
بازديد عضو هیأت مديره بانک صنعت 
و معدن از چندين واحد صنعتی 

حس��ین عسكري عضو هیأت مديره بانک صنعت و 
معدن از چندين واحد صنعتی در استان خوزستان 
ب��ه منظور ارزيابی وضعیت اي��ن واحدهای صنعتی 
و تأمین مالی آنها بازدي��د به عمل آورد.به گزارش 
پايگاه اطالع رس��انی بانک صنعت و معدن، وي در 
اين س��فر به شهرس��تان دزفول مراجعه نمود و از 
واحد تولیدی فوالد روهینا جنوب كه با مش��اركت 
بانک به بهره برداري رس��یده بازديد كرد.مهندس 
عس��كري در ادامه اين س��فر در شهرستان گتوند 
حضور يافت و در جلس��ه اي كه ب��ه منظور ديدار 
با مديران واحدهاي تولیدي شهرستانهاي ياد شده 
و با حضور صالح��ي نیا معاون وزير صمت و رئیس 
ايدرو، ش��هبازي مدير كل دفتر س��رمايه گذاري و 
تامی��ن منابع مالي وزارت صم��ت، گیالني نماينده 
مردم شوش��تر و گتوند ، شركت كرده و به بررسي 
مش��كالت 65 واحد تولیدي مستقر در اين استان 
پرداخت و تصمیماتي را در جهت مساعدت به آنان 

اتخاذ نمود.

بانک توسعه تعاون به کمک زلزله 
زدگان سی سخت شتافت

مدير شعب استان كهگیلويه و بوير احمد درراستای 
مس��ئولیت اجتماعی از اقدامات بانک توسعه تعاون 
در امداد به زلزله زدگان سی س��خت خبر داد.سید 
مهدی میراب باشی مدير شعب بانک توسعه تعاون 
استان كهگیلويه وبويراحمد ضمن اعالم مطلب فوق 
اظهار داش��ت: در راستای كمک به هموطنان زلزله 
زده استان، تكالیف مهمی از سوی وزير تعاون، كار 
و رفاه اجتماعی دستگاه های زير مجموعه وزارتخانه 
ابالغ گرديده است. از اين رو بانک توسعه تعاون نیز 
در اين اقدامات شريک گرديده است.وی همچنین 
خاطرنش��ان كرد : اين بانک دراقدامی خیرخواهانه 
و خداپس��ندانه همانند سايراقشار مردم و نهادهای 
مختل��ف به ياری م��ردم زلزله زده شهرس��تان دنا 
ش��تافته اس��ت و با توزيع كاالهای اساس��ی مورد 
نی��از مردم دربین زلزله زدگان شهرس��تان دنا ابراز 
همدردی خ��ود را با زلزله زدگان اين شهرس��تان 
اعالم نمود .وی افزود:كاالهای توزيع ش��ده ش��امل 
۱۹۳ تخت��ه پتو و بیش از هزار عدد انواع كنس��رو 

خوراكی می باشد.

تبلور اقتصاد مقاومتی در 
بانک پارسیان

توسعه و تعمیق اشتغال و توانمندسازی شركت های 
دانش بنی��ان از اقدامات پارس��یان درتحقق اقتصاد 

مقاومتی
مدير آينده پژوهی و تحقیقات بانكداری اس��المی 
بانک پارس��یان از عملكرد درخش��ان پارس��یان در 
حوزه اقتصاد مقاومتی در هفتمین سال روز صدور 
دس��تور تاريخی مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 

خبر داد.
دكت��ر مه��دی فراهانی با اش��اره به اي��ن نكته كه 
2۹بهم��ن م��اه س��ال روز اب��الغ دس��تور تاريخی 
مقام معظ��م رهبری)مدظله العال��ی( در خصوص 
سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی است.، ادامه داد 
: در مدت هفت س��الی كه از ابالغ دس��تور تاريخی 
می گ��ذرد اقدام��ات قاب��ل مالحظه ای در س��طح 
كالن به منظور فرهنگ س��ازی، تبیین چارچوب ها، 
ساختارها، راهبردها و سیاست های اجرايی از سوی 

