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شرکت سپردهگذاری مرکزی اعالم کرد

رئیسجمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

بودجه محل نزاع سیاسی نیست

اخبــــار

یکصد و هشــتاد و نهمین جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست حسن
روحانــی رئیسجمهــوری تشــکیل شــد و در خصــوص الیحه بودجه ســال  1400و بســته اجرایی
جهش تولید در صنعت خودرو بحث و بررسیهای الزم صورت گرفت و مواردی نیز به تصویب
رســید .رئیسجمهــوری در ایــن جلســه پــساز گــزارش ســازمان برنامــه و بودجــه در خصوص
مباحثــی که دربــاره الیحه بودجه ســال  1400در روزهای اخیر مطرح شــده اســت ،گفت :تنظیم
لوایــح بودجــه مســتلزم فرآینــدی پیچیــده و تخصصی اســت که امســال ایــن فرآینــد در دولت
همچون ســالهای گذشــته با توجه به شــرایط جنگ اقتصادی و اراده دولت بر اصالح ســاختار
بودجه با حساســیت و دقت بیشــتری طی شــده و بودجه  1400با نگاه تأکید بر حمایت معیشتی
و توســعه ســرمایهگذاری تنظیــم شــده اســت .روحانی اختــاف دیــدگاه و نظرات کارشناســی و
تخصصــی در تنظیم بودجــه را امری طبیعی
و بدیهی دانســت و افــزود :نباید اجازه بدهیم
موضوعــی به این حــد پیچیــده و تخصصی و
حســاس و حیاتی محل مناقشــههای سیاسی
قــرار بگیرد .رئیسجمهوری تأکید کرد :دولت
تالش دارد در جلسات مرتبط با این موضوع،
مباحــث مربوط به بودجــه را با در نظر گرفتن
الزامــات و اقتضائات کشــور و با اجماعســازی
الزم بــه نتیجــه برســاند .روحانــی با اشــاره به
اینکــه دولت در ســه ســال اخیر لوایــح بودجه
کشــور را بــا توجه به شــرایط جنــگ اقتصادی
تنظیــم کرده اســت ،گفت :بودجه ســال 1400
واقعیتهــای پیش رو را در نظر گرفته و توجه
به درآمدها و هزینههای کشــور دو محور مهم
توســعه و زیرســاختهای کشور و حمایت از اقشــار کم برخوردار اصلیترین رویکرد بودجه بوده
اســت.رئیسجمهوری تصریــح کــرد :دولت تــاش دارد در کنــار فراهم آوردن زمینههای رشــد
درآمدهای کشور ،هزینهها را براساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی مدیریت کند .در این جلسه
همچنین بسته اجرایی جهش تولید در صنعت خودرو از سوی وزارت صمت با محورهایی نظیر
افزایش تولید و رقابتی کردن صنعت خودرو بر مبنای سرفصلهای تولید ،برطرف کردن موانع
اقتصادی و شــیوه قیمتگذاری محصوالت شــرکتهای خودرو ســاز ،افزایش شــمارگان تولید و
بهینــه ســازی ،ایجــاد آرامش در بازار خودرو و حذف رانت و واســطه گری مطرح و بررســی شــد.
روحانی با اشاره به اینکه در دنیای امروز ارزش افزوده بازار خودروسازی و صنایع عظیم وابسته
به آن بخش بزرگی از اقتصاد کشورها را به خود اختصاص داده است ،اظهار داشت :در جامعه
امروز کیفیت خودرو مطالبه مردم اســت که بایســتی با همافزایی و هماهنگیهای الزم ،توقع و
انتظارات را به نحو مطلوبی پاسخ داد/ .پایگاه اطالع رسانی رئیس جمهوری

 5500میلیارد تومان کارانه پرستاران پرداخت شد

http://irannewspaper.ir

رئیــس ســازمان برنامه و بودجه کشــور از پرداخت کارانه ماه گذشــته پرســتاران که بیش از ۵
هــزار و  ۵۰۰میلیارد تومان بود بهصورت یکجا خبر داد .محمدباقر نوبخت اظهارداشــت :عالوه
بر افزایش فوقالعاده ویژه پرســتاران زحمتکش ،کارانه ماه گذشــته آنها که بالغ بر  ۵هزار و ۵۰۰
میلیــارد تومــان بود بهصــورت یکجا پرداخت شــد .وی گفت :برای تخصیــص منابع از معاونت
بهداشت و درمان سازمان برنامه و بودجه گزارش عملکردی مبنی بر اینکه آیا بودجه تخصیص
یافته به این مراکز (دانشــگاههای علوم پزشــکی و وزارت بهداشت) بهدرستی پرداخت میشود
یا خیر را دریافت میکنم .رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود :امسال اجازه استخدام  ۲۳هزار
پرستار در ابتدای سال و همچنین  ۳۰هزار پرستار دیگر در میانه سال به وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی داده شد /.سازمان برنامه و بودجه

