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کوتاه از بانک و بیمه

تمدید اعتبار کارتهای
نقدی بانک اقتصادنوین
بانــک اقتصادنویــن بــا هــدف کاهــش مراجعــات

حضوری مشــتریان ارجمند به شــعب بانک و بهمنظور
در سایت روزنامه بخوانید:

جلوگیــری

شــیوع

از

ویــروس کرونــا ،اعتبــار

تمــام کارتهــای نقــدی
خــود را که تاریخ انقضای

آنهــا در ســال 1400

اســت بــه مدت یک ســال

تمدید کرد.

بــه گــزارش روابطعمومــی
بانــک اقتصادنویــن ،پیــرو

ابالغیه بانک مرکزی در راستای مدیریت و کنترل شیوع

ویروس کرونا و لزوم تسهیل استفاده هموطنان گرامی
از درگاههــای غیرحضــوری و کاهش مراجعه به شــعب،

تمــام کارتهــای نقــدی بانــک اقتصادنویــن کــه تاریــخ
انقضــای آنهــا در ســال  1400اســت به مدت یک ســال

تمدید شــد .بدیهی است انجام تراکنشهای نیازمند به
درج تاریخ انقضا با وارد کردن تاریخ جدید (ماه :همان

رقــم قبلــی  /ســال )01 :امکانپذیــر اســت .کارشناســان
مرکــز ارتبــاط با مشــتریان بانــک اقتصادنوین به شــماره

 021-48031000در تمــام ایــام هفتــه و بهصــورت 24
ســاعته آمــاده پاســخگویی بــه پرســشها و ابهامــات
مشتریان ارجمند در این رابطه هستند.

بــه گفتــه معــاون اقتصــادی دبیرخانــه

مناطــق آزاد بــه نیازهــای واحدهــای تولیــدی

همان مناطق اختصاص یافت.

اقتصــادی ،احمــد جمالی گفــت :بانک مرکزی

موافقــت کــرد ۵0درصد از ســپردههای بانکی
هــر منطقــه بــه نیازهــای مالــی واحدهــای

تولیــدی همــان منطقــه اختصــاص یابــد که با

ایــن توافــق برخــی پشــتیبانیهایی کــه بــرای
تأمیــن منابــع مالــی فعــالن اقتصــادی مناطق

نیاز است ،تأمین میشود.

فرمــان مقــام معظــم رهبــری بــرای تحقــق
مانعزداییها» به منظور پشــتیبانی و حمایت

دولــت امــکان ثبــت ســفارش و واردات کاال از

ســوی فعــاالن تجــاری و اقتصــادی در مناطــق
آزاد امکانپذیر شد.

معاون اقتصادی دبیرخانه شــورای عالی

اپلیکیشــن «ایــوا» بــه منظــور ارائــه خدمــات تــازه و نیز

به گزارش روابطعمومی بانک ملی ،این اپلیکیشن
کــه یکــی از زیرســاخت

موانــع و مــوارد را در کارگــروه مختــص همین

1399بــا ســهم از بــازار

کــه بتوانیــم ایــن مشــکالت را بــه حداقــل

اعتبارات اســنادی در بین 28بانک کشــور را كســب كرد

ضعــف و قــوت مناطــق آزاد انجــام میگیرد تا

بانک کشــاورزی در سال

حوزه بررســی و کار را به ســمتی پیش ببریم

31.9درصــدی از اعتبــارات اســنادی ،رتبه اول گشــایش

برسانیم.

و در كل واردات كاال و خدمــات نیــز بــا ســهم از بــازار

گفــت:

دغدغــه

اصلــی

کرد با رایزنی با دستگاههای اجرایی آنها را به

است كه بر خالف روش حوالههای پیشپرداخت منافع

معــاون اقتصــادی دبیرخانــه شــورای

لیســت کاالهــای مجــاز بــرای واردات و تعرفه

واحدهــای تولیــدی ،صــدور جــواز تأســیس و

ارزش بر افزوده بررســی شــده است ،فعاالن

غیرصنعتــی و حــوزه گردشــگری اســت کــه بــا

خصوص دارند که در تالش هستیم از طریق

مرکــزی ،گمــرک و وزارت امــور اقتصــاد دارایی

آن در نظر گرفته شود.

کنند.

