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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

آغاز جشنواره حساب های 
قرض الحسنه پس انداز 

بانک اقتصادنوین
نهمین دوره جشــنواره حســاب های قرض الحسنه 
پس انــداز )ریالــی( بانــک اقتصادنویــن بــا هــدف ترویج 

سنت پسندیده قرض الحسنه آغاز شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی 
بانک اقتصادنوین، در این 
جشنواره که در بیستمین 
ایــن  تاســیس  ســالگرد 
20فروردیــن   از  و  بانــک 
1400برگــزار  20مهــر  تــا 
می شــود به پاس قدردانی 
از مشــارکت خیرخواهانــه 
به قیــد  عزیــز،  هم وطنــان 
قرعه 20جایزه یک میلیارد ریالی، 20جایزه 500میلیون 
ریالــی، 20جایــزه 200میلیــون ریالــی و میلیاردهــا ریــال 
جوایــز نقــدی دیگــر بــه ســپرده گذاران نیک اندیش اهدا 
خواهــد شــد. همچنیــن طبــق برنامه ریــزی انجام شــده، 
از هــر 10نفــر واجد شــرایط شــرکت در قرعه کشــی، یک 
نفــر برنــده جوایز ارزنده بانــک اقتصادنوین خواهد بود. 
حداقل موجودی برای شــرکت در جشــنواره حساب های 
قرض الحســنه پس انــداز بانــک اقتصادنویــن 500هــزار 
ریال است و به ازای هر 500هزار ریال در پایان هر روز 

یک امتیاز برای صاحب حساب منظور می شود.

حمایت بانک آینده از 
کسب و کارهای آسیب دیده 

از کرونا در خوزستان
بانک آینده با هدف پشــتیبانی از کســب وکارهای 
کرونــا،  ویــروس  همه گیــری  اوضــاع  در  آســیب دیده 
فرصت بازپرداخت اقساط تسهیالت دریافتی، از سوی 
اســتان  از کرونــا در  آســیب دیده  مشــاغل غیردولتــی 
خوزســتان را به مدت حداکثر ســه ماه از اســفند ســال 

۱۳۹۹، تمدید کرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی 
بانــک آینــده، بــر اســاس 
ســتاد  اقتصــادی  مصوبــه 
در  آینــده  بانــک  کرونــا، 
و  ضوابــط  چارچــوب 
مقررات موجود، مطالبات 
این دسته از کسب وکارها 
را که موعد بازپرداخت آن 
در ماه های اســفند ســال 1۳۹۹، فروردین و اردیبهشــت 
ســال 1400 اســت منوط به آن که بدهی آن ها به شبکه 
بانکی تا تاریخ 1۳۹۸/12/01 در طبقه جاری قرار داشته 
باشــد، به پایان دوره بازپرداخت اقســاط این تسهیالت، 
انتقال خواهد داد. در خصوص تسهیالت با بازپرداخت 
دفعــی نیــز که سررســید آن ها در بازه زمانــی پیش گفته 
باشــد، زمان بازپرداخت دفعی آن ها به دو ماه )شــصت 
روز(، پــس از تاریــخ سررســید، منتقل می شــود. مهلت 
زمانــی پیش بینــی شــده، مشــمول هیچ گونــه جریمــه و 
کارمــزد اضافــی نخواهد بود. مهلت ثبت نــام متقاضیان 
در  آســیب دیده  مشــاغل  تســهیالت  دریافــت  بــرای 
حوزه های گردشگری، ورزش و جوانان و فرهنگ و هنر 
نیــز صرفــاً بــرای اســتان خوزســتان تــا پایان اردیبهشــت  

سال 1400 با دوره تنفس سه ماهه، تمدید شد.
در  شــده  صــادر  دســته چک های  خصــوص  در 
شــعب بانک هــای ایــن اســتان، چنان چه سررســید چک 
صادر شــده در بازه زمانی ماه های اســفند ســال 1۳۹۹و 
فروردیــن و اردیبهشــت ســال 1400باشــد و منجــر بــه 
برگشــت و صــدور گواهی نامــه »عدم  پرداخــت« شــود، 
تــا  بانــک،  بــه  تقاضــای مشــموالن  تســلیم  در صــورت 
یک مــاه پــس از تاریــخ برگشــت، شــامل ممنوعیت هــا و 

محدودیت های قانون چک، نخواهد بود.