كارشناسان و مسئولین صورت پذيرفته است.
وی با بیان اينكه سیاس��ت های پولی و مالی بانک 
پارسیان در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی 
تنظیم ش��ده اس��ت، افزود : آرامش و ثب��ات  بازار 
پ��ول و ارز، رقابت س��الم و ش��فاف ش��بكه بانكی، 
بهب��ود ترازنامه بانک ها با تخصیص مناس��ب منابع 
ب��ه طرح های تولی��دی و اش��تغال زا، تقويت مولفه 
های حاكمیت ش��ركتی، مديري��ت صحیح منابع و 
كنترل ريس��ک های عملیاتی از مولفه های اساسی 
در تحق��ق اقتصاد مقاومتی در ح��وزه بازار پولی و 

بانكی محسوب می شوند.
در اين راس��تا بانک پارسیان نیز با هدف قرار دادن 
سر فصل هايی همچون حمايت از تولید ملی، توجه 
به ظرفیت ه��ای داخلی، فاصله گرفت��ن از اقتصاد 
تک محصولی، توانمند نم��ودن بنگاه های تولیدی 
كوچک و متوس��ط، حمايت از اقتصاد دانش بنیان، 
اس��تفاده از فناوری های نوي��ن، توجه به منابع بین 
نس��لی و ارزآوری پروژه ها، كمک به تأمین امنیت 
غذا و دارو، ايفای مس��ئولیت های اجتماعی و توجه 
به اقشار آس��یب پذير، كارنامه درخشانی از خود بر 

جای گذاشته است.
فراهانی ادامه داد: با توجه به ظرفیت بی نظیر بانک 
پارس��یان، رويكردهای اصلی اقتصاد مقاومتی در ۹ 
بخش اس��تراتژيک مورد توجه قرار گرفته است كه 

به شرح ذيل است:
۱- توس��عه و تعمیق اشتغال در مناطق روستايی و 

ايجاد فرصت های شغلی مولد
2- محرومیت زداي��ی و كم��ک ب��ه ارتق��اء عدالت 

اجتماعی
۳- كمک به تأمین امنیت غذا و دارو

4- حمايت از تولید داخلی
5- سرمايه گذاری و توسعه كارآفرينی

6- توسعه صادرات
7- حمايت از بنگاه های كوچک و متوسط
8- توانمندسازی شركت های دانش بنیان

۹- ايف��ای مس��ئولیت های اجتماعی از بخش های 
هدفگذاری شده اين مجموعه به شمار می رود.

اخبار گزارش

كمیس��یون اقتص��ادی مجلس درحال��ی تحقیق و تفحص 
از س��ازمان بورس را كلید زده، كه اعمال سیاس��ت دامنه 
نامتقارن، بع��د از ممنوعیت معامالت الگوريتمی، نوس��ان 
گیری روزانه، تغییر ضريب اعتبار س��هام و...هم نتوانس��ته 

ثبات را به اين بازار بازگرداند.
  از مردادماه  سال جاری شاخص كل بازار سهام در مسیر 
نزول��ی ق��رار گرفته اس��ت و از قله 2میلی��ون و ۱00 هزار 
واح��دی به كان��ال يک میلیون و 200 هزار واحد س��قوط 
كرده است. شايد به لحاظ ظاهری شاخص كل،  50 درصد 
ري��زش را تجربه كرد اما در طی 6 ماه گذش��ته بس��یاری 
سهام تا 70 درصد افت قیمت را شاهد بودند، اقدامات اخیر 
س��ازمان بورس هم مانع از تداوم ريزش و جبران بخشی از 

خسارت مردم نشد.
در روزهای گرم تابس��تان كرونايی امسال، بسیاری با هدف 
كسب سود مضاعف و يا حفظ سرمايه خود از تبعات تورم، 
به صورت بی مهابا وارد بازار س��هام ش��دند اما در نهايت با 
عوض شدن ش��رايط اقتصاد كالن و از بین رفتن انتظارات 
تورمی ش��رايط به طور كلی عوض شد و عمال رويای كسب 
ث��روت از بورس به كابوس تبديل ش��د. در اين بین رئیس 
سازمان بورس بعد از حدود يک سال فعالیت در اين سازمان 
استعفا كرد و وزير اقتصاد معاون اقتصادی خود را به عنوان 
رئیس جديد سازمان بورس معرفی كرد. نمايندگان مجلس 
نیز تالش كردند با پیش كشیدن تخلفات حقوقیها با  موج 
انتقادی شكل گرفته همراه شوند. ابتدا بحث استیضاح وزير 
اقتصاد مطرح ش��د، در يک بازه موضوع معرفی حقوقیهای 
متخلف كه بیش از اندازه س��هام فروخته بودند و در زمان 

