استاندار گیالن تأکید کرد:

ضرورت زمینهسازی برای توسعه
فعالیتهای کارآفرینانه زنان گیالن

روزنامه

2

نماینده مردم آستارا در مجلس مطرح کرد :

2

هدفگذاری  ۶۰۰میلیون دالری
درآمد ارزی گیالن از بندر آستارا
8

سیاسی

جزئیات جلسه رای اعتماد
به وزیر پیشنهادی صنعت

مجلس به مدرس
خیابانی اعتماد نکرد
5

فرهنگی

رقابت نوید محمدزاده
با حامد بهداد و پریناز ایزدیار
با الناز شاکردوست
در جشن حافظ
4

اقتصادی

گره کور بیکاری چگونه باز می شود؟

نامعادله اشتغال
و بیکاری
6

اجتماعی

واکنشهای جهانی
روسی کرونا
به واکسن
ِ

فرماندار انزلی :

زندگی پایدار نیازمند
دستیابی به تفاهم
مشترک است
3
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بهزاد داداش زاده ،پیشکسوت فوتبال گیالن:

فساد فوتبال رشت را
گرفته است

7

ضرری که کارگزاریها و بانکها به سهامداران زدند

ن فروشی سهام عدالت
ارزا 
گیالن امروز -سهامداران سهام عدالت در خرداد ماه سهامشان را فروختهاند
ولی هنوز پول سهامشان واریز نشده است ،برخی از آنها حدود هفت میلیون
تومان ضرر کردهاند.
سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت و مدیرعامل شرکت سپردهگذاری
مرکزی در ابتدای هفته جاری اعالم کرد که  ۹۶درصد از متقاضیان فروش
سهام عدالت پول خود را دریافت کردهاند .چهار درصد باقی مانده به دلیل عدم
ارائه اطالعات درست از شماره همراه و شماره شبای خود تاکنون نتوانستند پول
حاصل از فروش  ۳۰درصد سهام خود را دریافت کنند.
این درحالی است که حدود سه هفته قبل شرکت سپردهگذاری اعالم کرد
که از حدود دو میلیون سهامداری که درخواست فروش سهام عدالت خود را
ثبت کردهاند سهام  ۶۰۰هزار نفر فروخته نشده است و برای کارگزاریها و
بانکها ضرباالجل تعیین کرد که تکلیف این سهامداران را مشخص کنند .اما
کارگزاریها در همان موقع هم گفتند که امکان انجام این کار در زمان محدود
نیست .با فرض بر این که سهام این  ۶۰۰هزار نفر نیز طی چند هفته اخیر به
فروش رفته و پول آن واریز شده است و آنطور که سخنگوی ستاد آزادسازی
سهام عدالت گفته  ۹۶درصد به پولشان رسیدهاند ،هنوز تعدادی از سهامداران
هیچ وجهی دریافت نکردهاند .طبق آخرین آمارهای شرکت سپردهگذاری دو
میلیون و  ۳۰۰هزار نفر اقدام به فروش سهامشان کردهاند که چهار درصد آن
یعنی  ۹۲هزار نفر از سهامداران هنوز پولشان واریز نشده است.
در روز آغاز فروش سهام عدالت در هفته اول خرداد ماه ،ارزش سهام یک میلیون
تومانی معادل  ۱۶میلیون تومان بود که در آن زمان  ۳۰درصد آن حدود چهار
میلیون و  ۸۰۰هزار تومان برآورد شد .همچنین کارگزاریها  ۱٫۷درصد از
سهام فروخته شده را به عنوان کارمزد برمیدارند ،بنابراین با کسر کارمزد اگر
سهامداری که سهامش یک میلیون تومانی بوده و درخواست فروش  ۳۰درصد
آن را در خرداد ماه داده باشد باید حداقل چهار میلیون و  ۷۰۰هزار تومان پول