اعالم سیاست های اعتباری 
سال 1400 بانک توسعه صادرات

صــادرات،  توســعه  بانــک  فکــر  اتــاق  دراولیــن 
سیاســت های اعتبــاری ایــن بانــک در ســال جدیــد بــا 
حضــور مدیرعامــل، معــاون اعتبارات، روســای شــعب، 
مدیــران ارشــد و مدیرامــور شــعب و بازاریابــی بانــک 

توسعه صادرات تشریح و مورد بررسی قرار گرفت.
بــه گــزارش روابط عمومــی 
صــادرات،  توســعه  بانــک 
حبیب احمدی، مدیر امور 
شــعب و بازاریابــی بانــک 
مجــازی  نشســت  درایــن 
اعتبــاری  سیاســت های 
بانــک را بــرای ســال جاری 
ایــن  گفــت:  و  برشــمرد 
بنــد   15 در  سیاســت ها 
تدوین شده و در اختیارمدیران بانک قرار گرفته است.

احمدی گفت: بانک توســعه صادرات، تامین مالی 
کوتاه مدت و گشــایش اعتبارات اســنادی داخلی ریالی 
بــا اســتفاده از منابــع داخلــی و بازار ســرمایه بــا در نظر 
گرفتــن محدودیــت جــذب منابــع خارجــی را در اولویــت 
سیاستگذاری های خود در سال جدید قرار داده است.

او افــزود: تامیــن مالــی در بخــش خدمــات فنــی و 
مهندســی بــا در نظــر گرفتــن مقیــاس پــروژه از طریــق 
تجهیــز کارگاه، از محــل منابــع صنــدوق توســعه ملــی، 

بانک مرکزی و منابع بانک انجام خواهد شد.
توســعه  بانــک  بازاریابــی  و  شــعب  امــور  مدیــر 
صادرات، ضمن تاکید بر تداوم تامین مالی تســهیالت 
بــا  بــزرگ  طرح هــای  بــه  قبلــی  مصــوب  ســندیکایی 
مشــارکت ســایر بانک ها در 1400، گفت: بانک توسعه 
ریالــی طرح هــای  مالــی  تامیــن  افزایــش  بــر  صــادرات 
تولیــد  و  اشــتغال زایی  رویکــرد  بــا  متوســط  و  کوچــک 

محصــوالت صادراتی تاکید دارد.

 معرفی سامانه جدید

بانک ملی برای عملیات 
چک های صیادی

بانــک ملــی ســامانه جدیــدی را به منظــور انجــام 
عملیات مرتبط با چک های صیادی معرفی کرد.

بــه گــزارش روابط عمومــی 
از  پیــش  ملــی،  بانــک 
در  بانــک«  »نشــان  ایــن 
بلــه  بــام،  ســامانه های 
ثبــت،  بــرای  شــصت  و 
پیگیــری  و  اســتعالم 
چک هــای صیــادی معرفی 
اکنــون  امــا  بــود،  شــده 
ســامانه پیگیــری مبادالت 

چک بانک ملی نیز به این مجموعه افزوده شده است.
 https://sayad.bmi.ir در ایــن ســامانه کــه بــه نشــانی 

در دســترس قــرار گرفتــه اســت؛ مشــتریان می تواننــد 
چک هــای صیــادی را ثبت کرده و یا چک های ثبت شــده 

را پیگیری کنند. 
ویــژه چک هــای صیــادی جدیــد  ســامانه  ایــن  خدمــات 
)بنفش رنگ( صادره در ســال 1400 اســت و اکنون تنها 
مشــتریان حقیقــی امکان ثبــت و انتقال برگه چک را در 

این سامانه دارند.

