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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

امضای تفاهم نامه سه جانبه 
در بانک توسعه تعاون

توســعه  بانــک  ســه جانبه  همــکاری  تفاهم نامــه 
شــرکت  و  پوشــش  بیمــه  کارگــزاری  شــرکت  تعــاون، 
خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون برای استفاده بهینه 

از ظرفیت این شرکت ها به امضا رسید.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک توســعه تعــاون، طــی 
پشــتیبانی  و  خدمــات  شــرکت  میزبانــی  بــه  نشســتی 
توســعه تعــاون، تفاهم نامه همکاری ســه جانبه ای میان 
این شرکت، بانک توسعه 
تعاون و شــرکت کارگزاری 
)نهــاد  پوشــش  بیمــه 
بیمه گــزاری  تخصصــی 
بانــک توســعه تعــاون( در 
جهت ایجاد هم افزایی هر 
چه بیشتر میان ارکان این 
بانــک در موضــوع ارزیابی 
غیــر  و  منقــول  امــوال 

منقول و بیمه مرهونات امضاء شد.
در ایــن جلســه بــر اهمیــت موضوع ارزیابــی اموال 
منقــول و غیــر منقــول و امــور بیمــه ای مربــوط بــه آن 
تأکید شــد و امضاء این تفاهم نامه گامی مهم در جهت 
تکامل زنجیره ارزش میان ارکان بانک توســعه تعاون و 
شرکت های تابعه و بهبود شاخص های کیفی خدمات و 
سودآوری هر چه بیشتر ارکان این بانک قلمداد گردید.
و  خدمــات  شــرکت های  تفاهــم  ایــن  براســاس 
پشــتیبانی توســعه تعــاون و کارگــزاری بیمه پوشــش، با 
درخواســت ارزیابی و بیمه اموال معرفی شــده از ســوی 
مشتریان بانک؛ بصورت متمرکز اقدام به ارزیابی اموال 
از طریق کارشناسان رسمی دادگستری و ارزیابان خبره 

و نهایتاً بیمه اموال ترهینی خواهند کرد.

مدیرعامل بیمه حافظ: 
هیچ شرکت بیمه ای در بازار 

سرمایه زیان نکرد
بــه گفتــه مدیرعامــل بیمــه حافــظ، پاییــن آمــدن 
شــاخص کل بــورس بــرای شــرکت هایی کــه بــه صورت 
حرفــه ای در بــازار ســهام، ســرمایه گذاری می کنند تاثیر 
آنچنانــی نــدارد و شــرکتی کــه حرفــه ای وارد ایــن بــازار 

شود از ریزش هم استفاده خواهد کرد.
جالل سلطانی درگفت وگو 
گفــت:  چابک آنالیــن،  بــا 
در  مختلفــی  شــرکت های 
ســهام  بــازار  99در  ســال 
اگــر  و  دیدنــد  صدماتــی 
صنعــت بیمه خــوب عمل 
دارد  کــرده جــای تشــویق 
زیرا درصنعت بیمه تقریبا 
هیچ شرکت بیمه ای زیان 
نکــرده و همــه ســود شناســایی کردنــد. او بــا اشــاره بــه 
جهت گیــری بــازار ســرمایه افــزود: ریــزش شــاخص کل 
بــا اســتراتژی جدیدی که اتخاذ شــده کنتــرل و مدیریت 
خواهد شد و به زودی به مسیر درست خود بر می گردد.
کل  شــاخص  آمــدن  پاییــن  داد:  ادامــه  ســلطانی 
بــرای شــرکت هایی که به صورت حرفه ای در بازار ســهام 
ســرمایه گذاری می کننــد تاثیــر آنچنانــی ندارد و شــرکتی 
کــه حرفــه ای وارد این بازار شــود از ریزش هم اســتفاده 
خواهــد کــرد. او درخصــوص رقابت شــرکت های بیمه ای 
بــا لحــاظ جدید الورودها به بازاربیمه، گفــت: باتوجه به 
اینکــه در ســنوات گذشــته رقبــای جدیــدی وارد صنعــت 
بیمه نشــده اند و آنهایی هم که ورود کرده اند تخصصی 
و اتکایــی بودنــد، رونــد همــکاری هماننــد گذشــته ادامه 
پیدا می کند. مدیرعامل شرکت بیمه حافظ، خاطرنشان 
کردکــه شــرکت های بیمــه ای بــه یکدیگــر نیاز دارنــد زیرا 
نمی تواننــد اتکایــی خارجی انجام دهنــد درنتیجه نه تنها 
همدیگــر را بــه صــورت رقیــب نمی بیننــد بلکــه فضــای 
رقابتی وجود نداشته و فضا فقط فضای همکاری است.