تولیــدی در مناطــق آزاد عنــوان کــرد :عمــده

ســفارش ،گمــرک ،تأمیــن منابــع مالــی بــرای

ابتدای سال جاری موارد زیادی درباره مالیات

پروانههــای بهرهبرداری به ویــژه در حوزههای

اقتصــادی در مناطــق دغدغــه زیــادی در ایــن

توجــه بــه توافقاتی که بــا وزارت صمت ،بانک

دولت و مجلس راهکار مناســبی برای اصالح

اصلــی خدمــت «نشــان

بــه گفتــه رئیــس کل بانــک مرکــزی،

دو ســوم آن از صادرات غیرنفتی تامین شــد.

اســتفاده از منابع و ســایر ابزارها را هم برای

رئیــس کل بانــک مرکــزی تاکیــد کرد :در

هویــت دیجیتــال و نیــز

حفــظ ارز در کانــال 11هــزار تومــان را بیاثــر

سیاســتهای مدون اســت و ارزپاشی در این

رئیس بانــک مرکزی تصریح کرد :هدایت

در هــر چیــزی ایجــاد میشــود میگویند بانک

کرونایــی و کارت اعتبــاری

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان،

او تاکیــد کــرد :نــرخ ارزی کــه ســرکوب

بیشــتر باشــد نقدینگی ســوق پیدا میکند .در

ارز گران میشــود ،از تامین کســری بودجه از

نســخه تــازه خــود ضمــن

عملکــرد خــود و ضــرورت پذیرش مســئولیت

نظــر من مــردود اســت .اگر بخواهیــم خالص

به بانک تکلیف شده است و برای بانکها این

میکننــد بانک مرکــزی نرخ بهره بین بانکی را

اعتبارسنجی ارائه تسهیالت ضعیف است.

کند.

تســهیالت

کرد و دالر را به کانال 1۵هزار تومان رساند.

ســهام عدالــت اســت ،در

عبدالناصــر همتــی در «کالبهــاوس» درباره

افزایــش ســرعت ،برخــی

گفــت :همــه مــا نیاز به نقــد داریــم و کارهای

نســخه  2.4.6اپلیکیشــن «ایــوا» اکنــون از

احسن انجام شود .اما در کشور وضع خاصی

پرداخــت

خطاهای احتمالی را نیز حذف کرده است.

ما کامل نیســت و تــالش داریم کارها به نحو

صفحــه اختصاصــی آن در ســایت بانــک ملی به نشــانی

وجود دارد.

اپلیکیشــن بــه نشــانی  https://ivaapp.comو نیــز

کارگــزاری بانــک مرکــزی 12۵میلیــارد تومــان

،https://bmi.ir/landing/iva

از

ســایت

همیــن

فروشگاههای معتبر موبایلی قابل دریافت است.

رشد نقدینگی را کاهش داد.

او در پاســخ بــه اینکــه چــرا از فرصــت

اوراق فروشی استفاده نکردید؟ گفت :در این

رابطــه همــکاران وزارت اقتصاد باید پاســخگو

باشند ،اما فرصت خوبی بود.

رئیــس کل بانــک مرکــزی در پاســخ بــه

ســوال ســالحورزی ،عضو اتاق بازرگانی مبنی

طی مراســمی بــا حضور رئیسجمهــوری بهصورت

ویدئوکنفرانــس ،طــرح ملــی خانــواده موتورهــای
کممصرف یورو  ۶افتتاح شد.

بــه گــزارش روابطعمومــی
بانک رفاه ،در این مراسم
کــه نوزدهــم فروردیــن

ســالجاری و در محــل
شــرکت

موتورهــای

رئیــس کل بانــک مرکزی افزود :از طریق

اوراق فروختیــم کــه بــه تنهایــی 32درصــد از

افتتاح طرح موتورهای
کممصرف یورو ۶
با مشارکت بانک رفاه

تولیدکننــده
تیــوان

بــر تاثیــر بانــک مرکــزی بــر ریزشهــای بورس
بیان کرد :بهشــدت دخالت بانک مرکزی برای
تعیین نرخ ارز را رد میکنم؛ نرخ ارز در بازار

ثانویه تعیین میشود.

