز 
به بدهی واردکنندگان 
تجهیزات پزشکی به شــرکت های خارجی در اوایل  
سال گذشته، ارز مورد نیاز هنوز به این بخش پرداخت 
نشده است.« ابوالفتح صانعی با بیان این که تعلل بخش 
اجرایی بانک مرکزی در تســویه طلب شرکت های 
خارجی موجب کمبود تجهیزات پزشکی خواهد شد، 
گفت: »از ابتدای  سال گذشته که ارز تک نرخی شد، 
بالغ بر ۱۸۰ شرکت در حوزه تجهیزات پزشکی و دارو 
مبلغ ۲۸۷ میلیون یورو به شرکت های خارجی بدهکار 
شدند. برای تخصیص ارز بدهی، راستی آزمایی های 
الزم از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
صورت گرفته و تعهدات محضــری در مورد صحت 
این بدهی به همراه نامه شرکت های فروشنده مبنی 
بر تأیید این مطالبه و بررسی و تأیید توسط حسابرس 
قانونی اخذ شده است. تعلل بیشتر در این زمینه باعث 
بروز مشــکل در حوزه تجهیزات پزشــکی در آینده 

خواهد شد.«

فاطمه صفری- شهروند| ایرانی ها چیزی حدود 6 هزار و 300 میلیارد 
تومان سود سهام عدالت گرفته اند و بنا شــده است که سود  سال 
مالی 97 هم تا نیمه دوم امســال پرداخت شود. حاال 42  میلیون نفر 
ایرانی از 6 دهک پایین جامعه ایرانی برگه ســهام عدالت در دست 
دارند و 2 میلیون  از دارندگان ســهام عدالت فوت کرده اند؛ از این 
میان 5 میلیون نفر از دارندگان ســهام عدالــت  حتی برای گرفتن 
سودشان مراجعه نکرده اند. جعفر سبحانی، مشاور رئیس سازمان 
خصوصی سازی به »شــهروند« می گوید که هنوز این امکان وجود 
ندارد که افراد جدید برای سهام عدالت ثبت نام کنند و البته مردم 
هم به هیچ عنوان برگه سهام عدالت کســی را نخرند؛ چون هنوز 

ممنوعیت خرید و فروش برگه سهام عدالت برداشته نشده است. 
در ادامه به مهمترین پرسش ها در این زمینه پاسخ داده ایم:  

سهام عدالت چیست؟ 
ســال 85 بود که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری وقت اعالم کرد که 
برای توزیع عادالنه ثروت بین  اقشــار مختلف مردم تصمیــم دارد برگه های 
ســهامی با عنوان ســهام عدالت بین مردم توزیع کند و همــان  زمان بود که 

49 میلیون نفر برای دریافت سهام عدالت ثبت نام کردند.  
بر اساس این طرح، برگه های سهام به ارزش یک میلیون تومان برای هر نفر 
توزیع شد که البته  پول آن به صورت نقدی قابل دریافت نبود. مشموالن سهام 
عدالت  درواقع 6 دهک پایین جامعه بودند.  پشتوانه این سهام ها شرکت های 
ســرمایه پذیری بودند که  شامل 49 شرکت می شــدند. عمده این شرکت  ها 
دولتی بودند و در آن زمان گفته می شــد که برخی از  آنها زیان ده هســتند و 

نمی توانند سود سهام عدالت را تأمین کنند.  
 چند نفر از سود سهام عدالت شان چشم پوشی کرده اند؟

جعفر سبحانی، مشاور رئیس سازمان خصوصی ســازی درباره آخرین آمار 
دارندگان سهام عدالت به   »شــهروند« می گوید: »هیچ ثبت نام جدیدی برای 
سهام عدالت انجام نشــده و درحال حاضر هم این امکان  وجود ندارد که افراد 
دیگری برای گرفتن ســهام عدالــت ثبت نام کنند. بنابرایــن درحال حاضر 
49 میلیون  نفر  مشمول سهام عدالت هســتند  که از این تعداد دو میلیون نفر 
فوت کرده اند  و تنها 42 میلیون نفر  شماره شبای خود را به سامانه سهام عدالت 
برای دریافت ســود وارد کرده اند. بنابراین 5 میلیون نفر  مشمول سهام عدالت 

برای گرفتن سودهای خود هیچ اقدامی انجام نداده اند.«  
 آیا شرکت های پشتوانه سهام عدالت بورسی هستند؟