حذف یکی از عوارض 
تحمیلی بر صنعت بیمه

بــا پیگیری هــای مســتمر حقوقــی ســندیکای بیمه گــران 
ایــران طــی هجده ماه گذشــته عــوارض تحمیلی شــورا 
و شــهرداری یکی از کالنشــهرها برای شــرکت های بیمه 

حذف شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی 
بیمه گــران  ســندیکای 
رونــد  یــک  در  ایــران، 
و  طوالنــی  حقوقــی 
ســندیکای  پیچیــده، 
در  توانســت  بیمه گــران 
حقــوق  از  دفــاع  راســتای 
عــوارض  اعضــا،  حقــه 
غیرقانونــی تحمیلــی یک کالنشــهر برصنعت بیمه را، در 
هیات رسیدگی به تخلفات شوراهای شهر ابطال کند.

هیأت مرکزی حل اختالف و رســیدگی به شــکایات 
شوراهای شهر که بر اساس قانون تشکیالت، وظایف و 
انتخابات شــوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران 
بــا شــکایت ســیدمحمدکریمی دبیــرکل  فعالیــت دارد، 
ســال  پایانــی  روزهــای  در  ایــران  بیمه گــران  ســندیکای 
1399تشــکیل جلســه داد و پــس از اســتماع دفاعیــات 
نمایندگان حقوقی این سندیکا و بررسی صدها صفحه 
ابطــال مصوبــات  بــه  مســتندات، بصــورت قطعــی رای 
دریافــت عــوارض فوق الذکــر داد. براســاس ایــن گزارش 
مصوباتــی  طــی  اشــاره  مــورد  کالنشــهر  شــهر  شــورای 
در ســال های 83و 84، به صــورت یک جانبــه و خــالف 
بــر شــرکت های بیمــه فعــال در  مقــررات، عوارضــی را 
ایــن شــهر وضــع کــرد کــه ایــن موضــوع فعالیــت شــعب 
شــرکت های بیمه در این شــهر را با مشــکل روبرو کرده 
بود و همواره پیگیری های مستقیم و مستمر سندیکا و 

موسسات بیمه از این نهاد شهری بی نتیجه بود.

بانک کشاورزی در واگذاری 
اموال مازاد رکورد زد

برنامــه تعهــدی بانــک کشــاورزی در زمینه فروش 
و واگــذاری امــوال مازاد در ســال جهش تولید محقق و 

تعداد 801واحد تعیین تکلیف شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی 
بانک کشــاورزی، با هدف 
راه انــدازی طرح هــای راکد 
همچنیــن  نیمه فعــال  و 
حمایــت از فعــاالن بخــش 
801واحــد  تعــداد  تولیــد، 
ایــن  مــازاد  و  تملیکــی 
افــزون  مبلغــی  بــه  بانــک 
بــر 7750میلیــارد ریــال تا 

پایان سال 1399تعیین تکلیف شد.
بــر اســاس این گــزارش، بــا پیگیری هــای به عمــل آمده، 
امــور  امــور  وزارت  ابالغــی  برنامه هــای  از  122درصــد 
اقتصــادی و دارایــی و 191درصــد از پرتفــوی فــروش و 
واگذاری امالک مازاد این بانک در ســال گذشــته محقق 

شده است.

تمدید اجرای طرح 
مهراندیش بانک مسکن

سرپرست اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک 
مســکن از تمدیــد اجــرای طــرح ویــژه وصــول مطالبــات 

غیرجاری با عنوان »طرح 
پایــان  تــا  مهراندیــش« 
فصل بهار 1۴00خبر داد.