ريزش به كمک بازار نیامده بودند مطرح شد.
 س��ازمان بورس نی��ز بعد از تجربه سیاس��تهای مختلف از 
جمل��ه ممنوعیت معامالت الگوريتمی، ممنوعیت نوس��ان 
گیری روزانه و حذف آن، تغییر ضريب اعتبار س��هام، اوراق 
اختیار فروش تبعی، الزام انتش��ار eps شركتها و در نهايت 
اعمال دامنه نوس��ان نامتقارن نتوانس��ت ثب��ات را به بازار 

بازگرداند. 

دژپسند هم از پاسخگویی شانه خالی کرد
نكته جالب توجه اينكه برای پیگیری وضعیت اسفناک اين 

روزه��ای بورس ه��م وزير اقتصاد از اظه��ار نظر خودداری 
میكن��د،  وی اخی��را در مقابل پرسش��ی درخصوص داليل 
ريزش بازار س��رمايه گفته است: طبق قرار با رئیس جديد 
سازمان بورس ، فقط وی به عنوان سخنگوی شورای عالی 
ب��ورس و رئیس س��ازمان، درباره بازار س��رمايه اظهار نظر 
میكند.  همه اين موارد در حالی اس��ت كه رئیس سازمان 
بورس در روز معارفه خود بر تعامل جدی با رس��انه تاكید 
كرده بود اما حاال نه تنها قدمی موثر برای كاهش التهابات 
برداشته نشده بلكه عمال كور پرسش گری نیز با درب بسته 

مواجه شده است.
به نظر میرس��د چالش اصلی بازار سرمايه بحث  بالتكلیفی 
اقتصاد ايران  درخصوص مولفه هايی مثل نرخ ارز و...باشد، 
بر اين اس��اس به جای تجويز ُمس��كنهايی ك��ه تنها باعث 
تش��ديد چالش میش��وند رئیس تازه منصوب شده سازمان 
بايس��تی بدنبال اقدام مناس��ب برای ايجاد ثبات در بازار از 
طريق پاس��خ مشخص به پرسشهايی مثل چشم انداز ارز و 

سود بانكی باشد.

همه اين موارد درحالی اس��ت ك��ه بحث تحقیق و تفحص 
از سازمان بورس اوراق بهادار از طرف كمیسیون اقتصادی 
مجلس مطرح ش��ده اس��ت. اين در حالی است كه با وجود 
پیگیريهای مختلف نتیجه دور قبلی جريان س��ازی برخی 
نماين��دگان ب��ا كلید واژه تخلف��ات حقوقیها به س��رانجام 

نرسید.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص جزئیات اين 
تحقیق و تفحص گفته اس��ت، مطابق وعده طرح   تحقیق و 
تفحص 50 نماينده از بورس در هفت محور در كمیس��یون 
اقتصادی تصويب شد.رشد حبابی شاخص، علت تشويق  به 
حضور مردم در بورس بدون آموزش، گرانفروش��ی س��هام، 
فروش س��هام كاغذی، سرنوش��ت پول ها و رانت حاصله از 

محورهای مهم طرح است.
 الرگانی در ادامه گفته اس��ت،  در اين راس��تا تدوين طرح 
اس��تقالل بورس از دولت را آغاز كردهايم. همچنین جهت 
روش��ن ش��دن وقايع رخ داده در بورس،بررس��ی رانت ها 
و مفاس��د رخ داده و حماي��ت از حقوق س��هامداران طرح   

تحقیق و تفحص از بورس هم با امضای 50 نماينده تدوين 
و در كمیسیون اقتصادی تصويب و بزودی در صحن علنی 

