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22/7

درصد افزایش تورم
تولیدکننده صنعت

40

6/6

درصد افزایش گاز
تحویلی به نیروگاهها

7

مخزن عظیم نفتی
به سفارش عمان در
شهرکرد ساخته شد

48

هزار تن صادرات روغن

درصد افزایش
صادرات هند به ایران
با توافق نفتی جدید

معاون راهبری تولید شرکت برق
حرارتی میگوید :امسال  6.6درصد
نسبت به پارسال گاز بیشتری به
نیروگاههای حرارتی تحویل داده شد
که بهدنبال آن ،مصرف گازوئیل و
مازوت در این نیروگاهها به ترتیب
 21و  27درصد کاهش یافت / .ایرنا
معاون امور صنایع سازمان
صنعت ،معدن و تجارت
چهارمحال و بختیاری از ساخت
 7مخزن عظیم میعانات نفتی با
ظرفیت هر کدام  120هزار لیتر برای
کشور عمان در شهرک صنعتی
هفشجان شهرکرد خبر داد / .ایرنا

جدیدترین آمارها نشان
میدهد که در نیمه نخست
امسال بیش از  ۴۸هزار تن انواع
روغن به کشورهای مختلف
صادر شده است / .ایسنا
رئیس فدراسیون سازمانهای
صادرات هندی معتقد است
که با معافیت امریکا و تحت
تجارت دوجانبه جدید میان
هند و ایران ،صادرات به ایران
ممکن است  ۲۰تا  ۲۵درصد
رشد کند /.ایسنا

دستور ویژه وزیر صمت برای تأمین
مواد اولیه ذوب آهن اصفهان

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در حاشــیه بازدید از
غرفــه ذوب آهــن در نمایشــگاه کانمیــن  2018گفــت:
بنگاه ها ذوب آهــن افتخــار صنعــت فــوالد کشــور و بهعنــوان
صنعــت مادر مــورد حمایت جدی ما اســت .رضا رحمانــی وزیر صنعت،
معــدن و تجارت در آیین افتتاح این نمایشــگاه از اجرای نقشــه راه معدن
در آینده نزدیک خبر داد و تأکید کرد :میزان استخراج ساالنه معادن بسیار
ناچیز است و باید آن را به  400میلیون تن و صادرات  8میلیارد دالری این
بخش را تا  2سال آینده به  12میلیارد دالر برسانیم و از خام فروشی فاصله
بگیریم .جعفر ســرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت
نیــز بــا حضور در غرفه این شــرکت با اشــاره بــه مصوبه اخیــر هیأت عامل
ایمیدرو در خصوص تأمین مواد اولیه ذوب آهن گفت :وزیر صمت دستور
ویــژهای بــرای تأمین مــواد اولیه مورد نیــاز ذوب آهن صادر کــرده و هیأت
عامــل ایمیدرو هم بــرای تأمین مواد اولیــه ذوب آهن اخیــراً مصوبهای را
گذراندند و این روند ادامه خواهد داشت.
وی افــزود :بــرای صــادرات ســنگ آهــن محدودیتهای خاصی هســت از
جمله عوارض که در ســال بعد عوارض 5درصد امسال میشود 8درصد،
همچنین عالوه بر عوارض بحث عدم استفاده از معافیتهای مالیاتی نیز
هست .سرقینی با تأکید بر کمک ایمیدرو به ذوب آهن ،گفت :ایمیدرو قرار
است سنگ آهن بیشتری در اختیار ذوب آهن بگذارد و اولین گام را نیز در
این خصوص برداشته است.
همچنیــن اردشــیر ســعد محمــدی قائــم مقــام ایمیدرو بــا تأکید بــر عزم
جــدی ایمیــدرو در مــورد کمک به ذوب آهــن گفت :ایمیــدرو قطعاً کمک
خواهــد کرد تا شــرایط برای تأمین مــواد اولیه مورد نیــاز ذوب آهن فراهم
شــود و جلســاتی قرار است برگزار شــود که بهصورت اساســی در این زمینه
تصمیمسازی خواهد شد.