بله، تعدادی از این شرکت ها در بورس هم فعال هستند و از این تعداد شرکتی 
که سهام شان واگذار شده  است،  35 شرکت بورسی و 14 شرکت غیربورسی 
هستند. سازمان خصوصی ســازی برخالف  بسیاری از شــایعاتی که مطرح 
می شود معتقد است که بیشتر شرکت هایی که سهام عدالت شان واگذار شده، 

 سودآور هستند و تنها برخی از آنها زیان ده هستند.  
 پروسه دریافت سود سهام عدالت چگونه بود؟

  براساس اعالم دولت هر ســال سود این شرکت ها به حســاب خزانه واریز 
می شد. سود ساالنه هر فرد  رقم تقریبا ناچیزی بود که تا سال 96 به دست مردم 
نرسید و درواقع چیزی حدود 10 سال سود سهام  عدالت به دست مردم نرسید 
و پس از آن دولت اعالم کرد که تاکنون ســود هر نفر از سهام عدالت   532هزار 
تومان است. در این میان دولت پیشنهاد کرد که افراد حدود 500 هزار تومان 
به حساب  تعاونی ســهام عدالت واریز کنند تا با ســود 10سال گذشته بشود 
یک ســهم کامل ســهام عدالت خریداری کرد.  قیمت هر برگه سهام عدالت 
یک میلیون تومان بود و به این ترتیب سهام افراد بیشتر می شد، اما این  موضوع 
چندان مورد استقبال مردم واقع نشد و تعداد اندکی از دارندگان سهام عدالت 

این مبلغ را افزایش  دادند و سهم خود را کامل کردند. 
 از چه زمانی سود  به حساب مشموالن واریز شد؟

بعد از این ماجراها  در سال 95  دولت اعالم کرد که سود سهام عدالت دیگر 
نباید  به خزانه  برود و از  فروردین 96 از مردم شــماره حساب دریافت شد  تا به 
حساب مشموالن سود سهام شان  واریز شــود. بر  این اساس برای 42 میلیون 
نفر سود سهام عدالت به صورت کامل واریز شد. در سال 97 درواقع سود  سهام 
عدالت سال مالی 96 ریخته شد. البته آخرین گروهی که هنوز از سال 97 سود 
سهام عدالت شان را  نگرفته بودند، کارمندان دولت و بازنشسته ها هستند که 
آنها هم هفته گذشته سود سهام عدالت شــان را   گرفتند. مبلغ این سود برای 
کسانی که برگه سهام یک میلیون تومانی داشتند 150 هزار تومان برآورد  شد. 
گرچه بسیاری از مردم سهام عدالت شان ارزشش به یک میلیون تومان نرسیده 
بود، اما در این سال سود  ســهام عدالت برای همه به صورت کامل  واریز شد.  با 
این حســاب 42 میلیون ایرانی 6 هزار و 300  میلیارد تومان سود سهام عدالت 

دریافت کردند. 
 سود سهام عدالت سال 97 چه زمانی پرداخت می شود؟

وزارت اقتصاد اعالم کرده است که سود ســهام عدالت  سال 97 احتماال در 
نیمه دوم  سال 98 پرداخت می  شود. مبلغ سود ساالنه سهام عدالت برای  سال 

سرنوشت برگه های سهامی توزیع عادالنه ثروت؛

 5 میلیون ایرانی
 سود سهام عدالت شان را نخواستند!

8
شنیده شده شخصی با مدیریت 400 پیامک برای خودروها قیمت گذاری می کند. این موضوع را احمد سالک، نماینده دخل و خرج

مجلس به ایلنا گفته و توضیح داده است: »باندها و دالل هایی امروز از فضای مجازی استفاده و روی کاالهای اساسی 
مردم کار می کنند. شنیده شد که شخصی با ۴۰۰ پیامک، ۴۰۰ نفر را مدیریت کرده و در گوشه ای نشسته و خودروهای 

مورد نیاز مردم را قیمت گذاری می کند.«
او تاکید کرده است: »اینها در اقتصاد اخالل ایجاد می کنند و بی تردید باید با شبکه های نفوذ هم مرتبط باشند، درنتیجه 

در این سمت هم کنترل جدی دستگاه های اطالعاتی و امنیتی را می طلبد.«

کارگردانی 
بازار خودرو 
با 400 پیامک 
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بستن کمربند می تواند خطر 
مرگ و میر را در سرنشینان 

صندلی عقب، 25 تا 75 درصد 
کاهش دهد.