مطرح می شود.
يك��ی از محورهای  مهمی ك��ه در متن كلیات اين تحقیق 
و تفحص ديده میش��ود موضوع ش��ركتهای كاغذی است؛ 
چندی قبل در زمان رش��د بازار س��هام، فريدون عباس��ی 
رئیس كمیس��یون انرژی مجلس يازدهم در گفتوگويی به 
موضوع ش��ركتهای كاغذی در حوزه پتروشیمی در بورس 
پرداخت��ه بود، ب��ه گفته اين نماينده مجلس ارزش س��هام 
پتروش��یمی كازرون ك��ه عمال هیچ وج��ود فیزيكی ندارد، 
روز به روز در حال افزايش اس��ت، متاسفانه سهامداران به 
دلیل اينكه هیچ س��اختمان فیزيكی وجود ندارد، در حال 
هوا فروش��ی هستند و ارزش سهام اين پتروشیمی به دلیل 

اينكه پولی وارد فعالیت نشده، صفر است.
وی  ب��ا بیان اينكه س��هام داران پتروش��یمی هايی مانند 
كازرون ب��ه دلیل هماهنگ بودن ب��ا هیئت مديره اقدام به 
افزايش س��رمايه می كنند گفت: متاسفانه پتروشیمی های 
نورآباد و كازرون قربانی اين موضوع ش��ده اند. عرضه سهام 
چنین پتروش��یمیهايی در حال حاضر كاغذ بازی و حبابی 
بیش نیس��ت كه در آيندهای نه چندان دور ش��اهد ظهور 

بحران در اين بخش خواهیم بود.
رئیس كمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اينكه بازنشسته 
ه��ای آموزش و پرورش حدود ۱5 س��ال پیش با دلخوش 
كردن به وعده های س��هامداران اقدام به خريداری س��هام 
پتروشیمی كازرون كردند، بیان كرد: سهامداران پتروشیمی 
با سر دادن وعده هايی مانند راهاندازی اين مجتمع در سه 
الی 4 س��ال آينده و سوددهی مناس��ب، حدود ۳ میلیون 
تومان از س��هام پتروشیمی كازرون را به مردم و بازنشسته 

های آموزش و پرورش فروختند.
ح��اال بايد منتظر ماند و ديد خروجی اين تحقیق و تفحص 
از س��ازمان بورس به كجا ختم خواهد شد، آيا مانند بحث 
حقوقیه��ای متخلف به نتیجه خاصی نمیرس��د و يا اينكه 
اين بار با پرداخت دقیق به موضوع حضور ش��ركتهايی كه 
از س��الها قبل بدون پشتوانه كافی وارد بازار سهام شده اند 
بخش��ی از چالشهای بازار سهام كش��ور مرتفع خواهد شد. 

 تسنیم 

بانک مرکزی اعالم کرد؛
 نحوه وصول و برگشت زدن چک در 

قانون جديد
  رواب��ط عموم��ی بانک مرك��زی اعالم ك��رد: در قانون 
جديد چک، مالک نهايی چک در صورت كسری حساب 
صادركننده میتواند خواهان پرداخت مبلغ كسری چک 
از محل مبالغ موجود در س��اير حسابهای انفرادی ريالی 

صاحب حساب در همان بانک شود.
در قان��ون جديد چ��ک، مالک نهايی چ��ک در صورت 
كس��ری حساب صادركننده میتواند مبلغ موجود در آن 
حس��اب را طلب كند و همچنین خواهان پرداخت مبلغ 
كس��ری چک از محل مبالغ موجود در س��اير حسابهای 

انفرادی ريالی صاحب حساب در همان بانک شود. 
همچنین در صورت كافی نبودن موجودی حس��ابجاری 
و عدم امكان تامین وجه چک از محل س��اير حسابهای 

صادركننده آن در همان بانک و س��اير داليل كه منجر 
به ثبت برگش��ت چک شود، تمام حسابهای صادركننده 
چک در تمام بانكها و موسسات اعتباری به میزان مبلغ 
كس��ری چک پس از گذشت 24 ساعت از ثبت غیرقابل 
پرداخت بودن )ثبت برگش��ت چ��ک( به ترتیب اعالمی 
از س��وی بانک مركزی مسدود خواهد شد. دارنده چک 
برگشتی میتواند با در دست داشتن گواهی عدم پرداخت 
به دفاتر خدمات الكترونیک قضايی قوه قضايیه مراجعه 

