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»آنجــا کالنبــاخ«  عصــر شــنبه،  پــس از 
رقابــت بــا 15 نامــزد نهایــی،  بــه عنــوان بانــوی 

آلمان در سال 2021 انتخاب شد.
واســطه  بــه  کــه  محدودیتــی  دلیــل  بــه 
ویــروس کرونــا حاصل شــده، مخاطبــی در این 
مراســم حضــور نداشــت؛ امــا ایــن برنامــه بــه 
صــورت زنــده از طریــق  شــبکه یوتیــوب پخــش 
شــد. این رویداد با عنوان: »توانمند سازی زنان 
واقعی« از طریق این شــبکه به نمایش در آمد. 
مادر پیروز دارای دو فرزند و اهل ایالت  شرقی 
تورینگیــا اســت. خانــم کالنبــاخ در آلمــان، در 
وب  سایتش درباره خودش می گوید که دوست 
دارد بــا توجــه بــه تجربیــات فــراوان در زندگــی 
شــخصی اش، حرفه اش به عنوان یک مادر، به 
عنوان یک دوســت، یک زن و فردی که عاشــق 

زندگی است، الگویی برای زنان دیگر باشد.
ایــن دومین بــار بــود که این مســابقه پس 

از یــک ویرایــش محتوایــی بــا هــدف تمرکــز بــر 
شــخصیت  زنــان بــه جــای شــکل ظاهــری آنهــا 

برگزار می شد.

مسابقه متناقض
شــکل ایــن مســابقه پس 
از دریافــت انتقادات فــراوان از 
نــگاه ابزاری به زنان تغییر کرد. 
محــور انتقادهــا ایــن بــود کــه 
نامزدها به جای اینکه به خاطر 

ارزش  بایــد  ارزش گــذاری شــوند،  زیبایی شــان 
خــود را از طریــق ارائــه پیام های منحصر به فرد 

به جامعه ثابت کنند.
امســال  در  شــرکت کنندگان  فهرســت 
شــامل یــک فعال مبــارزه بــا فت فوبیــا )فوبیای 
اضافــه وزن(، بازمانــده خشــونت جنســی، یــک 
عضــو فرقــه »شــاهدان یهوه« و زنــی با بیماری 

ایلئوســتومی )از دســت دادن توان خارج کردن 
مدفوع از بدن(  بود.

یکــی  یونگانــس،  ســینتیا 
از نامزدهــای  انتخابــی از شــهر 
هسن Hesse گفت: »من هرگز 
در یــک مســابقه زیبایی شــرکت 
نمی کــردم. چــه کســی نیــاز دارد 
ببینــد کســی با بیکینــی در حال 

قدم زدن است؟«
البتــه بــا وجــود ادعــای این 
مســابقه در دور جدید اجرایش، 
مبنــی بــر تغییــر موضــع همیشــگی، بــاز هــم 
از شــرکت کنندگان خواســته شــد تــا در مــورد 
موضوعاتی مانند »خانه و خانواده « و »زیبایی 

و مراقبت« به سواالت پاسخ دهند.
ادعــا  مســابقه  ایــن  کــه  در حالــی  حتــی 
نمی دهــد،  اهمیــت  ظاهــر  بــه  دیگــر  می کــرد 
لباســهای  بــا  بودنــد  مجبــور  شــرکت کنندگان 

متنوعی در مسابقه شرکت کنند.

توانمندسازی زنان واقعی 
کالنباخ قبل از 17 سالگی مدرسه را ترک 
کــرد و ســپس در رشــته مدیریــت بازرگانــی بــه 
تحصیــل ادامــه داد. او با دو دخترش و شــریک 
زندگی اش که با او یک مغازه دوچرخه فروشی 
را اداره می کند، زندگی می کند. او از 27 سالگی 
پس از تولد هر دو فرزندش فعالیت در رشــته 
مدلینگ را آغاز کرد. هدف او از شرکت در این 
مســابقه تشــویق زنان به »انجام هر کاری بود 
که به آنها احساس خوبی می دهد؛ صرف نظر 
از ســن، شــکل ظاهری و زیبایی آنان یا در نظر 

گرفتن صحبت های دیگران«
او نشــان خــود را از برنــده ســال گذشــته، 

لئونی فون هاس دریافت کرد.
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معــاون امــور آب و خــاک وزارت جهــاد کشــاورزی 
می گوید نتیجه این وضع، بروز مشکل در هنگام اجرای 