جزئیات اعطای کارت اعتباری سهام عدالت

گــروه اقتصــادی /آخریــن اخبــار از آمادگی
شــرکت ســپردهگذاری مرکــزی بــرای ارائــه
ســرویسهای الزم به بانکها برای اعطای
کارت اعتباری به مشــموالن ســهام عدالت
حکایــت دارد و بانکها میتوانند بر مبنای
ارزش روز دارایــی افراد بــرای اعطای اعتبار
اقــدام کننــد .کارت اعتباری ســهام عدالت
بــر مبنــای ارتبــاط بیــن بــازار پــول و بــازار
ســرمایه طراحی شــده و فــرد یــا وثیقهگذار
میتواند از طریق درگاه الکترونیک بانکها
درخواســت خود را ارســالکنــد و پس از آن
سرویسها و تبادالت اطالعاتی بین شرکت
ســپردهگذاری مرکــزی و بانکهــا برقــرار
میشود.
ëëجزئیات اعطای اعتبار از سوی بانکها
بر ایــن اســاس ،برخــی از بانکها طرح
را در قالــب اعطــای کارت اعتباری دیدهاند
و برخــی از بانکها در صدد این هســتند که
یکی از حســابهای مشتری را شــارژ کنند و
ســهامدار بتوانــد از تســهیالت مربوطــه در
بانکها برخوردار شــود .در واقــع هر بانکی
متناســب با سطح پوشش ریسک درصدی
از دارایــی خــود را در قالــب اعتبــار ارائــه
میدهــد .برخــی بانکهــا  ۶۰درصد ارزش
روز دارایــی فــرد و برخــی تــا صددرصد هم
برای اعطای تســهیالت پیشبینی کردهاند
کــه مکانیســم آن بســتگی بــه بانــک عامل
دارد.در نهایــت درخواســت فرد به شــرکت
ســپردهگذاری مرکزی ارســال میشود .این
درخواســتها بهصــورت تجمعــی بــوده
و بحــث توثیــق مکانیــزه اتفــاق میافتــد و
بعــد از آن شــرکت بــه بانک اعــام میکند
که ســهام فرد توثیق شــد و بانــک میتواند
به ســهامدار اعتبــار دهد.برخــی از بانکها
در نظــر دارنــد ایــن مبلــغ را در قالب شــارژ
کــردن کارت عادی مشــتریان ،برخی کارت
خریــد و برخــی از طریــق روشهــای نویــن
پرداخــت شــارژ کنند.ایــن طــرح بهصورت
ویــژه بــرای مشــموالنی اســت کــه روش
غیرمســتقیم را بــرای مدیریت ســهام خود
انتخــاب کردهانــد .در حــال حاضــر بــرای

مســتقیمها چند بانــک از جمله بانک ملی
ایــن کار را انجــام میدهنــد ،اما بــا توجه به
اینکــه غیرمســتقیمها حــدود  ۳۰میلیــون
هســتند تعداد بانک بیشــتری بــه این طرح
میپیوندند.
ëëمشــموالن بایــد چــه ویژگیهایی داشــته
باشند؟
به گزارش ایسنا ،مشمول سهام عدالت
کــه روش غیرمســتقیم را بــرای مدیریــت
ســهام خــود انتخــاب کــرده اســت ،بایــد
ســجامی باشــد و بعــد از احــراز هویــت در
اپلیکیشنهای مربوط به بانکهای عامل و
پس از اینکه شــرکت سپردهگذاری سجامی
بودن فرد را برای بانک تأیید کرد ،میتواند
دارایــی خود را مشــاهده کند و متوجه شــود
چقدر دارایی سهام عدالت دارد و متناسب
بــا آن ،فرم مربوطه را داخل سیســتم بانک
پــر کند .فرآیند کامالً بهصــورت الکترونیکی
اســت و متقاضیــان میتواننــد درخواســت
خــود را از طریــق اپلیکیشــنهای بانکــی
ارائــه دهنــد.در این راســتا ،شــایعاتی مبنی
بــر اختصــاص وام بــا  ۵۰درصــد از ارزش
روز ســهام عدالــت با نرخ ســود  ۱۸درصد و
دوره بازپرداخت سه ساله برای سهامداران
روش غیر مســتقیم ســهام عدالت منتشــر
شــده است که از سوی شرکت سپردهگذاری
مرکــزی تکذیــب شــد.به گــزارش روابــط
عمومــی ســمات ،برخــی از ســایتها و
کانالهــای مجازی در روزهای اخیر اخباری
منتســب بــه معاون شــرکت ســپردهگذاری
مرکــزی مبنــی بــر اختصــاص وام بــا 50
درصــد از ارزش روز ســهام عدالــت بــا نرخ
ســود  18درصــد و دوره بازپرداخــت ســه
ســاله برای ســهامداران روش غیرمستقیم
سهام عدالت منتشــر کردهاند که این اخبار
غیــر واقعی اســت .براســاس این گــزارش،
شرکت سپردهگذاری مرکزی از امروز آماده
ارائــه ســرویسهای الزم بــه بانکهــا برای
اعطای کارتهــای اعتباری به ســهامداران
سهام عدالت اســت و بانکها میتوانند بر
مبنــای ارزش روز دارایی افراد برای اعطای