کرمانشــاهی  کســری  نــدا 
کل  اداره  سرپرســت 
پیگیــری وصــول مطالبــات 
بــا اشــاره  بانــک مســکن، 
بــه هدف بانک مســکن از 
اجــرای این طــرح ویژه، به 

هیبنا گفت: با توجه به اوضاع اقتصادی اقشــار جامعه 
و همچنیــن توجــه ویــژه بانــک مســکن به ســاماندهی و 
کاهش مطالبات غیرجاری، این بانک طرح ویژه کاهش 
مطالبــات غیرجــاری بــا عنــوان طــرح مهراندیــش را در 
راســتای ایجــاد مشــوق های الزم بــرای مشــتریان دارای 

اقساط غیرجاری به اجرا درآورد.
او افــزود: در واقــع ایــن طــرح بــه منظــور تســریع 
و تســهیل در فرآینــد وصــول مطالبــات و مســاعدت بــا 
مشــتریان بــا در نظرگرفتــن اوضــاع اقتصــادی جامعــه 
ناشی از اعمال تحریم ها و شیوع ویروس کرونا تصویب 

و مورد اجرا قرار گرفته است.
بــه گفتــه او طــرح مهراندیــش ســال گذشــته در 
7بخــش طراحــی شــد و پــس از تصویــب هیــات مدیــره 
محتــرم بانــک در تاریــخ 29آذر ابــالغ و در ابتــدا بنا بود 
تــا 20 اســفند ســال 1399 اجرای آن ادامــه پیدا کند که 
البتــه بــا تصمیم هیــات مدیره محترم بانــک، اجرای این 
طــرح مجــدداً تمدیــد شــده اســت. او بــه محور نخســت 
این طرح با عنوان بخشــودگی خالص جرایم به نســبت 
واریــزی نقــدی اشــاره و اظهــار کرد: در نخســتین بخش 
ایــن طــرح، در صورت واریز نقدی هر میزان از مطالبات 
مبادلــه ای،  از  اعــم  پرداختــی  تســهیالت  جــاری  غیــر 
مطالبــات  همچنیــن  ...و  و  قرض الحســنه  مشــارکتی، 
مربوط به ضمانت نامه های ضبط شــده،۶ درصد خالص 
جرایم محاســبه شــده به نسبت واریزی بدهکاران مورد 

بخشودگی قرار می گیرد.
به منظــور  مســکن  بانــک  کــرد:  تصریــح  او 
و رعایــت فاصله گــذاری  رعایــت مالحظــات کرونایــی 
بــه  مربــوط  جرایــم  بخشــودگی  اســناد  اجتماعــی، 
واریــز اقســاط عقــود مبادلــه ای موجــود در سیســتم 
به صــورت  را  )خوددریافــت(  متمرکــز  تســهیالت 
سیســتمی صــادر خواهــد کــرد و مشــتریان می توانند 
اقســاط معوق خود را از کلیه درگاه های غیرحضوری 
از  و  ...واریــز  و  اینترنت بانــک، همراه بانــک  هماننــد 
بخشــودگی جرایــم بهره منــد شــوند و نیــاز بــه حضور 

مشــتریان در شــعبه نیست.
کرمانشاهی بند دیگر این طرح را مربوط به تمدید 
قراردادهای مشــارکت مدنی مشــروط بــه تعیین تکلیف 
قراردادها دانست و گفت: در صورتی که کمتر از ۶0ماه 
از تاریــخ انعقــاد قــرارداد اولیــه ســپری شــده و پــروژه 
همچنــان تکمیــل نشــده باشــد ایــن بنــد از طرح شــامل 

قرارداد می شود.
او در پایــان اظهــار کرد: تســریع در شــرایط فروش 
همچنیــن  و  مدنــی  مشــارکت  قراردادهــای  تدریجــی 
تغییرنــام مدیــون در خصوص انتقال اســناد وکالتی نیز 

از دیگر بندهای پیش بینی شده در این طرح است.

مجوز افزایش سرمایه بیمه 
سینا صادر شد

بیمه سینا از دریافت مجوز افزایش سرمایه 272 
درصدی خبر داد.