دریافت استعالمات اداری 
با نرم افزار فام موسسه 

اعتباری ملل
به منظور حفظ ســالمت مشتریان و ارائه خدمات 

امــکان  آســان  و  ســهل 
از  اداری  اســتعالمات 
فــام  نرم افــزار  طریــق 

فراهم شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی 
ملــل،  اعتبــاری  موسســه 
این موسسه برای رضایت 
بهتــری  امــکان  مشــتریان 
را آمــاده کــرده اســت کــه 

استفاده کنندگان بتوانند به راحتی استعالمات اداری خود 
را از ســازمان های مختلــف ماننــد: ثبــت احــوال، تامیــن 
اجتماعــی، بهداشــت و درمان، خدمات پســتی، خدمات 
قضایــی، امــور مالیاتــی، امور اســناد و امالک، اســتعالم 
مــدارک تحصیلــی، اســتعالم شناســه صنفــی و ســامانه 

ردیابی کاالی دیجیتال، دریافت کنند.

اختصاص مبلغ 30هزارمیلیارد 
ریال از منابع بانک کشاورزی 
برای طرح توسعه مکانیزاسیون

مبلــغ ۳0هــزار میلیارد ریال از منابع داخلی بانک 
کشــاورزی بــا نــرخ ســود ترجیحی۱5درصد بــه تجهیز و 
نوســازی ناوگان ماشــین آالت کشــاورزی در سال ۱400 

اختصاص یافت.
بــه گــزارش روابط عمومــی 
ایــن  کشــاورزی،  بانــک 
در  تســهیالت  میــزان 
تولید،پشــتیبانی ها  ســال 
بــا  مانع زدایی هــا  و 
وضعیــت  ارتقــای  هــدف 
کشــاورزی  مکانیزاســیون 
و  متقاضیــان  اختیــار  در 

بهره بــرداران بخــش کشــاورزی قــرار خواهــد گرفــت. بــر 
اســاس این گزارش، فعاالن بخش کشــاورزی در تمامی 
حوزه هــا از قبیــل زراعت، باغبانی، دام وطیور، شــیالت، 
کشــت گلخانــه ای، گیاهــان دارویــی، جنگل هــا و مراتــع 
بــرای تجهیــز و نوســازی ماشــین آالت مــورد نیــاز از ایــن 

تسهیالت بهره مند خواهند شد.
بانــک  پرداختــی  تســهیالت  می افزایــد،  گــزارش  ایــن   
کشــاورزی در زمینــه مکانیزاســیون بخش کشــاورزی در 
مقایســه با ســال های گذشــته رشــد چشــمگیری داشــته 
اســت و در ســال 1۳۹۹نیــز مبلغــی افــزون بر۳0هــزار 
بــه  کشــاورزی  بخــش  تجهیــز  بــرای  ریــال  میلیــارد 

ماشین آالت پرداخت شده است.

پرداخت غیرحضوری خسارت 
عمر زمانی بیمه کوثر

آزمایشــی  طــرح  از  نخســت  مرحلــه  کوثــر  بیمــه 
پرداخــت خســارت زیان دیدگان رشــته عمــر زمانی را با 

موفقیت به پایان رساند.
بــه گزارش روابط عمومــی و اعالم معاون بیمه های 

زندگی بیمه کوثر، همســو 
بــا رعایت الزامــات اوضاع 
کوثــر  بیمــه  کرونایــی، 
از  مرحلــه  نخســتین  در 
پــس  طــرح  ایــن  اجــرای 
تطبیــق  مراحــل  انجــام  از 
و  بررســی  گــزارش، 
تشــخیص، زمســتان سال 
1۳۹۹بــه تعــداد 20۹نفــر 

از بیمه شــدگان خــود بیــش از 20میلیارد ریال خســارت 
پرداخت.

