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تورم نقطه به نقطه ،دوباره
صعودی شد
طبقاعالممرکزآمارایران،تورممصرفکننده
کلکشوردرپایاناردیبهشتماهباکاهش2.4
واحدی ،به 29.8درصد رسیده است .آخرین
بار در اسفند  97تورم کل ( 12ماهه) زیر 30
درصدبودواکنونبعداز 13ماه،دوبارهبهکمتر
از 30درصدرسیدهاست.باوجودکاهشتورم
کل ،تورم نقطه به نقطه ،در اردیبهشت امسال
برخالفروندیکسالگذشته،اندکیافزایش
یافتهوبه 21درصدرسیدهاستکه 1.2واحد
درصدبیشترازماهقبلاست.تورمنقطهبهنقطه
آخرینبارمرداد 97زیر 20درصدبودکهبعداز
رشد تا 52درصد در اردیبهشت 98وارد روند
نزولیشدتورمنقطهبهنقطهبهنوعیپیشنگر
تورمکلاست.

سه شنبه  6خرداد 1399
 3شوال .1441شماره 20386

آغاز فروش پرابهام سهام عدالت

فروش 30درصد سهام عدالت برای متقاضیان مدیریت مستقیم سهام
بــراســاس اع ــام وزارت اقــتــصــاد ،کسانی
کــه روش مدیریت مستقیم سهام عدالت
را انتخاب کــرده انــد ،می توانند از امــروز با
مراجعه به شعب بانک ها ،سفارش فروش
 30درصــد سهام خود را ثبت کنند .سهام
مربوط از  10خرداد به مرور فروخته و پول آن
به حساب مشموالن واریز می شود.به گزارش
خراسان ،افراد باید به همان بانکی مراجعه
کنند که شماره شبای ثبت شده در سامانه
عدالت متعلق به حسابشان در آن بانک است.
افرادی هم که روش مستقیم را انتخاب نکرده
انــد باید منتظر ورود شرکت هــای سرمایه
گــذاری استانی به بورس باشند .البته تا 8
خردادامکانانتخابروشمستقیمدرسامانه
سهام عدالت ( )samanese.irوجود دارد.
تاکنون مشخص نشده است که منظور از 30
درصد سهام چیست؟ با توجه به متغیربودن
قیمت سهام در بورس 30 ،درصد ارزش نمی
تواند دقیقا تعیین شــود 30 .درصــد تعداد
سهام هم با توجه به تنوع شرکت ها ،امری
پیچیده است.گفتنی است در اطالعیه اولیه
شورای عالی بورس و همچنین مرکز روابط
عمومی و اطالع رسانی ،تصریح شده بود که
"کلیه دارندگان" سهام عدالت که قصد فروش
قسمتی از سهام خود را دارند ،می توانند از

امروز به شعب بانک هایی که قبال در آن دارای
حساب بانکی بوده و شماره شبای آن حساب
را به سازمان خصوصی سازی معرفی کرده
اند ،مراجعه و با تکمیل فرم های مربوط نسبت
به تکمیل سفارش فروش  ۳۰درصد از سهام
عدالت خود و تعهد نامه مربوط ،اقدام کنند،
اما فهیمی معاون وزیر اقتصاد ،امکان فروش
را مختص کسانی دانست که روش مستقیم
را انتخاب کرده اند و توضیح داد :بر اساس
آخرین جلسه شــورای عالی بــورس اجــازه
داده شد سهامدارانی که روش مستقیم را
برای مدیریت سهام عدالت انتخاب کردهاند
بتوانند  ۳۰درصد از داراییهای خود را به
فروش برسانند.به گفته وی این مقدار سهام
( 30درصد) از سهام به صورت یک جا یا به
صورت تدریجی از طریق کارگزاری و با رعایت
مصالح مشموالن سهام عدالت به فروش
خواهد رفت و وجوه آن به حساب افراد واریز
میشود .ویدرگفتوگوبامهرهمضمناشاره
به امکان ارائه درخواست فروش سهام به بانک
توسط این گروه از زمانی که شرکت سرمایه
گذاریاستانیدربورسدرجشود،گفتبرای
کسانی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده
اند ،محدودیت  30درصد وجود ندارد و می
تواننددرخواستفروشهمهسهامرابدهند.