به گــزارش بانکداری 
ســینا  بیمــه  ایرانــی 
ســرمایه  افزایــش  مجــوز 
محــل  از  272درصــدی 
محل مازاد تجدید ارزیابی 
دارایی ها را گرفت و آماده 
برگزاری مجمع فوق العاده 
اســاس،  برایــن  شــد. 

»وســین« می توانــد بــا تصویــب ســهامداران، ســرمایه 
فعلی را از 1500به 5578میلیارد ریال برساند.

بهبــود  نگهــداری،  مجــاز  حــد  ظرفیــت  افزایــش 
ســطح توانگــری مالــی، کاهــش نســبت حق بیمه ســهم 
تــوان  افزایــش  بــه حقــوق صاحبــان ســهام،  نگهــداری 
رقابــت با شــرکت ها، افزایــش توان مالی شــرکت جهت 
استفاده بهینه از فرصت های موجود در صنعت بیمه و 
بهره مندی از معافیت های مالیاتی از اهداف این اقدام، 

اعالم شده است.

بــا  بهــادار  اوراق  و  بــورس  ســازمان  رئیــس 
انتخابــات شــرکت ها  اینکــه نخســتین  بیــان 
18 اردیبهشــت برگزار خواهد شــد، از حضور 
حداقل شــش شــرکت  در این انتخابات خبر 

داد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه 
در  دهنــوی  دهقــان  علــی  محمــد  )ســنا(، 
نشســت خبــری برگــزاری مجامــع الکترونیکی 
ســهام  اســتانی  ســرمایه گذاری  شــرکت های 
عدالت، هدف از طراحی شــرکت های استانی 
را تبدیــل آنهــا بــه بازوهــای توســعه منطقــه 
مدیــره  هیــأت  انتخــاب  گفــت:  و  دانســت 
روزبــه روز  را  مــردم  دارایــی  ارزش  توانمنــد، 

افزایش خواهد داد.
دهقــان دهنــوی تصریــح کــرد: هــدف از 
مجموعــه  در  اســتانی  شــرکت های  طراحــی 
حاکمیتــی ایــن بــوده اســت که بازوی توســعه 
اســتان خــود شــوند؛ یعنــی هــم دارایــی مردم 
را مدیریــت کننــد و هــم بــا خلــق دارایی هــای 
جدیــد، در پروژه هــای اســتانی ســرمایه گذاری 
کنند تا توســعه اســتان محقق شــود. طبیعی 
است که بدون تشکیل هیأت مدیره قوی این 

هدف محقق نخواهد شد.
بــورس و اوراق بهــادار  رئیــس ســازمان 
دربــاره نخســتین انتخابات شــرکت ها توضیح 
داد: در ایــن روز ســامانه رأی گیری باز خواهد 
شــد و فهرســت افرادی که بــرای هیأت مدیره 
تأییــد صالحیت شــدند در اختیار ســهامداران 
قــرار می گیــرد. البتــه این ســامانه تــا چند روز 
باز اســت تا مردم به راحتی بررسی و انتخاب 
کننــد. در نهایــت اعضــا از بیــن افــرادی کــه 
انتخــاب  انــد  کــرده  را کســب  بیشــترین رأی 

خواهند شد.

طراحی شرکت های استانی؛ 
اهداف و انگیزه ها 

او با بیان سابقه اجرای طرح ملی آزادسازی 
ســهام عدالت اظهار کرد: زمانی که در ســال 99 
بحــث آزادســازی ســهام عدالــت مطــرح شــد دو 
راهــکار بــرای مشــموالن ســهام عدالــت عنــوان 
شــد: مردم یک برگه به عنوان ســهام عدالت در 
اختیار داشــتند اما آن برگه مجموعه ای از سهام 
3۶ شــرکت بورسی و چندین شرکت غیربورسی 
اســت، در واقع برگه های سهام عدالت پرتفویی 
از ســهام شــرکت های ارزشــمند، بــزرگ و قــوی 

کشور هستند.
دکتــر دهقــان دهنــوی خاطرنشــان کرد: 
خــود  مــردم  کــه  بــود  ایــن  روش  نخســتین 
ســهام خــود را مدیریت کننــد که عنوان روش 
مســتقیم را بــه خود گرفــت و فقط تعدادی از 