سرکوب نرخ ارز که باعث

خروج سرمایه شود ،از نظرمن
مردود است

در

همتــی گفــت :اقتصــاد مــا بــر ارزآوری

قزویــن صــورت گرفــت،

گذشــته 3۷میلیــارد دالر واردات داشــتیم کــه

شــهرک صنعتــی کاســپین

پــس از گــزارش مجتبــی

میرســهیل مدیــر عامــل شــرکت توســعه قــوای محرکــه
تیــوان و ســخنان رئیسجمهوری ،از طــرح ملی خانواده

موتورهای کممصرف و پرتوان تیوان رونمایی شد.

میرســهیل در گــزارش خــود اظهــار کــرد :امــروز بــا

حمایتهــای ارزشــمند بانــک رفــاه و اعطــای تســهیالت

3۵میلیــون یورویــی شــاهد رونمایــی از یــک طــرح ملــی
مهم و تاثیرگذار در صنعت خودرو سازی هستیم .بانک

رفــاه در ایــن طــرح بــا اعتبــار 3۵میلیــون یــورو از محــل

منابع صندوق توسعه ملی ،حضور پررنگی ایفا کرد.

خالــص دارایــی ارزی بانــک مرکزی بر اســاس
خصوص وجود ندارد.

بشــود ســبب خــروج ســرمایه میشــود از
داراییهــای ارزی بانــک مرکــزی را خرج کنیم،

بر اساس سیاستهای ارزی این کار را انجام

میدهیــم و اجــازه خروج ســرمایه نمیدهیم.

تقریبــا 6.۵میلیــارد تومــان ارز صادراتــی بــه

چرخه اقتصاد کشور بازنگشته است.

در خصوص  FATFجنگهای
خود را کردهام

رفع تحریمها باید به کار بگیریم.

نقدینگــی را قبــول نــدارم جایــی کــه بازدهــی

همیــن تبصرههــا ( 16و 600 )18میلیــارد تومان

موضــوع مشــکالتی ایجــاد میکند .قبــول دارم

مشخص بود که ارز 4200
تومانی رانتزا میشود
او بــا یــادآوری مخالفــت همیشــگی خود

با ارز دولتی گفت :بارها گفتهام با ارز 4200

تومانــی موافــق نبــودم ولــی تابــع سیاســت
دولــت هســتیم .مشــخص بــود کــه رانــتزا

او ادامــه داد :در خصــوص FATF

میشــود چراکــه بــر توزیــع و نظــارت عملکــرد

موضوعــات را در افــکار عمومــی اعــالم نکنیــم

بــازار شــدید شــد و صرفــه اقتصــادی افزایــش

اگر از من پرسیده بودند حتما  FATFرا تایید

بودجــه ســال آینــده پیشبینیشــده بــا حذف

دیگر باید تصمیم بگیرند.

یارانه به مردم پرداخت شود.

جنگهــای خــود را کــردهام و اجــازه بدهیــد

خوبــی نداشــتیم .زمانــی فاصلــه ارز  4200و

و منتظر تصمیمات مجمع تشــخیص باشــیم.

پیــدا کــرد و رانــت و فســاد بیشــتر شــد .در

میکردم ولی من صاحب نظر نیســتم و جای

ارز  4200تومانــی مابــه التفــاوت بــه صــورت

همتــی گفت :در چارچوب دســتور مقام

همتــی بیــان کــرد 60 :ســال اســت عضو

راســتی آزمایــی شــود گام برمیداریــم و تیمی

دالر از منابع ما در آن صندوق است .صندوق

مذاکــرات حضــور دارنــد موکــدا ایــن توصیه را

به مشکل خوردهاند وام میدهند که با سایر

معظم رهبری که فرمودند رفع تحریمها باید

صنــدوق بینالمللــی پــول هســتیم2 .میلیــارد

هــم کــه اکنون از طــرف بانک مرکزی در محل

اعالم کرد که به تمام کشورهایی که در کرونا

مد نظر قرار میدهند.

او افــزود :بــرای راســتیآزمایی تحریمها

بحثهایی داشــتیم ،تیم مســتقر در وین نیز
ایــن مســائل را پیگیــری میکننــد .تحریمهای

بانکــی ،بایــد رفــع شــوند .عــالوه بــر آن نحوه

وامها متفاوت اســت .ما هم بر اســاس اینکه

حق ما بود ،پیگیری کردیم.