مرتضــی کامرانــی بــا اشــاره بــه تــداوم اجــرای ایــن 
طرح در ســال جدید، افزود: تاکنون در سراســر کشــور، 
قریــب 2هــزار پرونــده خســارت دیگــر در ایــن رشــته به 
صورت غیرحضوری تشــکیل شــده اســت که بابت آن ها 
از ابتدای ســال جاری بیش از 1۸0میلیارد ریال خســارت 

پرداخته ایم.

بیمــه  صنــدوق  مدیرعامــل  گفتــه  بــه 
معدنــی،  فعالیت هــای  ســرمایه گذاری 
صــدور   ،۹۸ ســال  بــا  مقایســه  در  پارســال 
از  معدنــی  بیمه نامه هــای  و  ضمانت نامه هــا 
ســوی ایــن صنــدوق ۱.5۶ برابــر شــد و رشــد 

5۶.۶ درصدی به ثبت رساند.
فریــد دهقانــی در گفت وگــو بــا خبرنگار 
وجــود  بــا  پارســال  گفــت:  ایرنــا  اقتصــادی 
پاندمــی کرونا و محدودیت های ناشــی از آن، 
رکــورد جدیــدی در صــدور بیمه نامــه بــه ویــژه 

بیمه نامه های اعتباری ثبت شد.
بــه گفتــه او، ســال گذشــته در مجمــوع 
40ضمانت نامــه و بیمه نامــه بــه ارزش چهــار 
ایــن  ســوی  از  ریــال  میلیــارد   ۷۸۶ و  هــزار 
صنــدوق صادر شــد کــه ســهم ضمانت نامه ها 
)بیمه هــای اعتبــاری بهره بــرداری( ۳1 فقره به 
ارزش چهار هزار و ۷44 میلیارد ریال و سهم 
بیمه نامه ســرمایه گذاری ۹ فقره به ارزش 42 
میلیــارد ریــال بــود. مدیرعامــل صنــدوق بیمه 
ارزش  معدنــی،  فعالیت هــای  ســرمایه گذاری 
بیمه نامه هــای آماده صدور را بیش از 1۶هزار 

و ۸2۸میلیارد ریال اعالم کرد.

دهقانی اظهار کرد: پارســال همچنین از 
لحــاظ نــوع حمایت های انجام شــده در بخش 
صنــدوق  ایــن  در  موثــری  گام هــای  معــدن، 
برداشته شد که این حمایت ها در بخش های 
اکتشــافات، احیاء و بازســازی معــادن کوچک 
و متوســط، امضــای تفاهم نامه هــای جدیــد و 

تعدد منابع برای تامین مالی معادن بود.
او خاطرنشــان کرد: در ســال جــاری برای 
در  جــدی  اقدام هــای  برنامه هــا  ایــن  تکمیــل 
دســتور کار اســت تا برنامه ای که در سال ۹۹ 
آغاز شده بود حداکثر تا اواخر اردیبهشت ماه 

1400 به پایان برسد.
بــه  توجــه  بــا  شــد:  یــادآور  دهقانــی 
نوســان نرخ ارز، بســته شــدن ثبت ســفارش 
ماشــین آالت معدنــی و وارد نشــدن آنهــا بــه 
کشــور، برخــی بیمه نامه هــا بــا وجــود تکمیــل 
مدارک و آماده برای اخذ تســهیالت، در ســال 
۹۹ صــادر نشــد که امید می رود با بازگشــایی 
ســامانه ثبت ســفارش ها، تا پایان اردیبهشت 

امسال به انجام برسد.
او خاطرنشــان کرد: اکنــون بــرای تحقــق 
از ســوی  الکترونیــک، همــه خدمــات  دولــت 

ایــن صنــدوق بــه بخــش خصوصی بــه صورت 
الکترونیــک انجــام می شــود و فقــط در انتهای 
کار و بــه منظــور راســتی آزمایی، مــدارک بــه 