آیا اختیارات ویژه بانک مرکزی به اصالح نظام بانکی ختم میشود

اولتیماتوم اصالح

دیروز حســن روحانــی رئیس جمهوری
درجمــع مدیــران و معاونــان وزارت
امــور اقتصــادی و دارایی بــار دیگر روی
اصــاح نظــام بانکــی بهعنوان یکــی از
ابرچالشهای اقتصاد ایران که از ســوی
اقتصاددانــان بارهــا به آن اشــاره شــده
است ،تأکید کرد.
رئیــس جمهــوری در ســخنان خــود
بــا انتقــاد از اضافه برداشــت بانکها از
منابع پرقدرت بانک مرکزی مهمترین
وظیفــه فرهــاد دژپســند وزیرامــور
اقتصادی و دارایی را اصالح نظام بانکی
اعالم کرد.
روحانــی همچنین با اشــاره به اینکه
هماکنــون نظــارت بانــک مرکــزی بــر
بانکهــا ضعیــف اســت تأکید کــرد که
وســیع تریــن اختیــارات بــرای اصــاح
رویــه بانکهــا بــه بانــک مرکــزی اعطا
شده اســت ولی هنوز کاری دراین زمینه
صورت نگرفته است.
روز بیســت و یکــم مهــر مــاه جــاری
ســران قــوا درجلســه شــورای عالــی
هماهنگی اقتصادی اختیــارات ویژهای
برای اصالح نظام بانکی به عبدالناصر
همتی رئیــس کل بانک مرکــزی دادند
تــا پــروژهای کــه ضــرورت آن از ســالها
پیش احساس میشد در سال  1397به
مرحله عملیاتی برسد.

برایــن اســاس بــه زعــم بســیاری
از کارشناســان بــا ایــن اختیــارات
پسازگذشــت حــدود  58ســال از تولــد
بانک مرکزی نوین ،طالییترین فرصت
برای تغییر و اصالح نظام بانکی کشــور
فراهم شده است .اختیاراتی که بسیاری
از خألهــای قانونــی در زمینــه اجــرای
وظایــف ذاتــی بانــک مرکــزی را از بیــن
برده است.
ی عالــی
بــر اســاس تصویــب شــورا 
هماهنگی اقتصادی ،چهــار ابزار جدید
برای مدیریت سیاستهای ارزی و پولی
پیشبینــی شــده اســت .بدیــن ترتیــب
بانک مرکزی از این پس ،مجاز به انتشار
اوراق مشــارکت ارزی -ریالــی در بــازار
ســرمایه ،اخذ موقعیت خرید و فروش
در بــازار دوم و عملیــات بــازار باز شــده
است .درعملیات بازار باز ،بانک مرکزی
میتوانــد بدهی دولت بــه بانکها را به
اوراق قابل معامله تبدیل کند.
عــاوه بــر اینهــا ،شــورای عالــی
هماهنگــی اقتصــادی در ابــزار چهــارم
تصمیــم گرفــت تــا اقامــت پنجســاله
بــه اتبــاع خارجی اهــدا کند کــه حداقل
بــه میــزان  250هــزار دالر در کشــور
ســرمایهگذاری کنند .حال باید دید این
اختیــارات ویژه و فرصــت طالیی تا چه
انــدازه میتواند نظام بانکــی ایران را به

مسیر اصلی بازگرداند.
در هشــتم تیرماه سال  94نیز رئیس
جمهوری در نامهای به معاون اول خود
ضرورت معماری مناســب نظام مالی
و تغییــر رویههای موجود ،در ســه حوزه
نظــام بانکــی ،بــازار ســرمایه و دولت را
ابالغ کرد.
براســاس این ابالغیه میبایســت با
اصالح و تغییر سهم بازارپول در تأمین
مالی و افزایش نقش بازار سرمایه  ،این
حوزه متحول شــده تا نظام بانک محور
ایران بــه بازارمحــور تبدیل شــود .طبق
ســهمبندی جدید تأمیــن مالی خرد به
بانکها و تأمین مالی کالن باید به بازار
سرمایه محول شود.
ëëآیــا اختیــارات ویــژه به اصــاح نظام
بانکیمنجرمیشود؟
حال بایــد دید اختیــارات ویژهای که
ســران قــوا به رئیــس کل بانــک مرکزی
دادهانــد میتواند آرزوی دیرینه اقتصاد
ایــران را محقق کند .دراین زمینه فرهاد
فزونــی ،عضــو کمیســیون بــازار پــول و
ســرمایه اتــاق بازرگانــی ایران بــه ایران
گفــت :اینکه انتظار داشــته باشــیم تنها
به صرف اختیــارات ویژهای که به بانک
مرکزی داده شــده است ،سیستم بانکی
ظــرف مــدت کوتاهــی اصــاح شــود،
چندان بــا واقعیــت همخوانی نــدارد و