و صدور اجرايیه از دادگاه صالح را درخواست كند.
قان��ون جديد صدور چ��ک با توجه به ض��رورت ارتقای 
آگاهی آحاد جامعه و فرهنگسازی در زمینه قانون چک 
و كاهش چالش��های پیش روی كس��بوكارها، به صورت 
مرحلهای و به تدريج اجرايی میشود. در اين زمینه مدير 
اداره نظامهای پرداخت بانک مركزی اعالم كرده اس��ت: 
تعیین صحت و س��المت چک از مزاي��ای قانون جديد 
محسوب میشود و ثبت اطالعات چک در سامانه صیاد، 
اين امكان را به مردم میدهد تا از تعداد و مبلغ چكهای 

برگشتی صادركننده اطالع دقیق پیدا كنند.
محمدبیگی در خصوص دسته چكهای جديد و ويژگیهای 
آن نیز گفته اس��ت: دس��ته چكهايی كه از بیستم ديماه 
در دسترس مردم قرار میگیرد، حداكثر اعتبار سه ساله 
دارن��د و بر هر برگه چ��ک تاريخ اعتبار آن ثبت ش��ده 
و بنابراين صادركنن��دگان چک نمیتوانند برای تاريخی 
 بع��د از مدت اعتبار تعیین ش��ده، چ��ک را صادر كنند. 

 روابط عمومی بانک مرکزی

رئیس کنفدراسیون صادرات ايران خبرداد؛
70 درصد واردات کاالهای اساسی با ارز 

صادرات غیرنفتی
رئیس كنفدراس��یون صادرات ايران با اش��اره به ابالغیه 
۱77 مع��اون اقتصادی رئیس جمه��وری گفت: علیرغم 
گذش��ت ۱۱2 روز از اب��الغ آن اما بخ��ش هايی از اين 

ابالغیه اصال اجرا نشده است.
محم��د الهوتی گفت: امس��ال ب��رای مراس��م تقدير از 
صادركنندگان نمونه اس��تان تهران 55 درخواس��ت در 
س��امانه ثبت شد كه پس از فراخوان ۳7 پرونده دريافت 

شد. 
رئیس كنفدراس��یون ص��ادرات ايران بیان داش��ت: هر 
س��اله ۱0 صادركننده نمون��ه و همچنین 5 صادركننده 
شايس��ته تقدير انتخاب می شد كه امس��ال با توجه به 
ش��رايط تحريم و مش��كالت حاكم بر اقتصاد كشور ۱4 

صادركننده نمونه انتخاب شد و در نتیجه صادركنندگان 
شايس��ته تقدير را ح��ذف و در صادركننده نمونه ادغام 

كرديم. 
عضو هیات نمايندگان اتاق بازرگانی تهران با اش��اره به 
مشكالت صادركنندگان بیان داشت: در جلسه كارگروه 
صادركنندگان نمونه با حضور صادركنندگان نمونه اكثر 
اين افراد با مش��كل تعدد بخشنامه ها و سردرگمی های 

ايجاد شده روبرو بودند. 
وی بیان داش��ت: صادركنندگان كش��ور به دلیل تعدد 
بخش��نامه ها و ب��ه دلیل تصمیم هايی ه��ر ماه و يا هر 
روزه ب��ا آن مواجهند،  به ج��ای تمركز بر افزايش تولید 
و ص��ادرات مجبور به تمركز بر رفع موانع خود س��اخته 
داخلی هس��تند  و اين مش��كالت طی س��ه  سال  اخیر 
بوده كه تجارت كشور و مخصوصا صادرات را تحت تاثیر 
قرار داده اس��ت.  رئیس كنفدراس��یون صادرات ايران با 
بیان اينك��ه امروز صادركنن��دگان در خط مقدم جنگ 
اقتصادی هس��تند، بیان داش��ت: 22 میلی��ارد دالر ارز 
حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد كشور بازگشته است 
و بازگش��ت اين میزان ارز در ش��رايطی است كه امكان 

بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت به كشور نیست. 
وی با بی��ان اينكه 70 درصد واردات كاالهای اساس��ی 
و م��ورد نیاز با ارز حاص��ل از ص��ادرات غیرنفتی انجام 
شده است، بیان داش��ت: علیرغم تمام مشكالت باز هم 
صادركنندگان در صحنه بوده اند اما متاسفانه نگاه ها به 

صادركنندگان خوشبینانه نبوده است. فارس

خ��ب��رخ��ب��ر

در پی بالتکلیفی بودجه ای و ارزی؛
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مديركل دفتر امور استان های وزارت اقتصاد ضمن تشريح 
نحوه پرداخت س��ود سالیانه س��هام عدالت به مشموالن از 
اين افراد تقاضا كرد ضمن ثبت نام در س��امانه س��جام در 
مجامع الكترونیكی ش��ركت های س��رمايه گذاری استانی 

شركت كنند.
س��عید توتونچی با اشاره به فرآيند آزادسازی سهام عدالت 
در ارديبهش��ت ماه سال جاری اظهار كرد: مطابق با ابالغیه 
مقام معظم رهبری در نهم ارديبهش��ت ماه س��ال جاری و 
متعاقب درخواس��ت رئیس جمهور آزادسازی سهام عدالت 
صورت گرفت و دولت اين فرآيند را به وزارت اقتصاد واگذار 

كرد.
وی با بیان اينكه تعداد مشموالن سهام عدالت 4۹ میلیون 
نفر اس��ت، گفت: در زمان آزادسازی انتخاب نحوه مديريت 
س��هام به مردم واگذار شد و مردم می توانستند يكی از دو 
روش مس��تقیم يا غیر مستقیم را برای مديريت سهام خود 

انتخاب كنند.
مديركل دفتر امور اس��تان های وزارت اقتصاد ادامه داد: بر 
اين اساس ۱۹ میلیون نفر روش مستقیم و ۳0 میلیون نفر 
روش غیر مس��تقیم را برای مديريت خود انتخاب كردند و 
بر اين اس��اس اين ۳0 میلیون نفر س��هامدار شركت های 
سرمايه گذاری استانی شدند. تعداد اين شركت ها با توجه 

به تفكیک تهران و البرز از يكديگر ۳۱ شركت است.
توتونچی با تاكید بر اينكه نخستین گام شركت های مذكور 
ثبت افزايش س��رمايه و طی ك��ردن فرآيند پنج گانه برای 
ورود به بازار سرمايه بود اظهار كرد: تا كنون بورسی شدن 
28 ش��ركت نهايی شده و امور مربوط به شركت های باقی 
مانده نیز در حال نهايی ش��دن است.وی در ادامه با تاكید 
بر لزوم ثبت نام مشموالن س��هام عدالت در سامانه سجام 
گفت: تا كنون از ۳0 میلیون نفر مش��مول سهام عدالت كه 
روش غی��ر مس��تقیم را برای مديريت س��هام خود انتخاب 

كردند 56 درصد در سامانه سجام ثبت نام كرده اند.
مديركل دفتر امور استان های وزارت اقتصاد در مورد چرايی 
اهمیت سجامی شدن سهام عدالتی ها توضیح داد: مشموالن 
با ثبت نام در س��امانه س��جام شناسنامه دار می شوند و می 
توانند با ش��ركت های سرمايه گذاری اس��تانی ارتباطی دو 
طرف��ه برقرار كنند. همچنین از طريق س��امانه س��جام می 

توانند اعمال رای كنند و سود خود را دريافت كنند.
توتونچی در ادامه با اش��اره به فرآيند انتخاب اعضای هیات 
مديره ش��ركت های س��رمايه گذاری اس��تانی اظهار كرد: 
وزارت اقتص��اد از طريق نهادهای ذيرب��ط از صاحبنظران، 
كارآفرين��ان، فع��االن اقتصادی و ش��ركت داران حرفه ای  
دعوت كرد تا به عنوان كانديد اعضای هیات مديره شركت 