صورت حضوری از افراد دریافت می شود.
مدیرعامــل صندوق بیمه ســرمایه گذاری 
برخــی  یادآوری کــرد:  معدنــی  فعالیت هــای 
فناوری هایــی  دارای  معدنــی،  ماشــین آالت 
هســتند کــه در اختیــار معــدود شــرکت هایی 
ســرمایه گذاری  و  اســت  جهــان  ســطح  در 
بــرای تولیــد آنهــا بــا توجه بــه تیراژ مــورد نیاز 
کشــورمان اقتصــادی نیســت، با توجــه به این 
مقولــه در تولیــد »دامپتراک «هــای باالی 100 
تن، لودرها، شاول ها و بیل های سنگین باید 

با احتیاط عمل کرد.
او افزود: در مقابل، ماشــین آالتی وجود 
دارنــد کــه می تــوان نســبت بــه ورود قطعــات 
آنهــا به صورت ســی.کی.دی یــا اس.کی.دی و 

افزایش عمق ساخت داخل آنها اقدام کرد.
دهقانــی بــا بیــان اینکــه هیــچ ســقف و 
محدودیتی برای ارائه تسهیالت و یارانه یادشده 
وجــود نــدارد، تاکیــد کــرد: ایــن صنــدوق حامی 
بخــش معــدن اســت و راه های مختلــف تامین 

ماشین آالت یا تسهیل دسترسی به آنها را برای 
فعاالن بخش معدن در دستور کار دارد.

برنامه ریزی برای ۲ برابر کردن 
سرمایه صندوق

او از برنامه ریــزی بــرای دو برابــر کــردن 
ســرمایه ایــن صنــدوق از 500میلیــارد تومــان 
فعلــی بــه یک هــزار میلیــارد تومــان تــا پایــان 
آن  از  پــس  افــزود:   و  داد  خبــر   1400 ســال 
بــرای افزایــش ســرمایه صنــدوق بــه  هــزار و 

500میلیارد توان برنامه داریم.
دهقانی بیان  کرد: با افزایش ســرمایه و 
بــا توجــه به قوانین حاکــم در صندوق و اجازه 
بانــک مرکــزی، در عمل توان صــدور بیمه نامه 
تومــان  میلیــارد   500 و  ســه هزار  میــزان  بــه 
رســید که این میزان در بخش معادن کوچک 
منجــر بــه تحولی عظیم و قابل توجه در حوزه 
تولیــد، توســعه و اشــتغال می شــود، البتــه با 
حمایت های ایمیدرو و تحقق افزایش سرمایه 
پتانســیل های  تومــان  میلیــارد  یک هــزار  بــه 
صنــدوق در حمایــت از معادن کوچک به طور 

معناداری افزایش خواهد یافت.

مسعود وطنخواه
بازار سرمایه این روزها با فشار عرضه از یک سو 
و نبود تقاضا از سوی دیگر مواجه است و در این 
اوضاعی که بیشتر نمادها با صف فروش همراه 
شدند، روز گذشته تعدادی از نمادها که با صف 
فروش همراه بودند پس از شــروع معامالت با 

افزایش تقاضا، صعودی شدند.
بــا  گذشــته  روز  بــورس  کل  شــاخص 
۹هــزار و ۷۷0واحــد در ســطح یک میلیــون و 

2۳0هزار واحد ایستاد. نظر به اهمیت سطح 
یک میلیــون و 200هزار واحــدی به عنوان تراز 
حمایتــی، نــوع رفتــار شــاخص کل ایــن روزها 

زیر ذره بین فعاالن بازار سرمایه است.
شرکت های فوالد مبارکه با هزار و 24۳، 
ملــی مــس بــا هــزار و 140، پتروشــیمی خلیج 
فــارس بــا ۹۹۶، معدنــی و صنعتــی چادرملــو 
بــا 5۳۶ و ســرمایه گذاری تامیــن اجتماعــی بــا 
52۸واحد بیشترین تاثیر منفی را در کاهش 