بانک مرکزی در قضیه بورس
مظلوم واقع شد

قضیــه بــورس مظلوم واقع شــدهایم .مشــکل
مرکــزی ارز تامیــن نمیکنــد و از طرفــی هــم
این محل صحبت میکنند .چرا دوســتان فکر
کاهــش میدهد تا برای بورس مشــکل ایجاد
او گفــت :ذخایــر اضافــی بانکهــا از

۷0هزار میلیارد تومان به زیر 20هزار میلیارد

تومــان رســید چراکــه تقاضــای پــول بهشــدت
افزایــش پیــدا کــرد .عمــده اقتصاددانهــا

معتقدنــد کــه بانــک مرکــزی بایــد نــرخ بهــره
را افزایــش دهــد و مــن اســتدالل کــردم کــه
نمیشود.

اینستکس یک مسئله فیک
(تقلبی) بود

همتــی در خصــوص اینســتکس توضیــح

داد :اینســتکس یــک مســئله فیــک (تقلبــی)

بود که مدیرانش هم چندینبار تغییر کردند.

بنــا نداشــتیم وام صنــدوق بینالمللــی پــول
را از ایــن طریــق بگیریــم .آخریــن بــاری کــه با

مدیر صندوق صحبت کردیم ،قرار شد کسب
اطالع کنند.

او افــزود :راهانــدازی بازار متشــکل ارزی

یکــی از اقدامــات مهم بانک مرکزی اســت .در
این بازار روزانه کشف قیمت اسکناس انجام
میشود .در بازار متشکل ارزی صرافیها یک

درصــد باالتــر از قیمــت میفروشــند و بانــک

مرکزی هم مداخلهای نمیکند.

بــه گفتــه عضو ناظر مجلس در شــورای

از سهامهای دولت به ارزش 10هزار میلیارد

شــرکتهای تولیدی به خصوص پاالیشگاهی

بگیریــم کــه اگــر این امــر به درســتی رخ دهد

مــا بــرای اخذ توافق وزارت نفــت ،اما تاکنون

ایــن امــر صحت نــدارد و آن را تکذیب میکنم

از پیــش بیــان کــرده اســت کــه مــا برنامــهای

خواهد بود

عالــی بــورس ،علی رغم تالشهای پی در پی

شــورای عالــی بــورس بــه باشــگاه خبرنــگاران

جوان ،در تشریح جزئیات طرح واگذاری یکی

تومان برای حمایت از سهامداران خرد ،گفت:
بــه ســبب آنکــه چنیــن طرحــی هنوز بــه طور
رسمی مطرح نشده است.

او در رابطــه بــا نرخ خوراک شــرکتهای

تولیــدی ،تصریــح کــرد :قیمــت خــوراک

در دســت وزارت نفــت اســت ،ایــن وزارتخانه
بــرای تعدیــل قیمــت خوراکهــا نداریــم ،امــا
ناگفتــه نمانــد کــه مــا چنــد مــدت اســت در

تــالش هســتیم تــا بتوانیــم تخفیفــی را بــرای

شــرکتهای تولیــدی بــه ویژه پاالیشــگاهیها

تا حدودی به نفع سهامهای پاالیش یکم نیز
عضــو ناظــر مجلــس در شــورای عالــی

بــورس افــزود :علیرغــم تالشهــای مســتمر

مــا بــرای اخــذ توافــق وزارت نفت ،امــا تاکنون
موافقتی از جانب آنها اعالم نشده است.

اطالعیه سازمان بورس درباره شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت

مشتریان به خدمات مختلف امکان استعالم چکهای

صیادی و مفقودی و ســرقتی در نرمافزار فام موسســه
اعتباری ملل فراهم شد.

بــه گــزارش روابطعمومــی
موسســه اعتبــاری ملــل،

ایــن موسســه در نرمافزار
فــام و در بخــش امــور
بانکــی امکانــی را فراهــم
کرده اســت که مشــتریان

محتــرم میتواننــد ضمــن
بانکــی

خــود از قبیــل کارت بــه کارت نســبت به ثبت اســتعالم
چکهــای ســرقتی و مفقــودی و همچنیــن اســتعالم
وضعیــت اعتبــاری چکهای صیادی اقــدام کنند .با نصب

نرمافــزار فــام موسســه اعتبــاری ملل در خانــه بمانید و
کلیه فعالیتهای بانکی و اداری خود را انجام دهید.