مردم روش مستقیم را انتخاب کرده بودند.
بــورس و اوراق بهــادار  رئیــس ســازمان 
تاکیــد کرد: بخــش گســترده ای از مردم روش 
مدیریــت  روش  کــه  کردنــد  انتخــاب  را  دوم 

غیرمستقیم بود.
بــه  کــرد: روش غیرمســتقیم  او اضافــه 
این صورت بود که در هر استانی یک شرکت 
تشکیل شود و برگه های سهام عدالت یا سبد 
3۶سهم در این شرکت ها قرار داده شود و از 

طریق آن شرکت مردم سهامدار شوند.
دهقــان دهنــوی اظهــار کرد: ســهامی که 
مردم از این شــرکت ها می گیرند همان ســهام 
عدالتــی اســت کــه شــامل پرتفوی 3۶شــرکت 

می شود.
شــرکت های  اهمیــت  دربــاره  او 
بــه  بــا توجــه  ســرمایه گذاری اســتانی گفــت: 
غیرمســتقیم  ســهامداران  تعــداد  بــودن  بــاال 
کــه نزدیــک بــه 30میلیــون نفر بودنــد، زمانی 
کــه دارایی هــا در ایــن شــرکت قــرار گرفتند به 
ارزش  و  شــدند  تبدیــل  بزرگــی  شــرکت های 
شرکت ها به دو هزار میلیارد تومان در برخی 
از اســتان های کوچــک و  تــا 30هــزار میلیــارد 

تومان در استان های بزرگ رسید.

  بعد از 28 فروردین ثبت نام 
جدیدی انجام نمی شود

او بــا بیــان اینکه از افــراد متقاضی دعوت 
کرده ایــم کــه تــا 28 فروردیــن فرآینــد ثبــت نام 
را طــی کننــد، افــزود: انتظــار مــا ایــن اســت که 
ثبت نــام کننــدگان دارای دانــش کافــی و تجربه 
مرتبط باشند و از شرایط کلی برخوردار باشند.
بــورس و اوراق بهــادار  رئیــس ســازمان 
ادامــه داد: بعــد از 28 فروردین هیچ ثبت نام 
جدیدی انجام نخواهد شــد و بر اطالع رســانی 
گســترده و جامــع تمرکــز خواهیم کــرد؛ ضمن 
اینکه از هم اکنون کار احراز صالحیت افرادی 
که فرآیند ثبت نام آنها به پایان رسیده، آغاز 

شده است.
دهقــان دهنــوی تصریــح کــرد: از نظر ما 
همــه کســانی کــه احــراز صالحیت شــده اند و 
حداقل ها را کسب کرده اند، صالحیت الزم را 

برای قرارگیری در هیأت مدیره دارند.
او افــزود: حــق رای نیز مثــل همه مجامع 
شــرکت های دیگر، بر اساس میزان سهم افراد 
خواهد بود و از نظر ما این شرکت های استانی 
هــم مثل همه ســرمایه گذاران دیگری هســتند 

که می خواهند وارد بازار سرمایه شوند.
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار در 
پایان تاکید کرد: بعد از تشــکیل هیأت مدیره 
هم نظارت مستمر سازمان بورس بر عملکرد 

هیات مدیره ادامه خواهد یافت.   

120 هزار مراجعه برای انحصار 
وراثت

ســپرده گذاری  شــرکت  مدیرعامــل  همچنیــن 
مرکــزی و تســویه وجــوه اوراق بهــادار در ایــن 
نشست درباره سهام عدالت گفت: از ابتدای 
واگــذاری ســهام عدالــت تاکنــون 2.5 میلیون 

نفر فوت کرده اند و برای تعیین  تکلیف سهام 
این افراد نیاز به انحصار وراثت وجود دارد که 
تاکنــون فقط 120هزار نفــر مراجعه و انحصار 

وراثت ارائه کرده اند.
حســین فهیمی، انتخابــات هیأت مدیره 
ســهام  اســتانی  ســرمایه گذاری  شــرکت های 
اقتصــادی  انتخابــات  بزرگتریــن  را  عدالــت 
کشــور توصیــف کــرد و اطمینــان داد تمام زیر 
ساخت های الزم برای سالمت کامل انتخابات 