دریافت کرده باشد .حاال اگر این سهامدار جزو چهار درصدی باشد که سخنگو
ستاد سهام عدالت میگوید ،اگر در همان خرداد ماه سهامش فروخته شده ،ولی
پولش واریز نشده باشد حدود هفت میلیون تومان ضرر کرده است.
طبق آخرین ارزیابیها از ارزش سبد سهام عدالت ،سهام یک میلیون تومانی
به  ۴۰میلیون تومان رسیده که  ۳۰درصد آن معادل  ۱۲میلیون تومان است.
به عبارت دیگر سهامداری که  ۳۰درصد سهامش را در خرداد ماه به قیمت چهار
میلیون و  ۷۰۰هزار تومان فروخته ،ولی پول آن هنوز به حسابش واریز نشده،
اگر این روزها اقدام به فروش میکرد حدود  ۱۲میلیون تومان باید برایش واریز
میشد .هرچند که بسیاری از کسانی که حتی پول سهامشان را همان موقع
گرفتند نیز ،مبلغ واریزی کمتر از چهار میلیون تومان بوده است.
چرا سهامداران ضرر کردند؟
فرایند کند فروش سهام عدالت و ردوبدل اطالعات بین کارگزاریها یا بانکها
با شرکت سپردهگذاری مرکزی پاسخ بخشی از چرایی متضرر شدن سهامداران
است .به گفته فهیمی علت واریز نشدن پول سهام این افراد نقص اطالعات است
که به نظر میرسد بهتر بود اول اطالعات سهامدار بررسی بعد سهامش فروخته
میشد ،یا سامانه به نحوی طراحی میشد که اجازه فروش به افرادی که دچار
نقص اطالعات هستند داده نمیشد تا اینطور متضرر نشوند.
همانطور که اگر سهامدار اطالعاتش ناقص باشد نمیتواند در سامانه سهام
عدالت حتی سبد سهام خودش را ببیند ،این امکان وجود داشت که سهامدار
دارای نقص اطالعات نتواند درخواست فروش بدهد .از سوی دیگر سازمان
خصوصیسازی اطالعات سهامداران سهام عدالت که از  ۱۲سال اخیر ثبت کرده
را بدون تغییر به شرکت سپردهگذاری داد و به نحوی سامانه سهام عدالتی که در
این سازمان وجود داشت را بست؛ یعنی سازمان خصوصیسازی نیز میتوانست
فرصت ویرایش اطالعات را به سهامداران به خصوص در مورد شماره تلفن بدهد
تا بخشی از این مشکالت به وجود نیاید.

نجات تاالب در دست مدیران گیالن

خطر خشک شدن تاالب انزلی
تا  ۱۰سال آینده

3

جناب آقای یعقوب رمضانی

رییس محترم روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنگرود
بدین وسیله در گذشت ابوی گرامی تان مرحوم کربالیی محمد حسن رمضانی
پدر گرامی شهید واال مقام محمود رمضانی را به جنابعالی و خانواده محترمتان
تسلیت عرض نموده ،از خداوند متعال برای آن عزیز از دست رفته علو درجات و
برای شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی آرزومندم.
خبرنگار و گزارشگر روزنامه گیالن امروز

علیرضا خانی خلیفه محله

ن مراسم ختم آن مرحوم روز پنجشنبه ۱۳۹۹ /۵/۲۳
در ضم 
از ساعت  6الی  ۷عصردر گلزار شهدای کلیدبر برگزار می گردد.

فروش دو باب مغازه در منظریه

مغازه های  24و  26متری همراه با بالکن دو
بر ،با مجوز آژانس ،کوچه  12متری منظریه
با امتیازات کامل ،سند مالکیت ،سرویس
بهداشتی به فروش می رسد.
تلفن های تماس:
09396832567 09113300226

شرکت تولیدی و شیمیایی پارس سیمین

تولیدکننده انواع رنگهای صنعتی و ساختمانی

نشانی:کیلومتر  5جاده رشت انزلی صندوق پستی 43415-1141
تلفن 2166 :و 34422177
فکس34422044 :
پست الکترونیکinfo@parssimin.com , pars_simin@yahoo.com :

اکازیون در گلسار

آپارتمان صفر  125متری با مشاعات  135متر،
سه طبقه تک واحدی ،طبقه سوم خوش نقشه سه
خواب با کابینت مدرن مطبخ گاز ،هود ،اسپیلت،
پکیج گرمایی ،کف سرامیک ،پارکینگ اختصاصی در
خیابان  122گلسار
تلفن های تماس:
09396832567 09113300226

مرکز معاینه فنی خودرو الکانشهر
شرکت شکوفه موتور گیالن
مرکز معاینه فنی الکانشهر
(برادران پور رستگار)

نشانی :بلوار پروفسور سمیعی (الکانشهر)
نرسیده به تقاطع پل راهآهن – سمت چپ