یکی از بهترین روشهای پرداخت در تجارت بینالملل
خریدار را نیز در نظر میگیرد.

اعطای تسهیالت بانک دی
به جامعه ایثارگری افزایش
مییابد
تسهیالت بانک دی به جامعه ایثارگری خبر داد.
به گــزارش روابطعمومی

بانــک دی ،برات کریمی،
مجمــع

در

در سایت روزنامه بخوانید:

برنامــه

عملیاتــی شــعب تهــران
گفــت :بانــک دی پس از

برگــزاری موفــق مجمــع
فوقالعــاده

عمومــی

کــه منجــر بــه تصویــب

افزایش سرمایه 2هزار و

243درصدی بانک شــد ،برنامههای توسعهای خود را با
سرعت بیشتری عملیاتی خواهد کرد.

او افــزود :تــالش داریــم بــا بهرهگیــری از ظرفیتهــای
افزایش سرمایه در کنار گسترش ظرفیتهای بانکداری

الکترونیک ،ســهم بازار بیشــتری از بازار پول را بهدست

آوریم.

کریمی در ادامه با اشاره به اینکه بانک دی در یک

ســال گذشــته توانســته اســت در مســیر اصالح ساختار

مالــی موفقیتهــای چشــمگیری کســب کند ،افــزود :در

ســال  ،99گــروه مالــی بانــک دی بــا هدف نظامبخشــی
و بهبــود زنجیــره ارزش خدمــات مالــی شــرکتهای
گــروه بانــک دی تشــکیل شــد کــه اســتفاده صحیــح از

ظرفیتهــای ایــن گروه میتواند موجب افزایش رضایت

همــه ذینفعــان بانــک شــامل مشــتریان ،ســهامداران و
خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران شود.

مدیرعامــل بانــک دی اظهــار کــرد :در ســال جــاری

همکاریهــای بانــک دی و صنــدوق توســعه ملــی بهطور

چشــمگیری تقویــت خواهــد شــد و بــا ایــن همکاریهــا،
در نظــر داریــم از بخش تولید بهویــژه طرحهای تولیدی
مطرحشــده از ســوی خانوادههــای شــهدا و ایثارگــران
حمایتهای بیشتری انجام دهیم.

کریمی افزایش ارائه تسهیالت به جامعه ایثارگری

را از دیگر برنامههای مهم بانک دی در سال 1400عنوان

کــرد و افــزود :تــالش میکنیــم رونــد آغاز شــده از ســال

گذشــته مبنــی بــر بهینهســازی نســبت نرخ ســود منابع

و مصــارف را ادامــه دهیــم و در ایــن میان ،تنوعبخشــی

بــه تســهیالت و طرحهــای بازاریابی را جــزء اولویتهای

اصلی قرار میدهیم.

علیزاده ،عضو ناظر شورای عالی بورس :وزارت نفت مخالف کاهش
نرخ خوراک پاالیشگاهیهاست
محســن علیزاده ،عضــو ناظر مجلس در

با هدف تسهیل در انجام امور بانکی و دسترسی

فعالیتهــای

صــادرات غیرنفتــی متکــی اســت .در ســال

موافقتی از جانب آنها اعالم نشده است.

امکان استعالم چکهای
صیادی و مفقودی
در نرمافزار فام موسسه
اعتباری ملل

8.2۵درصدی رتبه چهارم را به خود اختصاص داد.

سرمایهگذاران مربوط به وزارت صمت ،گمرک

مناطــق آزاد کشــور افــزود :فعــاالن اقتصــادی

جمالی درباره برخی مشکالت واحدهای

بانــك

بر اساس این گزارش ،روش اعتبار اسنادی یا LC

دغدغــه فعــاالن اقتصــادی در حــوزه ثبــت

هر کاال ،نســبت به ثبت ســفارش خود اقدام

اســاس

بــا هــدف عمــل به شــعار تولیــد ،پشــتیبانی و

عالــی مناطــق آزاد کشــور خاطرنشــان کرد :از

و تجــاری مناطــق آزاد میتواننــد بــر اســاس

بررســیهای

اداره آمــار و تعهــدات

رئیس کل بانک مرکزی :مشکالتم از افزایش نرخ بنزین شروع شد
افزایــش قیمــت بنزیــن یکســال تــالش بــرای

در سایت روزنامه بخوانید:

رفــع موانع و بررســی وضعیــت موجود و نقاط

ارزی

مركــزی،

به گــزارش روابطعمومی

در سایت روزنامه بخوانید:

مدیرعامــل بانــک دی از افزایــش میــزان اعطــای

بانــک» بهمنظــور احــراز

در سایت روزنامه بخوانید:

جمالــی افــزود :بازدیــد از مناطــق آزاد

صــورت گرفتــه و اعــالم

حداقل برسانیم.