و اعالم نتایج آن فراهم شده است.
او افــزود: بــر ایــن اســاس هــر شــرکت 
5 عضــو اصلــی و 2 عضــو علــی البــدل دارد و 
دستکم 1۶0عضو هیات مدیره، از سوی مردم 
بــه عهــده  را  و مدیریــت شــرکت ها  انتخــاب 

خواهند گرفت.
فهیمــی در ایــن نشســت بــا بیــان اینکــه 
شرکت سرمایه گذاری استانی تهران و البرز از 
هم جدا شده است و مراحل ثبت سرمایه آن 
انجام می شــود، گفت: در دو اســتان تهران و 
البــرز هم امکان ثبت نام برای انتخابات آینده 

وجود دارد.

نوبت دوم مجامع شرکت های 
سرمایه گذاری استانی

انتخابــات  اینکــه بزرگتریــن  بیــان  بــا  او 
اقتصادی کشــور بــرای انتخــاب اعضای هیأت 
اســتانی  ســرمایه گذاری  شــرکت های  مدیــره 
ســهام عدالــت از نیمــه اردیبهشــت تــا نیمــه 
خرداد امســال و به صورت الکترونیکی برگزار 
می شــود، گفت: در تعداد 14 شــرکت استانی 
ســرمایه گذاری قبــالً مجمــع نوبــت اول برگزار 
شــد و چــون بــه حدنصــاب نرســیده بودنــد، 
براســاس قانــون تجــارت در نوبــت دوم ایــن 
مجامــع بــا هــر تعــداد از اعضــا ایــن جلســات 

رسمیت پیدا می کند.
مدیرعامل ســمات گفت: مجامع عمومی 
عادی به طور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری 
استانی برگزار می شود که طبق قانون تجارت 
با حداقل 50درصد به عالوه یک نفر از اعضا 
رسمیت پیدا می کند، اما اگر در اولین دعوت، 

ایــن حدنصــاب حاصــل نشــد، در دعــوت دوم 
کــه 10روز بعــد انجام می شــود، جلســه با هر 
نصابــی از اعضا رســمیت پیدا می کنــد. با این 
حال  تأکید ما بر این است که  این مجامع با 

مشارکت حداکثری افراد برگزار شود.
فهیمی ادامه داد: فلسفه وجودی شرکت 
ایــن اســت کــه اکثریــت بــرای اقلیــت تصمیم 
بگیرند، اما اگر تعداد مشارکت کنندگان اندک 

باشد، برعکس این اتفاق خواهد افتاد.
او افــزود: در مــورد تعــداد کاندیداهــای 
هیــأت مدیــره هــم کســانی کــه خــود را دارای 
شــرایط می دانند، با ثبت نام در ســامانه ستان 
setan می توانند تقاضای خود را برای عضویت 

در هیأت مدیره این شرکت ها اعالم کنند .
الزم  داد:  توضیــح  ســمات  مدیرعامــل 
اســت افــراد حداقــل دارای مــدرک لیســانس 
مرتبــط یعنــی در رشــته هایی ماننــد اقتصــاد، 
و  باشــند  مدیریــت  و  حقــوق  حســابداری، 
مشــاغل  در  قابل توجهــی  ســابقه  همچنیــن 
مرتبــط در شــرکت ها داشــته باشــند کــه ایــن 
افراد بعد از احراز صالحیت، توســط کمیته ای 
در ســازمان بــورس بــه عنوان کاندیــدا معرفی 
می شــوند و ســهامداران عدالت در هر استان 

می توانند به آنها رأی بدهند.
او همچنیــن در مــورد ســؤالی مبنــی بــر 
اینکــه چه لزومی دارد که ســهامداران عدالت 
گفــت:  کننــد،  ثبت نــام  ســجام  ســامانه  در 
براســاس مقــررات مقابلــه بــا پولشــویی، هــر 
کسی که می خواهد خدمتی دریافت کند باید 