قانون خواهد شد.
معــاون امــور آب و خــاک وزارت جهــاد کشــاورزی با 
یــادآوری اینکــه اخیــرا پیش نویــس قانــون جامــع آب در 
دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته  است، تاکید کرد: یکی 
از مهمتریــن ایــرادات ایــن  پیش نویــس توجــه نکردن به 
مردم، به عنوان ذی نفع، در مساله حکمرانی آب است. 
علی مراد اکبری روز گذشــته در نشســتی خبری که 
به تشریح پروژه  های ویژه آب و خاک اختصاص داشت، 
در این باره افزود:  ما درباره کل این قانون نظراتی داریم 
و ایراداتــی را بــر آن وارد می دانیــم کــه آن را بــه صــورت 

مکتوب به وزارت نیرو اعالم کرده ایم.
او ادامــه داد: در همیــن بــاره نیــز جلســاتی را بــا 
سمن ها برگزار کرده ایم و مسائل مربوط به این قانون را 

مورد بررسی قرار دادیم.
معــاون امــور آب و خــاک وزارت جهــاد کشــاورزی از 
مهمتریــن ایــرادات وارده به این قانون را توجه نکردن به 
مــردم در حکمرانــی آب عنوان کــرد و افزود: ما معتقدیم 
خیلی از مسائل این قانون باید به نفع مردم تمام شود 

و دولت نباید با آب حاکمیتی برخورد کند.
اکبری تاکید کرد: حکمرانی آب باید در دست مردم 
باشــد در غیر این صورت در اجرای آن با مشــکل مواجه 

خواهیم شد.
او حضــور مــردم به عنوان ذی نفعــان و ذی مدخالن 
بخــش آب را در حاکمیــت آن ضرورتــی غیرقابــل انــکار 

دانست.
معــاون وزیــر جهاد کشــاورزی تاکید کــرد: در قانون 
جامــع آب بایــد هــم سیاســتگذاران و هم بهره بــرداران را 
بــا هــم در نظــر گرفــت و فرامــوش نکــرد که بــدون مردم 

نمی شود این قانون را اجرا کرد.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی از کاهش بارندگی در 
ســال جــاری و قطعــی بودن خشکســالی در ســال زراعی 
جــاری خبــر داد و بیــان کــرد: آمار نشــان می دهــد میزان 
بارندگی نســبت به کل در ســال زراعی جاری 38 درصد 
کاهش داشته که این به معنی خشکسالی قطعی است.
اکبری درباره پروژه های اجرایی آب و خاک در سال 
اخیر نیز اظهار کرد: بسیاری از پروژه ها تاکنون به مرحله 
افتتــاح و بهره بــرداری رســیدند و برخــی از آنهــا تــا پایــان 

دولت به نتیجه خواهد رسید.
او ادامه داد: تنها در اســفند 72هزار هکتار اراضی 
کشــاورزی در قالــب 3913پــروژه بــا تخصیــص اعتبــاری 

معادل 1170 میلیارد تومان آماده بهره برداری می شود.
بــه گفتــه اکبــری، بــر اســاس مصوبــه دولــت بایــد 
85درصــد پروژه هــا در حوزه آبیاری نوین از ســوی دولت 
تامیــن می شــد کــه بــا توجــه بــه محدودیــت منابــع، تنها 
توانستیم حداکثر 70درصد آن را ما تامین کنیم و مابقی 

آورده مردم بوده است.
او درباره اعتبار تخصیص یافته به بخش آب و خاک 
در بودجه سال 1400 نیز گفت: اعتبار بخش آب و خاک 
در قانون بودجه ســال 1400 حدود 3000 میلیارد تومان 
اســت که در صورت تخصیص تمام آن می توان بســیاری 
از پروژه هــا را بــه نتیجه رســاند و بهــره وری آب و خاک را 

افزایش داد.
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی در بخــش دیگری از 
سخنانش از افتتاح فاز دوم پروژه سیستان و بلوچستان 
خبــر داد و گفــت: مجموع این پروژه 46هزار هکتار بوده 
کــه 32هــزار هکتــار آن قبــال افتتــاح و فاز دوم پــروژه که 
14هزار هکتار است اکنون به بهره برداری رسیده است.