۹هزار و ۷۷0واحدی شاخص کل داشتند.
ارزش معامالت نیز این روزها در ســطح 
پایینی قرار دارد روز گذشــته با وجود حمایت 
گروهــی از نمادها، همچنــان ارزش معامالت 
بــورس کمتــر از 2هــزار میلیــارد تومان بود که 
در مقایســه بــا روزهای پر رونــق مرداد 1۳۹۹ 
20هــزار  محــدوده  در  معامــالت  ارزش  کــه 
میلیارد تومان بود مقدار ارزش معامالت این 

روزها حدود ۹0درصد کاهش یافته است.

اصــرار بر اجرای دامنه نوســان نامتقارن 
بــا وجــود مخالفت کارشناســان بازار ســرمایه 
که در ابتدا قرار بود به طور موقتی اجرا شود 
ایــن روزهــا ســبب فــراری شــدن فعــاالن بازار 
ســرمایه از بــورس شــده اســت تا بــه آنجا که 
رکــود در تمــام نمادهــا تســری یافتــه اســت و 
ایــن امــر از یــک ســو ضربــه بزرگی بــه اعتماد 
مردم زده است و از سوی دیگر، جذاب شدن 
بازارهای داللی دیگر نظیر خودرو شده است.

بــه گفتــه ســخنگوی کانون شــرکت های 
ســرمایه گذاری استانی ســهام عدالت، اصرار 
ســازمان بورس به برگــزاری انتخابات مجامع 
شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی قبــل از 
پایــان ایــن دولــت بــا نقــض قانــون تجــارت و 
حق اعمال رأی صاحبان سهام عدالت همراه 

شده است.
اکبــر حیــدری در گفت وگــو بــا خبرگزاری 
مجامــع  انتخابــات  برگــزاری  دربــاره  فــارس، 
عمومــی شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی 
ابهامــات  دلیــل  بــه  گفــت:  عدالــت  ســهام 
متعــدد و نقــض قانــون تجــارت و همچنیــن 
انتخابــات  قانونــی،  ترتیبــات  نشــدن  انجــام 
شــرکت های سرمایه گذاری استانی عدالت که 
قــرار بــود قبــل از ســال جدیــد انجام شــود، با 
ورود نماینــدگان مجلــس و نهادهــای نظارتــی 
بــه تعویــق افتــاد تــا نواقــص اجــرای ایــن کار 
برطرف شــود، اما در ســال جدید و در جلســه 
اخیــر شــورای عالــی بــورس بــدون اینکــه ایــن 
نواقــص رفع شــده باشــد، صرفاً با اســتناد به 
نامــه ای از دفتــر مقــام معظــم رهبــری کــه بــر 
تســریع برگزاری انتخابات مجامع شرکت های 
ســرمایه گذاری اســتانی عدالــت تأکیــد شــده 
بــود، شــورای عالــی بــورس بــا نقــض مقررات 
قبلــی خــود و نادیــده گرفتــن قانــون تجــارت 
اصــرار  اساســی  قانــون  اصــول ۸5 و 1۳۸  و 
دارد انتخابــات مجامــع عمومــی شــرکت های 
انتخابــات  از  قبــل  اســتانی  ســرمایه گذاری 

ریاست جمهوری انجام شود.
شــرکت های  کانــون  ســخنگوی 
ســرمایه گذاری اســتانی ســهام عدالــت گفت: 

در نامــه مــورد اســتناد شــورای عالــی بــورس 
آمده است در راستای تأمین مشارکت واقعی 
مــردم در اقتصــاد جهت تصویب اساســنامه و 
انتخــاب مدیران درچارچوب آئین نامه شــوری 
عالــی بــورس در امــر برگزاری مجامع تســریع 