احراز هویت شود .
مدیرعامل ســمات افزود: ســامانه جامع 
اطالعــات مشــتریان یــا همان ســجام در واقع 
تنها سامانه ای در کشور است که شناسایی و 
احراز هویت مشتری را به صورت غیرحضوری 
و الکترونیکی انجام می دهد و در این سامانه 
حداقل هــای مــورد نیــاز بــرای قانــون مبــارزه 
بــا پولشــویی رعایــت شــده اســت و ســوابق 
ایــن افــراد از نظــر هویتــی و مشــخصات آنهــا 

نگهداری می شود.
او همچنیــن در مــورد واریز ســود ســهام 
عدالــت گفــت: بــرای اولین بار توزیع ســود از 
طریــق مکانزیــم بازار ســرمایه انجام شــد و نه 
براســاس هــر نفر رقــم معین، بلکه براســاس 
مقــدار  دارایــی،  تعــداد  میــزان  بــه  نفــر  هــر 
مشــخصی بــود، بــرای ســهامداران عدالــت به 
روش مســتقیم یا غیرمســتقیم در 3۶شرکت 

بورسی واگذار شد.
در  شــد:  یــادآور  ســمات  مدیرعامــل 
مرحلــه اول 50 درصــد از ســودهای دریافتــی 
از 3۶شــرکت ســرمایه پذیر دریافــت شــد و به 
صــورت تجمیعــی براســاس تعــداد ســهام هر 
فــرد واریــز شــد و 50درصد بقیه ســود هم در 
آینــده نزدیک که از شــرکت های ســرمایه پذیر 
دریافــت شــود، به حســاب مشــموالن دارنده 

سهام عدالت واریز می شود.

نویــن  فناوری هــای  نوشــته معــاون  بــه 
بانک مرکزی در یکی از شبکه های اجتماعی، 
تراکنش هــای بدون کد ملی شــخص حقوقی 
و شناســه ملی شــخص حقوقی در »پایا« از 

ششم اردیبهشت  برگشت می خورد.

به گزارش بانک مرکزی، مهران محرمیان 
در صفحــه شــخصی خــود در توییتــر نوشــت: 
ایــن اقــدام تاثیری بــر فعالیت مشــتریانی که 
اطالعــات هویتــی ایشــان نزد بانک هــا موجود 

است، نخواهد داشت.

محرمیــان گفــت: بانک هــا بــرای ثبت کد 
شــهاب و ثبــت حســاب ها در بانــک مرکــزی 

اقدام کنند.
فناوری هــای  معــاون  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
نوین بانک مرکزی دی پارسال با بیان اینکه از 

پنجم بهمن ماه )99( همه تراکنش های بدون 
کــد شــهاب در »ســاتنا« برگشــت می خورنــد، 
گفته بود: برای اشــخاص حقیقی »کد ملی« 
و بــرای اشــخاص حقوقــی »شناســه ملــی« یا 

همان »کد شهاب« عنوان می شود.

بــا توجــه بــه اینکــه در راســتای صــدور 
کارت اعتباری ســهام عدالــت تاکنون تنها دو 
بانــک ملــی و تجــارت اعالم آمادگــی کرده اند 
و در حــال صــدور ایــن کارت بــه متقاضیــان 
هســتند، معــاون وزیر اقتصاد از ورود ســایر 
بانک ها به ارائه کارت اعتباری سهام عدالت 

تا اردیبهشت سال جاری خبر داد.
به گزارش ایسنا، دریافت کارت اعتباری 
بــرای  پارســال  25بهمــن  از  عدالــت  ســهام 

مشــموالن ایــن ســهام فراهم شــده اســت که 
تاکنون تنها دو بانک ملی و تجارت برای صدور 
این کارت اعالم آمادگی کرده اند و متقاضیان 
می توانند به صورت غیرحضوری کارت خود را 
دریافــت کنند. طبق آخرین اعالم مدیر عامل 
بانــک ملــی بــه ایســنا، تــا اوایل اســفند ســال 
گذشــته معادل 70 هزار کارت اعتباری سهام 
عدالت از ســوی این بانک صادر شــده اســت. 
همچنیــن در ایــن زمینــه، عبــاس معمارنــژاد، 