مشمول سهام عدالت که روش غیرمستقیم را برای
مدیریت سهام خود انتخاب کرده است ،باید سجامی
باشد و بعد از احراز هویت در اپلیکیشنهای مربوط به
بانکهای عامل و پس از اینکه شرکت سپردهگذاری
سجامی بودن فرد را برای بانک تأیید کرد ،میتواند
دارایی خود را مشاهده کند و متوجه شود چقدر دارایی
سهام عدالت دارد و متناسب با آن ،فرم مربوطه را
داخل سیستم بانک پر کند

اعتبــار بــر اســاس مکانیســمهای اعتبــاری
خــود اقــدام نماینــد .همچنین نرخ ســود و
دوره بازپرداخت کارتهای اعتباری ســهام
عدالــت به سیاســتهای بانکهــای عامل
بســتگی داشــته و هنوز بانکهــا در این باره
اعالم نظر رسمی نکردهاند.
 ëëجاماندگان سهام عدالت به گوش باشند
غالمرضــا مرحبــا ،نماینــده مــردم
آســتارا در مجلــس نیــز معتقد اســت روند
ثبتنــام از «جامانــدگان ســهام عدالــت»
بالفاصلــه پــس از رأی نماینــدگان و تأییــد
شــورای نگهبــان آغــاز خواهــد شــد تــا آن
دســته از جامانــدگان ســهام عدالــت که در

زمــره ۶دهــک پایینــی جامعــه قــرار دارنــد
نیــز از مزایــای ایــن طــرح بهرهمند شــوند.
کمیســیون اقتصادی مجلــس از ماهها قبل
طرحی را برای ثبتنام از جاماندگان سهام
عدالــت در دســتور کار قــرار داد .براســاس
ایــن طــرح ،افــراد و خانوادههــای ۶دهــک
پایینــی جامعــه کــه شــرایط دریافــت ایــن
ســهام را دارند اما در نوبــت قبلی موفق به
ثبتنام نشدهاند ،امکان ثبتنام و دریافت
ســهام عدالت را پیــدا میکنند .این مصوبه
بعــد از بررســیهای فــراوان در کمیســیون
اقتصادی نهایی شــد و بــرای تصمیمگیری
راهی صحن شــده و بــزودی تعیین تکلیف

خواهــد شــد.مرحبا بــا اشــاره بــه دالیلی که
در نهایــت اعضــای کمیســیون اقتصــادی
مجلــس را نســبت به طراحــی و تدوین این
طرح مجاب کرد ،گفت :بر اساس آمارهای
رســمی نهادهای نظارتی ،بیش از ۲میلیون
و ۳۰۰هــزار نفــر از مددجویــان بهزیســتی و
افزون بر یک میلیون نفر از اعضای خانواده
کمیته امداد ،با وجود محرومیتهای جدی
در فهرست دریافتکنندگان سهام عدالت
قــرار ندارند .این در حالی اســت که فلســفه
وجــودی ایجاد و توزیع این ســهام ،حمایت
از اقشــار محــروم جامعــه اســت .بــر ایــن
اســاس نمایندگان در قالب طــرح ثبتنام
دوبــاره از جامانــدگان تــاش میکننــد تــا
جهتگیری کلی طرح را به سمت حمایت
از اقشار آسیبپذیر بازگردانند.
ëëارزش روز سهام عدالت
شــاخص بــورس دیــروز افــت  5هــزار
و  870واحــدی را تجربــه کــرد.در پایــان
معامــات دیــروز بــازار ســرمایه ،ارزش هر
برگ ســهام عدالــت  ۵۳۲هــزار تومانی به
 10میلیــون و  563هزار تومان و ســهام یک
میلیــون تومانــی بــه  21میلیــون و  126هزار
تومان رسید.