شود. 
حیــدری اضافــه کــرد: آئین نامــه شــورای 
عالــی بــورس بــه حــد کافــی در مــورد ضوابــط 
برگــزاری مجامــع شــرایط داشــته اســت و این 
آئین نامه در ذیل قانون تجارت معتبر اســت، 
در حالی که طبق مصوبه جلسه اخیر شورای 
عالی بورس با مستمسک قرار دادن این نامه 
دقیقا برخالف قانون تجارت در بخش مجامع 
عمومــی و همچنیــن برخالف ترتیبــات قانونی 
مجامــع  می خواهنــد  آئین نامــه  در  مصــوب 
شــرکت ها هــر چــه ســریع تر برگــزار شــود در 
حالــی که هنوز زیرســاخت و امــکان رأی دهی 
بــرای بســیاری از ســهامداران عدالــت در حــد 
۳5 درصد فراهم نشــده اســت و این با اصل 
مشــارکت مــردم یعنی ســهامداران عدالت در 
سرنوشت خود و مدیریت دارایی های خود در 

تناقض است. 
او ادامــه داد: آقایــان دولتــی معتقدنــد 
تصریــح مقام معظــم رهبری در آن نامه، آنها 
را از اجــرای قانــون مبــرا کــرده اســت درحالــی 
کــه هیچــگاه مقــام معظــم رهبــری دســتوری 
برخــالف قانــون نداده انــد و ایــن جفــا در حــق 
در  اســت.  قانــون  خــالف  و  اســت  ایشــان 
حــال حاضــر هیــچ اضطــراری وجود نــدارد که 
بخواهنــد برخــالف اصــول ۸5 و 1۳۸ قانــون 
قبلــی  مصوبــات  گرفتــن  نادیــده  و  اساســی 

شورای عالی بورس کار پیش برود، زیرا طبق 
قانــون مقــرر اســت مصوبــات شــورای عالــی 
بــورس کــه حکم قانون پیدا می  کند باید قبل 
از اجرا به دفتر رئیس مجلس ارســال شــود تا 
هیــأت تطبیــق مصوبــات با قوانیــن دائمی آن 
را تأیید کند در حالی که شــورای عالی بورس 
این کار را نکرده و برای خود شأن قانونگذاری 

قائل شده است. 
شــرکت های  کانــون  ســخنگوی 
در  عدالــت  ســهام  اســتانی  ســرمایه گذاری 
مــورد مهمتریــن ابهامــات در مــورد انتخابــات 
شــرکت های سرمایه گذاری استانی گفت: اوالً 
عــدم رعایت اصل ۸5 و 1۳۸ قانون اساســی، 
ثانیا عدم رعایت مفاد قانون تجارت به عنوان 
یک قانون پایه، همچنین نقض فصل ۶ قانون 
اجرای سیاســت های کلی اصل 44، همچنین 
نقــض آئین نامــه مصوب شــورای عالی بورس 
و درنهایــت عــدم تأمیــن زیرســاخت الزم برای 
برگزاری یک انتخابات با فراهم کردن شــرایط 
شرکت همه دارندگان سهام عدالت، این پنج 
مورد باعث شده است که از نظر ما انتخابات 
ســرمایه گذاری  شــرکت های  بــرای  رو  پیــش 

استانی غیرقانونی باشد.
او گفــت: دولــت اصــرار بیجایــی دارد که 
جایگاه شرکت های تعاونی های سهام عدالت 
کــه از ســوی خــود ســهامداران انتخــاب شــده 
اســت و هر سال این شــرکت ها به نمایندگی 
از ســهامداران عدالت در مجامع شــرکت های 
ســرمایه گذاری اســتانی شــرکت می کردنــد و 
انتخابــات ایــن مجامــع بــه تصویــب ســازمان 
بورس می رســید، اما دولت اکنون اصرار دارد 

نقش شــرکت های تعاونی سهامدار عدالت را 
نادیده بگیرد.