پــروژه  دوم  فــاز  مطالعــات  کــرد:  اضافــه  اکبــری 
خوزســتان و ایالم نیز شــروع شــده و برای آن 50میلیارد 

تومان اعتبار در اختیار ما قرار گرفته است.
او ســطح پــروژه فــاز دوم خوزســتان را 255هــزار 
هکتــار عنــوان کرد که به 233هــزار هکتار آن تخصیص 
آب صورت گرفته و 22هزار هکتار منتظر تصمیم وزارت 

نیرو است.
معــاون امــور آب و خــاک وزارت جهــاد کشــاورزی 
همچنیــن از ابــالغ رســمی راه اندازی دفتر خاک از ســوی 

وزیر جهاد کشاورزی خبر داد.
اکبری افزود: در ذیل این دفتر نیز شورای راهبردی 
خــاک تشــکیل می شــود کــه اعضــای آن معاونــت آب و 
خاک، سازمان جنگل ها، امور اراضی، سازمان تحقیقات 

و همچنین سمن ها هستند.
او با بیان اینکه 70درصد اراضی کشــاورزی اســتان 
گلستان با مشکل زهکشی روبه رو هستند، یادآور شد: 
در مجموع 280 هزار هکتار از اراضی کشــاورزی اســتان 
گلستان نیاز به زهکشی دارند. از 50 سال قبل ضرورت 
آن شناســایی و مطالعــات مربوطــه انجــام شــده امــا بــه 
تازگــی در دولــت دوازدهــم بــا توجه رئیس جمهــوری، کار 

اجرایی آن آغاز شده است.
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی ادامــه داد: مــا بــه 
رئیس جمهــوری قــول داده ایــم کــه از 280 هــزار هکتــار 
اراضــی مشــکل دار اســتان گلســتان 128 هــزار هکتار آن 
را تا پایان دولت زهکشــی کنیم، مشــروط بر آنکه اعتبار 

مورد نیاز آن را تامین کنند.
اکبــری میــزان اعتبــار مــورد نیــاز برای زهکشــی این 
ســطح از اراضــی اســتان گلســتان را 650 میلیــارد تومان 

عنوان کرد.
او معتقد اســت: اگر زهکشــی در اراضی کشــاورزی 
آب  مکعــب  متــر  225میلیــون  شــود  انجــام  گلســتان 
اســتحصال خواهــد شــد کــه 100میلیــون متــر مکعب آن 

قابلیت بازچرخانی دارد.
معــاون امــور آب و خــاک وزارت جهــاد کشــاورزی 
تصریــح کــرد: بــا زهکشــی آب در اراضی گلســتان 1.5 تا 
2.8 تن به تولید محصوالت در هر هکتار افزوده خواهد 
شــد. همچنین میزان درآمد خالص کشاورزان در کشت 
دیم 58درصد و در کشت آبی 59درصد افزوده می شود.
اکبری احیای تاالب گاومیشــان بر جلوگیری از گرد 
و غبار را از دیگر نتایج مثبت زهکشــی اراضی کشــاورزی 

استان گلستان برشمرد.

بازگشتگازمایعبه
سبدسوختخودروها
تصمیمیغیراقتصادی

استاد دانشگاه صنعتی شریف از مصوبه کمیسیون 
تلفیــق بــوده دربــاره ســوخت مایــع انتقــاد کرد و  بــا بیان 
اینکه هزینه های الزم برای مصرف دو میلیون تن گاز مایع 
بــه عنــوان ســوخت خودروها از درآمد آن بیشــتر اســت، 
اعالم کرد حسابی سرانگشتی نشان می دهد که بازگشت 
ســرمایه در این طرح 10 ســال زمان می برد و از همین رو 

این طرح غیراقتصادی است.
ســید هاشــم اورعی در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا با 
بیان اینکه سهم گاز مایع یا همان ال. پی. جی تنها 3 درصد 
از ســوخت های فســیلی اســت، ادامه داد: این سوخت، در 
سبد سوخت های جهان جدید نیست و ترکیبی از پروپان، 

بوتان و پنتان است.
او به طرح کمیســیون تلفیق بودجه مجلس شــورای 
اســالمی بــرای مصــرف 2 میلیون تن ال. پی. جی در ســال 
بــرای ســوخت خودرو اشــاره کــرد و افزود: بــرای تبیین این 