ها در سامانه ستان به عنوان نامزد ثبت نام كنند.
وی با بیان اينكه مجموع ارزش دارايی ۳۱ شركت سرمايه 
گ��ذاری اس��تانی ۳80 ه��زار میلیارد تومان اس��ت، گفت: 
س��رمايه شركت ها بر اساس تعداد مشموالن در هر استان 
اس��ت و بر اين اس��اس ارزش دارايی برخی ش��ركت ها 5 
هزار میلیارد و برخی ديگر  2۳ هزار میلیارد تومان اس��ت. 
با توجه به اين حجم از س��رمايه جايگاه اين ش��ركت ها در 
آينده اقتصاد استان ها بسیار برجسته است. به همین دلیل 
از صاحبنظ��ران و نخب��گان دعوت می ش��ود كه به عنوان 

كانديد ثبت نام كنند.
مديركل دفتر امور اس��تان ه��ای وزارت اقتصاد در ادامه با 
اشاره به برگزاری مجامع عمومی عادی فوق العاده شركت 
ها در 20 اس��فند گفت: با توجه به اهمیتی كه سرنوش��ت 
ش��ركت ها در سرنوشت اس��تان ها دارد از همه مشموالن 
دع��وت می ش��ود به ص��ورت الكترونیك��ی در اين مجامع 
ش��ركت كنند تا افراد صاحب صالحیت و حرفه ای انتخاب 

شده و مديريت را در دست بگیرند.
توتونچی ادامه داد: برای اين منظور مش��موالن حتما بايد 
س��جامی ش��وند تا در روز برگزار مجمع بتوانند به صورت 
الكترونیكی مش��اركت كرده و به پنج نفر صاحب صالحیت 

رای دهند.
وی ادام��ه داد: برای برگزاری مجم��ع عمومی عادی برای 
نخس��تین ب��ار باي��د 50 درصد دارن��دگان س��هام عدالت 
اس��تان+يک نفر در مجمع ش��ركت كند تا مجمع رسمیت 
پیدا كند. در اين راستا مجمع در ۱5 استان برگزار شد اما 
حد نصاب حائز نشد و بايد اين مجامع برای بار دوم برگزار 

شود اما در بار دوم طبق قانون تجارت حضور اكثريت مهم 
نیست و مجمع با تعداد كمی از دارندگان نیز برگزار خواهد 

شد.
مديركل دفتر امور اس��تان ه��ای وزارت اقتصاد با تاكید بر 
اينكه افرادی كه كانديدای اعضای هیات مديره شركت ها 
می ش��وند باي��د صالحیت حرفه ای و تخصصی را كس��ب 
ك��رده باش��ند، گفت: ب��رای اينكه مديريت ش��ركت های 
س��رمايه گذاری استانی خانوادگی نش��ود مشموالن سهام 
عدالت بايد پس از س��جامی ش��دن در مجامع الكترونیكی 
ش��ركت كرده و اف��راد صاحب صالحی��ت عمومی و حرفه 
ای را انتخ��اب كنند.توتونچی در م��ورد نظارت بر عملكرد 
ش��ركت ها در آينده توضیح داد: س��ازمان بورس به عنوان 
نهاد ناظر بر عملكرد ش��ركت ها نظارت می كند. همچنین 
اين ش��ركت ها حسابرس��ی می ش��وند و اطالعات آنها در 
كودال درج خواهد ش��د. وی تاكید كرد: مردم بايد در اين 

فرآيند احساس مسئولیت كرده و مشاركت كنند.
مدي��ركل دفتر امور اس��تان های وزارت اقتص��اد در مورد 
پروژه های شركت های سرمايه گذاری استانی توضیح داد: 
پروژه ها توس��ط اعضای هیات مديره ش��ركت ها در آينده 

انتخاب خواهد شد.
توتونچی در ادامه در مورد وضعیت س��ود س��االنه س��هام 
عدالت نیز توضیح داد از آنجايی كه مديريت س��هام عدالت 
در روش غیر مس��تقیم در اختیار شركت های استانی قرار 
می گیرد میزان سود ساالنه مشموالن متناسب با عملكرد 
اعض��ای هیات مديره خواهد بود. ب��ه همین دلیل انتخاب 

اعضای هیات مديره بسیار مهم است.  ايرنا

   وزارت اقتصاد اعالم کرد

تغییر در میزان سود سالیانه سهام عدالت