اصــول  همچنیــن  حیــدری،  گفتــه  بــه 
برگــزاری مجامــع کــه در قانــون تجــارت به آن 
اشــاره شــده اســت مــورد نقض قــرار می گیرد 
ماننــد ماده ۷2 قانــون تجارت و بند یک ماده 
۶ دستورالعمل حاکمیت شرکتی در آئین نامه 
مصوب شــورای عالی بورس باید رعایت شــود 
و همــه مــردم بتوانند حق حضور و اعمال رأی 

در مجامع داشته باشند.
بــدون  بــورس  افــزود: شــورای عالــی  او 
رفــع ابهامــات قبلــی و ابهاماتــی کــه در مــاده 
۷2 و ۸۳ قانــون تجــارت برای برگزاری مجامع 
شرکت های سرمایه گذاری استانی وجود دارد 
و همچنیــن بدون درنظــر گرفتن حق مالکیت 
انتخاباتــی  می خواهــد  عدالــت  ســهامداران  
برگــزار کنــد کــه برخــی از ســهامداران عدالــت 
اصوال امکان حضور در آن را ندارند، در حالی 
کــه در اســالم حــق مالکیت و اعمــال مدیریت 

در مالکیت محترم شمرده شده است. 
حیدری در مورد نقض اصول سهامداران 
اساســنامه  ابتــدا  بایــد  اوالً  گفــت:  عدالــت 
شــرکت های سرمایه گذاری اســتانی در مجمع 
فوق العــاده تصویــب شــود و بعــد از ثبــت این 
اساســنامه نــزد شــرکت ها آن موقــع مجمــع 
عمومــی بــرای انتخــاب هیــأت مدیــره برگــزار 
اساســنامه شــرکت های  کــه  در حالــی  شــود 
ســرمایه گذاری بــه تصویــب مجمع نرســیده و 
ایــن  هــم یکــی از ایــرادات برگــزاری انتخابات 
زودهنگام شــرکت های سرمایه گذاری استانی 

به شمار می رود.

روابــط عمومی ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار دستور وزیر اقتصاد برای جلوگیری از 
خرید ســهام به وســیله حقوقی ها را تکذیب 

کرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، روابــط 
در  بهــادار  اوراق  و  بــورس  ســازمان  عمومــی 
اطالعیه ای نســبت به انتشــار برخی شــایعات 

در فضای مجازی واکنش نشان داد.
در ایــن اطالعیــه آمده اســت: پیرو برخی 
شــایعات منتشرشــده در فضــای مجــازی مبنی 
بــر »دســتور وزیــر اقتصــاد بــرای جلوگیــری از 
خریــد ســهام توســط حقوقی هــا« یــا انتســاب 
برخــی نظرات جعلی به رئیس ســازمان بورس 
و اوراق بهادار؛ روابط عمومی و امور بین الملل 

ســازمان بــورس و اوراق بهــادار ضمــن تکذیــب 
مطلب منتشرشده، انتشار این قبیل  شایعات 
غیررســانه ای  ادبیــات  و  ناشــیانه  شــیوه  بــه 
افــرادی دانســت  از ســوی  اقدامــی واهــی  را  
کــه  اهــداف غیرفنــی و غرض ورزانــه را در بازار 
سرمایه دنبال می کنند و این سازمان حق خود 

را برای پیگیری موضوع محفوظ می داند.

تکذیب دستور وزیر 
اقتصاد برای جلوگیری 

از خرید حقوقی ها

 رشد 5۶ درصدی

 صدور بیمه نامه های معدنی

در سال ۹۹

مثبت شدن تعدادی از نمادها در معامالت روز گذشته

نقض قانون تجارت برای مجامع شرکت های سرمایه گذاری عدالت
به گفته سخنگوی استانی سهام عدالت، اصرار دولت به برگزاری انتخابات قبل از انتخابات ریاست جمهوری و بدون 

انجام ترتیبات قانونی جای سؤال دارد.
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