طرح باید به اقتصاد آن اشاره کرد.
اورعی تاکید کرد: در یک حساب سر انگشتی مصرف 
2 میلیــون تــن گاز مایــع در ســال بــا فــرض پیمایــش 100 
کیلیومتری هر خودرو،  منجر به 2 هزار و 100 لیتر مصرف 
گاز مایع و  جایگزینی هزار و 700 لیتر بنزین می شــود که 
بــا قیمت هــای واقعی در ســال حــدود هــزار و 750 میلیارد 

تومان درآمد دارد.
او ادامــه داد:  در مقابــل امــا تبدیــل هــر خــودرو بــه 
دوگانــه ســوز ال. پــی. جی 10 میلیــون تومان هزینــه دارد. 
همچنین از آنجا که ال. پی. جی قابلیت اشتعال باال دارد، 
جایگاه های این فرآورده، اســتاندارد خاصی دارند و رعایت 

این استانداردها هزینه احداث را باال می برد.
بــه گفته اورعی، با رعایت اســتانداردهای بین المللی 
هر جایگاه 75 میلیارد تومان هزینه دارد که با ایرانی سازی 
تجهیــزات ایــن عــدد بــه 23 میلیــارد تومــان کاهــش پیــدا 
می کنــد و از آنجــا کــه بــرای توزیــع 2 میلیــون تــن ال. پــی. 
جی در سال 150 جایگاه نیاز داریم برای احداث این تعداد 
جایگاه به سرمایه گذاری 3 هزار و 300 میلیارد تومان تا 11 

هزار و 250 میلیارد تومان نیاز خواهد بود.
او با بیان اینکه عالوه بر این هزینه ها،  مشکل بزرگ 
هزینــه حمــل اســت؛ زیرا تانکرهای حمــل ال. پی. جی نیز 
باید اضافه شود، گفت: تا همین جا و بدون در نظر گرفتن 
هزینه حمل نیز هم این طرح فاقد توجیه اقتصادی است 
زیرا بازگشت سرمایه در این طرح به باالی 10 سال می رود.

اســتاد دانشــکده برق دانشگاه صنعتی شریف تاکید 
کــرد: کار اقتصــادی این اســت که ال. پــی. جی را به عنوان 
خــوراک پتروشــیمی ها بدهیــم زیــرا در زمســتان معموال با 
کمبود خوراک گاز در پتروشیمی ها رو به رو هستیم.  حتی 
اگــر نخواهیــم ال. پی. جی را به خوراک پتروشــیمی تبدیل 
کنیــم بــاز هم اقتصادی تر اســت که صــادرات این فــرآورده 
انجــام شــود و بنزیــن در داخــل بــه مصرف برســد. زیرا گاز 
مایــع قیمــت باالتــری در بازارهای جهانی نســبت به بنزین 
دارد. او بــا یــادآوری اینکه میانگین قیمت بنزین 294 دالر 
در تن اســت، افزود:  در صورتی که قیمت هر تن گاز مایع 

328 دالر در تن برآورد می شود.
اورعی با تاکید بر اینکه افرادی که استفاده از ال. پی. 
جــی بــرای ســوخت خــودرو را در نظر می گیرند زیرســاخت 
را نمی بیننــد، گفــت: بــه طــور مثــال در ایتالیــا کــه مصــرف 
گاز مایع در ســبد ســوخت خودروها باالســت، در گذشــته 
زیرســاخت های الزم ایجاد شــده است. امروز نباید از صفر 
شــروع کنیم زیرا در گذشــته در جایگاه بنزین و گازوئیل و 
سی. ان. جی سرمایه گذاری کرده ایم  و نباید نوع دیگری از 

سوخت فسیلی را وارد سبد سوخت کنیم.
او با بیان اینکه بازگشــت گاز مایع به ســبد ســوخت 
خودروها در ایران 100 درصد فاقد توجیه اقتصادی است، 
افــزود: در پیشــنهاد ایــن طــرح بــه نظــر می رســد عــده ای 
خواب نما شــده اند و شــب خوابیدند و صبح بیدار شــدند و 

به فکر جدید رسیده اند.
بــه گفتــه اســتاد دانشــکده بــرق دانشــگاه صنعتــی 
شــریف، مملکــت داری بــرای امــروز و فــردا نیســت و ما در 
شــرایطی صحبــت ایجــاد ســاز و کار جدیــد بــرای توزیــع و 
مصرف یک سوخت فسیلی می کنیم که سوخت فسیلی رو 
به زوال است و تا 10 سال دیگر استفاده از سوخت فسیلی 
کاهش خواهد داشــت. بنابراین کســی که این پیشنهاد را 