خواجه نائينی معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد اعالم کرد

توزیع بسته های معیشتی بین 65هزار خانواده آسیب دیده از کرونا
رضا رزاقی-ویروسکروناتاامروز،بعدازگذشت
کمتر از  6ماه از شیوعش ،توانسته میلیونها نفر
درکلجهانراخانهنشینوبیکارکند.طبعاکشور
ما نیز از این قاعده مستثنا نبوده و با تعطیلی چند
هفتهای اجتماعات مختلف شهری و همچنین
تعلیق بسیاری از مشاغل که پرخطر به شمار
ن در برابر اثرات
رفتهاند ،بسیاری از هموطنانما 
جانبی این ویــروس ،آسیب دیدند.البته در سیر
اتفاقات حاصل از کرونا در ایــران ،تفاوتهای
زیادیبابقیهکشورهادیدهشد.مردمکشورمانبا
راهاندازی پویشهای حمایتی یا همراهی و درک
شهروندان دیگر در زمینه مشکالت اقتصادی
حاصل از کرونا ،پشتیبان یکدیگر بودند تا این
دورهپرالتهابوسخت،باخطراتکمتریسپری
شود.درکنارهمهکمکهاوجنبشهایمردمی،
شهرداریمشهدنیز،باپیشگامیدرعرصهمقابله
با کرونا در کشور ،در کنار جلوگیری از همهگیری
این ویروس در مشهد ،اقدامات حمایتی بدیعی
نیز از شهروندان و کسبوکارهای آسیبدیده
انجام داده اســت .نهاد مدیریت شهری مشهد
ی مشاغل در اسفندماه ،نوید
که از ابتدای تعطیل 
بخششاجارهها،عوارضوپرداختیهایماهانه
شهروندان طرف حساب با شهرداری را داده
بود ،همزمان با روزهــای ماه مبارک رمضان نیز
برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان مشهدی
دست به حمایت و پشتیبانی دیگری زد .توزیع
 65هزاربستهمعیشتیتوسطشهرداریمشهد،
شاید یکی از مهمترین و بزرگ ترین فعالیتهای
نهادهای شهری در کل کشور به حساب بیاید.
دکتررضاخواجهنائینی،معاونمالیوپشتیبانی
شهرداریمشهد،درگفتوگوباروزنامهخراسان،
حول محور گام جدید حمایتهای شهرداری
در دوره کرونا گفت :در ابتدای امسال طرحی
از طــرف شــهــرداری ،بــه شـــورای محترم شهر
مشهد تقدیم شد که بــراســاس آن ،بودجه ای

بــرای حمایت از  50هــزار خــانــواده ضعیف یا
آسیبدیدهمشهدیکهشغلوابستهبهشهرداری
دارنــد و بهواسطه کرونا ،بــدون دریافت حقوق
ماهانه ،در تعلیق کاری به سر میبرند،تخصیص
داده شد  .البته درخور ذکر است در پایان اسفند
ماه سال گذشته و با اختصاص اعتبار 30میلیارد
تومانی شورای شهر مشهد ،یک میلیون تومان به
حساب هرکدام از  30هزار کارمند حقوقبگیر
شهرداری که دچار ضعف اقتصادی شده بودند،
واریزشد.ازطرفیباتخصیص 10میلیاردتومان،
از دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم حمایت شد،
 18میلیاردتومانبرایضدعفونیوحفظمسائل
بهداشتی اماکن عمومی ،پارک و  ...هزینه شد.
جدای از موارد ذکر شده ،الیحه دیگری از سمت
شهرداریبهشورایمحترمتقدیموتوسطاعضای
شورا تصویب شد تا تمامی مغازهها و واحدهای
تجاری شهرداری برای مدت سه ماه از پرداخت
اجارهمعافباشندهمچنینبامصوبهشورا،وصول
همه چکهای شهرداری با سه ماه تعویق اتفاق
افتاد ،از طرف دیگر واحدهای مختلف از عوارض
کسبوپیشهوعوارضتجاریموقتهمبرایسه
ماه معاف شدند.طرح حمایت معیشتی50هزار
خانواده مشهدی ،با موافقت شورا تصویب شد و با
لزوم هماهنگی و همکاری همه نهادهای مربوط
وارد مرحله اجرایی شد .در این طرح ،بسته هایی
شامل حبوبات ،اقــام بهداشتی ،برنج ،روغن