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی 
وزیــر اقتصــاد، درباره آخرین وضــع بانک های 
عدالــت  ســهام  اعتبــاری  کارت  ارائه دهنــده 
گفت: در این راســتا مصوبه ای از سوی دولت 
آماده شــده اســت که به جز بانک های ملی و 
تجــارت بایــد بانک هــای دیگر هم بــرای صدور 

کارت اعتباری سهام عدالت مشارکت کنند.
بــه گفتــه او، تا اردبیشــهت ســال جاری، 
ســایر بانک هــا نیــز بــه صــدور کارت اعتبــاری 

سهام عدالت ورود خواهند کرد.
معــاون وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی 
وابســته  ســهامداران  ســود  پرداخــت  دربــاره 
بانک هــای نظامــی ادغام شــده در بانــک ســپه 
نیز اظهار کرد: ارزش گذاری انجام شده است 
امــا اکنــون در حــال بررســی و راســتی آزمایی 
ارزش گذاری هســتیم که ســازمان حسابرسی 
در حــال انجــام ایــن کار اســت و هنــوز نهایــی 

نشده است.

بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت فرابــورس 
و  اســتقالل  شــدن  خصوصــی  ایــران، 
تجــاری  و  دارد  خوبــی  بــرکات  پرســپولیس 
شــدن مدیریــت 2باشــگاه، مشــکالت بــزرگ 
آنهــا از جملــه حق پخش تلویزیونی را تعیین 

تکلیف می کند.
و  ورزش  وزارت  از  گــزارش ایرنــا  بــه 
جوانــان، امیــر هامونــی بــا تقدیــر از جدیــت 
شــدن  نهایــی  بــرای  جوانــان  و  ورزش  وزیــر 
واگذاری ســهام استقالل و پرسپولیس گفت: 

هشــت ســال اســت ما برای عرضه سهام این 
خوشــبختانه  و  می کنیــم  تــالش  باشــگاه  دو 
بــا تالش هــا و جدیــت وزیــر ورزش و جوانــان 
و وزارت اقتصــاد و ســازمان خصوصی ســازی، 
اکنــون اصــالح ســاختار و صورت هــای مالــی 
دو شــرکت اســتقالل و پرســپولیس حاکــی از 

سودآوری است.
ایــن  پایــداری  بحــث  البتــه  افــزود:  او 
ســود هــم مطــرح اســت ولــی در حــال حاضــر 
بــا فعالیت هــای صورت گرفتــه برای شــفافیت 

مالــی و اصالحــات ســاختاری مالی و مدیریتی 
دو باشــگاه پرســپولیس و اســتقالل شــرایط 
خوبــی برای عرضــه اولیه ســرخآبی ها در بازار 
پایــه فرابــورس داریــم. هامونــی تصریــح کرد: 
خصوصی شدن استقالل و پرسپولیس برکات 
بســیار خوبــی دارد و تجــاری شــدن مدیریــت 
دو باشــگاه، مشــکالت بــزرگ ایــن دو تیــم از 
جملــه حق پخــش تلویزیونی را تعیین تکلیف 
می کند و همچنین قرار گرفتن اطالعات مالی 
و مدیریتی آنها در سامانه کدال )سامانه نشر 

بــورس(  شــرکت های  گزارش هــای  اطالعــات 
بیشــتر  شــفافیت  بــه  زیــادی  بســیار  کمــک 
اســتقالل و پرسپولیس می کند و این موضوع 
برای ســهامدار، ســرمایه گذار و هــوادار مهم و 
ارزشــمند خواهــد بــود. مدیرعامــل فرابــورس 
تاکیــد کــرد: قطعا واگــذاری این دوباشــگاه به 
عنوان سرمایه ملی با حساسیت و دقت زیاد 
صورت می گیرد و تا ثبات الزم حمایت از آنها 
قطــع نمی شــود و از این بابت بــرای هواداران 

جای نگرانی نیست.

18 اردیبهشت؛ اولین انتخابات شرکت های 
استانی سهام عدالت
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با خصوصی شدن تعیین تکلیف می شود

 تا آخر اردیبهشت همه بانک ها کارت اعتباری سهام عدالت

صادر می کنند
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