می دهد، آینده را نمی بیند.
بــا  نیســت  قــرار  آینــده  خودروهــای  داد:  ادامــه  او 
ســوخت های فســیلی کار کنند و قوانین می گوید در تمام 
اروپــا تــا ســال 2030 تولیــد و فــروش خودروهــای بنزینــی 

ممنوع خواهد بود و برق جایگزین آن می شود.  
اورعی گفت: اگر نماینده ای می گفت به سمت خودرو 
برقــی برویــم و جایگاه های شــارژ برقــی را ایجاد کنیم طرح 
تحول گرا بود. در ســال های آینده ســهم برق از سبد انرژی 

جهان در بخش حمل و نقل زیاد می شود.
او افــزود: البتــه بــرق باید از منابــع تجدیدپذیر تامین 
شــود و تقریبا همه کشــورهای توسعه یافته تا سال 2035 

صنعت برق را به صورت 100 درصد کربن زدا می کنند.
اورعــی تاکیــد کرد:  از همین رو بازگشــت گاز مایع به 
ســبد ســوخت خودروها از بنیان اشــتباه است و هر کسی 

که این طرح را داده اشرافی به ماجرا ندارد.

اینخبردرحالیاعالمشدهاستکهسهامدارانعدالتکهاز25بهمنچنینامکانیبرایآنهافراهمشده
است،هنوزدرپیچوخماداریدریافتکارتهایاعتباریماندهاند

در سایت روزنامه بخوانید:

مسعود وطنخواه

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی 
از امکان توثیق )وثیقه گذاری( مکانیزه سهام 
به منظور دریافت کارت اعتباری و تسهیالت 
بانکــی بــرای تمام ســهامداران خبــر داد. این 
امــکان تــا پیش از ایــن صرفا بــرای دارندگان 

سهام عدالت فراهم شده بود.
حســین فهیمــی در ایــن بــاره بــه پایــگاه 
خبــری بــازار ســرمایه گفــت: به تازگــی هیــات 
بهــادار،  اوراق  و  بــورس  ســازمان  مدیــره 
مجــوز اســتفاده از ایــن امــکان را بــرای ســایر 

سهامداران نیز صادر  کرد.
بــه گفتــه او، از این پــس تمامی بانک ها 
و موسســات مالــی اعتباری قــادر خواهند بود 
با استفاده از زیرساخت توثیق مکانیزه سهام 
در شــرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
و تســویه وجــوه، امــکان وثیقــه ســهام بــدون 
مراجعــه حضــوری و مــدارک کاغــذی را بــرای 
مشــتریان خــود فراهــم کننــد و در ازای آن به 
مشــتریان خــود کارت اعتبــاری یــا تســهیالت 
ارائــه دهنــد.  او افــزود: بانک هــای عامــل بــر 
اســاس برنامــه زمان بنــدی و میــزان منابــع در 
اختیــار خــود می توانند از این روش اســتفاده 

کنند.
ســهامداران  کــرد:  خاطرنشــان  فهیمــی 
بــورس هــم قادر خواهند بــود به جای فروش 
ســهام بــه منظــور تامیــن نقدینگی مــورد نیاز 
تســهیالت  و  اعتبــاری  کارت هــای  از  خــود، 
اعطایــی بانک ها اســتفاده کننــد و مدت زمان 
بیشــتری برای مدیریت فروش سهام خود در 

اختیار داشته باشند.

ارائه کارت اعتباری 
به سهامداران عدالت

ایــن امــکان از 25 بهم برای ســهامداران 
عدالــت فراهــم شــده بود. معاون امــور بانکی 
وزیر اقتصاد در این تاریخ در نشســتی خبری 
گفتــه بــود: »از امروز شــنبه) 25 بهمن ماه(؛ 
بانک هــای ملــی و تجــارت بــه صاحبان ســهام 

عدالت کارت اعتباری می دهند.« 
بــه گــزارش پایگاه اطالع رســانی شــبکه 
خبــر،  عبــاس معمــار نــژاد افزوده بــود: »این 
خدمــات به صورت غیرحضوری ارائه می شــود 
عدالــت  ســهام  ارزش  درصــد   50 معــادل  و 