و مواد مورد احتیاج امرار معاش خانواده تهیه و
با شناسایی خانواده ها توسط نهادهای تحت
مدیریت شــهــرداری مشهد از جمله شوراهای
اجتماعی محالت ،توزیع شــد .ایــن بستهها با
قیمتی حدود250هزار تومان توسط شهرداری
آماده شد ،اما طبیعتا به دلیل تهیه عمده اقالم،
ارزش مادی بستههای توزیع شده ،بیش از مبلغ
مذکوراست.درروندشناساییاینخانوادههانیز
سعی شد با هماهنگی بقیه نهادهای حمایتگر
شهر ،از همپوشانی خانوادهها در فهرستهای
مختلف جلوگیری شود و فقط خانوادههایی که
پیشازاین،ازهیچنهادیبستهمعیشتیدریافت
نکردهاند،مشمولاینطرحشوند.بااینحالطی
آماده سازی و توزیع بسته ها در مراحل مختلف،
خانوادههای آسیب دیده دیگری نیز شناسایی
شدندکهوابستهبهشهرداریمحسوبنمیشدند
اما به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی ،باید با
فوریتازآنهاحمایتمیشد،ازاینجهتدرچند
روزگذشته،الیحهدیگریمبنیبرافزایشبودجه
طرح حمایتی شهروندان ،تقدیم شورا شد که با
موافقتشوراوافزایشبودجهبهسقف 16میلیارد
تومان ،توانستیم  65هزار بسته معیشتی را تهیه
کنیم که هنوز هم مراحل آخر توزیع آن ،در حال
انجام است.امیدواریم بتوانیم با همکاری مردم
و نهادهای دیگر ،فعالیتهای حمایتی را ادامه
دهیم و حتی فراگیرتر از پروژه فوق ،فعالیتهای
بیشتری داشته باشیم .در همین طرح اگر هر
خانواده را به طور متوسط پنج نفر در نظر بگیریم،
بسته های معیشتی ،جمعیتی بیش از یک و نیم
میلیوننفرراپوششدادکهتقریبانیمیازجمعیت
مشهدراتشکیلمیدهد.سعیداشتیمکمکیهر
چندکوچک،برایشهروندانآسیبدیدهدرنظر
بگیریمکهبهلطفخداتاحدزیادیموفقبود.بعد
ازاینهمامیدواریمبهانحایدیگرنیز،پشتیبانیاز
شهروندانراادامهدهیم.

جزئیاتثبتنام
وشروطمتقاضیانخودرو

آغاز پیش فروش  25هزار خودرو با تعیین شروط تازه برای
متقاضیان و شیوه جدید پیش فروش
پس از ابالغ قیمت های پایه تعیین شده برای
محصوالت ایران خودرو و سایپا توسط شورای
رقابت ،پیش فروش  25هزار خــودرو شامل
 4محصول ایران خودرو و  7محصول سایپا،
از روز یک شنبه مصادف با عید فطر آغــاز و
جزئیات ثبت نام و شروط متقاضیان مشخص
شد.براساس گــزارش خبرگزاری ها ،پیش
ثبت نام اولیه از روز عید فطر (یک شنبه) آغاز
شد و تا پایان امروز (سه شنبه) ادامه دارد .در
این مرحله متقاضیان پس از احراز هویت ،با
مراجعه مجدد به سایت خودروساز و با معرفی
حساب ،بــرای خرید خــودرو اعــام آمادگی
میکنند.
فروش خودرو در این طرح از روز چهارشنبه

هفته جاری آغاز میشود و به مدت یک هفته
ادامه خواهد داشت و هیچ تفاوتی بین کسانی
که در ساعات اولیه وارد سایت شدند و کسانی
که در آخرین لحظه به واریز و انتخاب خودرو
اقـــدام کنند وجــود نـــدارد و همگی شانس
یکسانی در قرعه کشیها دارند .با پایان مهلت
یک هفتهای ،قرعه کشی در حضور نهادهای
نظارتی انجام می شود و ثبت نام کنندگان
نهاییمشخصخواهندشد.طبقتصمیمهای
گرفته شده ،پس از گذشت  ۷۲ساعت از اتمام
دوره زمانی ثبت نام ،اسامی انتخاب شدگان از
طریق پیامک اطالع رسانی خواهد شد.
برخی دیگر از جزئیات و همچنین شروط ثبت
نام خودرو به شرح جدول زیر است:

فرصت  48ساعته مشتریان انتخاب شده برای تکمیل وجه
بازگشت پول افراد انتخاب نشده طی  7روز
تحویل خودرو ،حداکثر  3ماه پس از تکمیل وجه
حذف شرط اخذ چک در مرحله ثبت نام
پرداخت  50درصد مبلغ خودرو به عنوان پیش پرداخت
با هر کد ملی فقط امکان ثبتنام و خرید یک دستگاه خودرو از خودروسازان وجود دارد.
افرادی که در  ۳۶ماه اخیر به خرید خودرو از خودروسازان اقدام کردهاند ،مجاز به ثبت نام نیستند.
دارا بودن گواهی نامه برای خریدار ،سن باالی  18و داشتن کد ملی ،شماره تلفن همراه و حساب بانکی
به نام ثبت نام کننده

افراد فاقد پالک خودرو فعال و نصب شده باشند.
خریدار به هیچ عنوان حق فروش وکالتی خودرو را ندارد و خودروی فروخته شده قابل صلح نیست.
چنان چه در راستیآزمایی مراحل ثبت نام و حتی پس از تحویل خودرو ،مشخص شود که خریدار از
ضوابط عدول کرده یا در فرایند ثبتنام صداقت نداشته است ،خودروی وی توقیف میشود.

بازار خبر

بورس مسکن آماده طرح در دولت
ایسنا  -معاون وزیر راه و شهرسازی گفت :عرضه
پروژههایمسکنوحملونقلدربورسآمادهطرح
در صحن دولت است .محمود محمودزاده با بیان
این که سرمایه گذاری در بورس مسکن میتواند با
کمترینسرمایهانجامشود،گفت:عرضهپروژههابه
صورتمتریخواهدبود.

شورای نگهبان :بررسی حذف 4
صفر از پول زمان میخواهد
ایلنا  -عباسعلی کدخدایی ،سخنگوی شورای
نگهبان میگوید حذف چهار صفر از پول ملی به
بررسیبیشتر نیاز دارد و از مجلس درخواست
شده که مهلت 10روزه دیگری به این شورا بدهد.

تعداد بیکاران کرونایی در آمریکا
به  39میلیون نفر رسید
فارس  -وزارت کار آمریکا گــزارش داد که تعداد
افرادیکهبهدلیلکرونادراینکشوربیکارشدهاند،
به 39میلیوننفررسیدهونرخبیکاریآمریکادرماه
آوریلبه14.7درصدافزایشیافتهاست.

پول ملی چین به ضعیف ترین نرخ
خود از سال  ۲۰۰۸رسید
تسنیم  -دولت چین نرخ مرجع یوان را در سامانه
ارزی روزانــه خود در ضعیف ترین سطح از سال
 ۲۰۰۸قرار داد .سیاست چین برای تضعیف پول
ملیکهباهدفافزایشصادراتاینکشورصورت
میگیردهموارهمورداعتراضآمریکابودهاست.

هر خودرو پس از تحویل ،حداکثر باید ظرف مدت 3ماه و پس از تردد هزار کیلومتر ،برای استفاده از

طرح رایگان گازسوز کردن
خودروهای عمومی کلید خورد

نهایت برگشت پول به فرد دیگر بر عهده ثبتنا م کننده است.

فارس  -طرح رایگان گازسوز کردن خودروهای
عمومیباگازسوزکردن۶۰۰دستگاهوانتبارکلید
خورد .اولویت این طرح با تاکسی و وانتبارهاست
و در مراحل بعدی مسافربرهای شخصی از جمله
تاکسیهایاینترنتیونیزمسافربرهایبینشهرها
وروستاهانیزمشمولطرحخواهندشد.

گارانتی به نمایندگیهای مجاز مراجعه کند.

مشتریان در ثبت شماره شبای خود دقت کنند .مسئولیت ورود شماره شبا به صورت اشتباه و در

سند خودرو تا یک سال در رهن شرکت خودروساز باقی خواهد ماند.

پیش از ایــن روز ســه شنبه هفته قبل ،قیمت پایه خــودروهــا اع ــام شــد و جزئیات آن بــا تیتر
«ارزان سازی خــودرو روی کاغذ» در روزنامه خراسان منتشر شد 14 .درصد به عنوان مالیات و
هزینههایبیمهوشمارهگذاریبهایننرخهااضافهمیشود.