مالــی از فعــاالن اقتصادی مناطــق آزاد و ویژه

همراه مســافر گفت :بر اساس مصوبه هیأت

فعــاالن اقتصــادی مناطــق روان و تســهیل

و جهــاد کشــاورزی اســت کــه تــالش خواهیم

شــعار ســال « ،1400تولیــد ،پشــتیبانیها،

اســنادی ،موفق به کســب رتبه اول گشــایش اعتبارات

بانــک کشــاورزی ،بــر

جمالــی

او افــزود :ایــن توافــق در راســتای اجرای

مورد بررسی با سهم از بازار 31.9درصدی از اعتبارات

شــورایعالی مناطق آزاد رفع مشکالت بخش

میشود.

دبیرخانــه شــورای عالــی مناطــق آزاد و ویــژه

بانــك كشــاورزی در ســال  1399از بیــن 28بانك

اسنادی شد.

خصوصــی اســت ،بــا ایــن رویکــرد جدیــد امور

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از

ســفارش مناطــق آزاد بــرای ســهمیه کاالی

برطرف کردن برخی مشکالت ،بهروزرسانی شده است.

او بیــان کــرد :رویکــرد جدیــد دبیرخانــه

بانــک مرکزی ۵0درصد از ســپردههای بانکی

اقتصادی صورت گرفت.

بانک کشاورزی؛ بانک برتر
ایران در گشایش اعتبارات
اسنادی

داشتیم مشکالت و دغدغه آنان رفع شود.

شــورای عالــی مناطــق آزاد کشــور ،بــا توافــق

جمالــی در ادامــه بــا یــادآوری ثبــت

ارائه نسخه جدید
اپلیکیشن «ایوا» از سوی
بانک ملی

در سایت روزنامه بخوانید:

تخصیص  ۵0درصد سپردههای بانکی
مناطق آزاد به واحدهای تولیدی

کوتاه از بانک و بیمه

آغاز پرداخت خسارت
زلزلههای کردستان و
خراسان رضوی از سوی
بیمه کوثر
پروندههای خســارت زلزله اســتانهای کردســتان

و خراســان رضــوی بــا اتــکا بــه تجربیــات گذشــته،

برنامهریزیهــا و هماهنگیهــا بــه ســرعت تکمیــل و
مبالغ مربوط در کوتاهترین زمان به حســاب ذینفعان

واریز میشود.
بــه

روابطعمومــی

گــزارش

در سایت روزنامه بخوانید:

و

اعــالم مدیــر بیمههــای
آتشســوزی بیمــه کوثر،

سازمان بورس در مورد برگزاری مجامع

خرداد در تمامی استانها برگزار خواهد شد.

ســامانه الکترونیکی یکســانی برگزار میشــود

مدیــره شــرکتهای ســرمایهگذاری اســتانی

در پــی وقــوع زلزلــه در

عضویــت در هیــات مدیــره ایــن شــرکتها

بزرگتریــن مشــارکت جمعــی هموطنــان در

خواهد شد.

میشــود «ســامانه ســتان» بــه آدرس

خراســانرضوی مدیــران

مراجعه به تعیینشده اقدام نمایند.

کارشناسی شرکت بالفاصله در مناطق حضور یافتند.

شــرکتهای ســرمایهگذاری اســتانها و نیــز

اطالعیه صادر کرد.