است.«

 او اضافــه کــرده بــود: »افــراد می تواننــد 
از این تســهیالت برای خرید از فروشــگاه های 

منتخب استفاده کنند.« 

سرگردانی 3 هفته ای 
سهامداران عدالت

بــا این حــال ســهامداران 
عدالــت می گوینــد کــه اعطــای 
حــد  در  تنهــا  اعتبــاری  کارت 
و  اســت  مانــده  خبــر  اعــالم 
در  عامــل  بانک هــای  هنــوز 
ایــن باره اقــدام اجرایــی ای که 
منجــر به صدور کارت اعتباری 
شــود، انجــام نداد ه انــد. البتــه 

فاصله زمانی میان آنچه از زبان مسئوالن به 
عنوان خبر خوش اعالم می شود تا اجرای آن 
وعده هــا از ســوی دســتگاه های اجرایی پدیده 
آشنایی برای شهروندان ایرانی است. به طور 
خــاص، در یــک ســال گذشــته تفــاوت زمانــی  
میــان وعده هــا و اجــرای آنهــا دربــاره انــواع و 
اقسام تسهیالت کرونایی تجربه شده است. 
اعالمــی  زمــان  میــان  آنکــه  بــر  افــزون 
آنــان  وعده هــای  اجــرای  و  ارشــد  مســئوالن 
فاصله زمانی وجود دارد، غالبا شــرایط تحقق 
وعده ها نیز در بروکراســی ها و کاغذبازی های 
اداری، بســیار پیچیده تر از آن چیزی می شود 

که مسئوالن اعالم می کنند. 
ســهامداران  از  یکــی  ابوالفتحــی،  لیــال 
عدالت، استفاده از نسخه های باالی اندروید 
را یکی از مشــکالتی بیان کرد که ســهامداران 
عدالــت در زمــان ثبت نام برای دریافت کارت 

اعتباری با آن مواجه هستند.
ابوالفتحــی در گفت وگــو با عصر اقتصاد 
در ایــن بــاره گفت: نرم افزار »ایوا« بانک ملی 
از اندرویــد 5 بــه بــاال پشــتیبانی می کنــد کــه 
این مورد موجب مشــکالتی برای ســهامداران 
عدالت شــده اســت.  او افزود: کاربر در زمان 
اســتفاده باید پین کد گوشــی خود را نیز وارد 
کنــد کــه همیــن امــر بــه نوعــی نقــض حریــم 

خصوصی کاربر است.
مشــکالت  دیگــر  دربــاره  ابوالفتحــی 
ثبــت نــام بیــان کــرد: در هفتــه اول اســفند با 
پشــتیبانی »ایــوا« تمــاس تلفنــی گرفتــم کــه 
گفتنــد اجرایی نشــدن ســهام عدالت ارتباطی 
بــا ایــن نرم افــزار نــدارد و در ادامــه بــا روابــط 

عمومــی بانــک ملــی تمــاس گرفتم کــه از آنها 
هم به پاسخ مشخصی نرسیدم.

او ادامــه داد: بــا پیگیری کــردن و تماس 
دوبــاره بــا بانــک ملــی در هفتــه جــاری موفــق 
شــدم در ســامانه ثبــت نــام کنــم، امــا پیــام 
درج شــده در نرم افــزار می گوید 
کــه تــا شــنبه 16 اســفند صبــر 

کنم.

 شنبه 25 بهمن
تا شنبه 16 اسفند

بــه  وام دهــی  رونــد 
ســهامداران عدالــت نظیــر یــک 
معمــای چندوجهــی و نامعلــوم 
اســت؛ بــه گونه ای کــه متصدیان امــر در ارائه 
تاریخ مشــخص وام دهی تنها به شــنبه اکتفا 
می کننــد. تنهــا نقطــه روشــن ایــن وام دهــی 
»هفتــه آینده« اســت که در تمــام پیگیری ها 

دیده می شود.
ابهامــات در وام دهــی بــرای ســهامداران 
نیســت  مــاه  یــا دو  یــک  بــه  عدالــت مربــوط 
بلکــه طوالنــی شــدن این پروســه بــه نوعی از 
ناهماهنگــی مجریــان طــرح حکایــت می کنــد. 
عالــی  شــورای  عضــور  ورزی،  ســالح  حســن 
بــورس 4 مــرداد در حســاب کاربــری خــود در 
توئیتر از ارائه کارت اعتباری دارندگان ســهام 

عدالت از هفته آینده، خبر داده بود. 
او در گفت وگو با ایرنا نیز درباره جزئیات 
ارائــه کارت اعتبــاری ســهام عدالــت از هفتــه 
آینــده گفتــه بــود: »ایــن موضــوع در شــورای 
عالــی بــورس بــرای دارنــدگان ســهام عدالــت 
مطرح شد و بانک مرکزی طی بخشنامه ای به 
بانک ها اجازه اجرای این کار را داده اســت تا 
در قبــال توثیــق الکترونیکی ســهام عدالت به 

دارندگان این سهام اعتبار بدهند.«
او خاطرنشــان کرده بود: »فراهم شــدن 
ایجــاد  دســتورالعمل و مقــررات و همچنیــن 
امکانات فنی وثیقه گذاری الکترونیکی ســهام 
نیازمنــد  ســپرده گذاری  شــرکت  در  عدالــت 
تمهیداتــی بود کــه تاکنون این اقدامات انجام 

شده است.«
عضــو شــورای عالــی بورس  اظهــار کرده 
بــود: »به نظر می رســد بــه زودی و با توجه به 
اعالم آمادگی چند بانک، این اقدام به مرحله 
اجرا برسد و در شرایط کنونی با موانع خاصی 

در این زمینه مواجه نیستیم.«
سالح ورزی در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکــه بازپرداخــت اعتبار ارائه شــده همراه با 
سود خواهد بود یا خیر، گفته بود: »جزئیات 
در ایــن زمینــه بایــد از ســوی بانک هــا اعــالم 
شود. این اعتبار وام تلقی نمی شود، بنابراین 
نه تنها با اثر تورمی همراه نخواهد شــد؛ بلکه 
می توانــد بــا تحریــک تقاضا در اقتصاد کشــور 

اثرات مثبتی را داشته باشد.«
مدیرعامــل  فهیمــی،  حســین  همچنیــن 
ســمات، 20 بهمن در نشســت ســهام عدالت 
تــا  بانک هــا  وام دهــی  از  اقتصــاد  وزارت  در 
10 روز آینــده خبــر داده و اعــالم کــرده بــود: 
بانک هــا  ســوی  از  اعتبــاری  کارت  »بــه زودی 
بــرای دارنــدگان ســهام عدالــت بــه میــزان 60 
درصــد ارزش ســهام عدالــت کــه اکنــون آزاد 
شده است، به دارندگان این سهام اختصاص 
می یابد که اگر این مبلغ تا کمتر از یک ماه به 
بانک برگردانده شود،  به عنوان قرض الحسنه 
و بــدون ســود خواهــد بــود و اگر بیــش از یک 
ماه شــود، تبدیل به یک تســهیالت ســه ساله 
بــا نــرخ ســود بانکــی و کارمزدهــای متعلقــه 

خواهد شد.«

ناتوانی متقاضیان کارت 
اعتباری برای ثبت نام وام  

در  روزگذشــته  نیــز  ایســنا  خبرگــزاری 
مدیرعامــل  آنکــه  از  پــس  نوشــت  گزارشــی 
بانــک ملــی اعالم کرده بود کــه 70هزار کارت 
اعتباری سهام عدالت از سوی این بانک برای 
متقاضیان صادر شده است،  صدای اعتراض 

و انتقادات شدید متقاضیان بلند شد. 
بــا  دارنــدگان ســهام عدالــت می تواننــد 
مراجعه به اپلیکیشــن دو بانک ملی و تجارت 
)ایــوا و زمــرد( بــه شــکل الکترونیکــی و بــدون 
مراجعــه حضــوری بــه بانک معــادل 50 درصد 
ارزش ایــن ســهام را از ســوی کارت اعتبــاری 
ایــن  بازپرداخــت  زمــان  کــه  کننــد  دریافــت 
تســهیالت ســه ساله است و هیچگونه مدرک 
یــا ضامنــی غیــر از مــدارک هویتــی نیــاز ندارد 

و سهام عدالت ضامن این وام خواهد شد.
در ایــن راســتا، مدیــر عامــل بانــک ملــی 
بــه ایســنا اعالم کــرده بود که 70 هــزار کارت 

اعتباری سهام عدالت صادر شده است.  
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