جهــت شــرکت در ایــن انتخابــات کــه

فعالیتهــای اقتصــادی اســت الزم اســت

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس ،ســازمان

ســهامداران مشــمول نســبت بــه ثبــت نــام در

کــرد :بدینوســیله بــه اطــالع آن دســته از

بــه آدرس  sejam.irاقــدام کننــد .امیــد اســت

بــورس و اوراق بهــادار در اطالعیــهای اعــالم
ســهامداران غیرمستقیم ســهام عدالت که به
روش غیرمســتقیم مدیریت دارایی باقیمانده

و دارای ســهام در یکــی از شــرکتهای
ســرمایهگذاری اســتانی هســتند میرســاند بر

اســاس آخرین تصمیمات و مصوبات شــورای

عالــی بــورس و اوراق بهادار ،برگــزاری مجامع
عمومی عادی به طور فوقالعاده شــرکتهای
ســرمایهگذاری اســتانها بــا دســتور انتخــاب
اعضای هیات مدیره به صورت الکترونیکی در

نیمه اول اردیبهشــت ســال جاری تا نیمه اول

ســامانه جامــع اطالعــات مشــتریان (ســجام)
بــا اهتمــام کامل نســبت بــه مشــارکت و حضور

در ایــن مجامــع زمینــه انتخــاب مدیــران دلســوز

و کارآمــد و پاســخگو را بــرای صیانــت و ارتقــای

کــه مشــخصات و آدرس آن متعاقبــا اعــالم
لــذا از کلیه مشــموالن ســهام عدالت به

روش غیرمســتقیم (ســهامداران شــرکتهای

ســرمایهگذاری استانی ســهام عدالت) دعوت

بــه عمــل میآیــد جهــت تعییــن سرنوشــت

ذیصالح تحصیلی -2 .تجربه کافی -3 .تمامی

بیشتر مالی بوده است ،تصریح کرد :خسارتهای مالی

در ســامانه مزبــور بارگــذاری و ارســال شــوند

به مردم عزیز مناطق وارد نکرده است.

همچنین ســازمان بــورس و اوراق بهادار

مــدارک بایــد بــه صــورت کامل و بــدون نقص

وارده به اموال نیز بسیار جزیی بوده و زیان سنگینی را

بــه اطــالع آن دســته از متقاضیــان عضویــت

بدیهی اســت به درخواستهای ناقص ترتیب
اثر داده نخواهد شــد .ضمنا ً نحوه امتیازدهی

او از آمادگی نمایندگان شــرکت در شهرستانهای

مریــوان ،بانــه و تربیتحیدریــه برای ثبت خســارتهای

تاییــد صالحیــت حرفــهای خواهــد بــود کــه در

همکاری نمایندگان و کارشناسان شرکت و نیز ارزیابان

شده است.

بررسی و ارزیابی شده است.

اطالع رسانی میشود ،مشارکت نمایند.

حضور حداکثری ســهامداران در مجمع زمینه

 ۵مــاده  6آییــن نامــه مربوطــه ،ایــن مجامــع
صرفا ً به صورت الکترونیکی برگزار و از طریق

 -1داشــتن حداقــل مــدرک تحصیلــی

انجــام شــده تــا ایــن لحظــه ،خوشــبختانه خســارتهای

داراییهــای خــود در تاریخهایــی کــه متعاقبــا ً

در هیــات مدیــره شــرکت ســرمایهگذاری

خواهد کرد .یادآور میشــود در اجرای تبصره

شرایط ثبت نام به شرح زیر است:

اعظــم علیــزاده بــا بیــان اینکــه طبــق ارزیابیهــای

کارشناســی مرتبــط بــا مــورد تاییــد مراجــع

ارزش داراییهای مالی آن شرکتها فراهم آید.

را برای افزایش داراییهای سهامداران فراهم

 setan.seo.irنسبت به ثبت نام در مهلت با

اســتانی

و

گروههــای

ناشــی از این زلزلهها صدمات جانی چندانی نداشــته و

در اطالعیــه دیگــری آورده اســت :بدینوســیله

بدیهــی اســت اســتفاده از حــق رای و

سهام عدالت تا تاریخ  1400.1.28درخواست

اســتانهای کردســتان و

ســهام عدالــت اســتانها کــه قصــد دارنــد بــه
عنــوان نامــزد عضویــت در هیــات مدیــره ایــن
شــرکتها ثبــت نــام نماینــد ،میرســاند نظــر

بــه تمدیــد مهلــت ثبــت نــام نامزدهــای هیات

بــه واجدیــن شــرایط در اجــرای دســتورالعمل

اعالمــی از ســوی بیمهشــدگان خبــر داد و گفــت :بــا

ســایت ســازمان بــه آدرس  seo.irبارگــذاری

خســارت ،تــا ایــن لحظــه پروندههــای متعــددی ثبــت،