دوراز انصاف اســت .رویهای که چندین
دهــه در کشــور اجــرا شــده و جــا افتــاده
است ،هرگونه تغییر در آن ممکن است
اثرات جانبی بسیاری داشته باشد که در
ابتدا دیده نشود.
ایــن عضــو هیــأت نماینــدگان اتاق
ایــران ادامــه داد :متخصصــان بانــک
مرکــزی نیــز بــه همیــن دلیــل درحــال
بررســی تمــام ابعــاد ایــن اصالحــات
هســتند .درواقــع بســته بــه فضــای
اقتصادی که برای حال یا آینده ترســیم
میشود فعاالن اقتصادی واکنش نشان
میدهنــد .ایــن گونــه نیســت کــه مانند
یک پــادگان با یک بخشــنامه به نتیجه

برســیم.فزونی همچنیــن اظهارکــرد:
شــرایط فعلــی کشــور جــای هیــچ نوع
آزمون و خطایی باقی نگذاشــته اســت.
دراین زمینه بانــک مرکزی باید مراقب
باشد که کارکرد سیستم متزلزل بانکها
را متوقــف نکنــد .نباید تصور کــرد که با
یک نســخه میتوان رویه تمام بانکها
را اصــاح کــرد .ایــن درحالــی اســت که
بانکهای دولتی ،خصوصی و خصولتی
هر یک قوانین و شــرایط خــاص خود را
دارند.
امــا ســید بهــادر احرامیــان ،عضــو
دیگر کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق
بازرگانــی تهران دراین خصوص اعتقاد

دارد کــه تنهــا بــا تفویــض اختیــارات به
بانک مرکزی نمیتوان راه اصالح نظام
بانکی را هموار کرد .هماکنون مشکالت
بانکها بسیار متنوع است و برای مثال
بخشــی ازآن به پروندهها و قوه قضائیه
توگو
بازمــی گردد.با این حال وی درگف 
بــا «ایــران» دربــاره اینکــه آیــا میتــوان
درکوتــاه یا میــان مدت سیســتم بانکی
ایران را اصالح کــرد افزود :در تمام دنیا
بدترین نظامهــای بانکــی در یک دوره
دو تا ســه ســاله بخوبی اصالح شدهاند.
بنابرایــن درصورتی که در ایران شــرایط
بــرای این اصالح فراهم شــود ،میتوان
درمیان مدت این کار را انجام داد.

لیست طوالنی واشنگتن از کشورها ،شرکتها ،اشخاص و بانکها

آنها که تحریم شدند ،آنها که معافیت گرفتند
گــروه اقتصــادی /وزرای خارجــه و
خزانــهداری امریکا عصر دیــروز به وقت
ایران ،در یک نشســت خبری از جزئیات
تحریمهــای ثانویه خود علیه کشــورمان
رونمایــی کردنــد .لیســتی بلنــد و 75
صفحهای از کشورها ،شرکتها ،اشخاص
و بانکها.
در بخش معاف شدگان از تحریمهای
نفتــی نــام  8کشــور خودنمایــی میکند.
چیــن ،هنــد ،کرهجنوبــی ،ژاپــن ،ترکیــه،
یونان ،ایتالیا و تایوان کشــورهایی هستند
که میتواننــد همچنان بــه واردات نفت
از ایــران ادامــه دهند .چیــن ،بزرگترین
مشتری نفتی ایران است که در نیمه اول
ســالجاری روزانه  ۶۴۴هزار بشــکه نفت
از ایــران وارد کرده بــود .هند بعد از چین
بزرگتریــن مشــتری نفتــی ایران اســت
کــه بنابــر ارزیابــی اداره اطالعــات انرژی
امریــکا ،در نیمه ســالجاری روزانه ۵۵۴
هزار بشکه نفت از ایران وارد کرد ه است.
کرهجنوبــی قرارداد خرید  90هزار بشــکه
در روز نفــت خــام با ایــران دارد.ژاپن نیز
در فاصله ژانویه تا ژوییه به طور میانگین
 ۱۶۵هزار و  ۳۴۳بشکه در روز نفت ایران
را وارد کرده است.
آمارهــای نهاد نظارتــی بخش انرژی

ترکیــه هــم نشــان میدهــد ،در  4ماهــه
نخست ســالجاری میالدی ،خرید نفت
شــرکت توپراس از ایران بهطور متوســط
 187هزار و  196بشکه در روز بوده است.
«ســاراس» ایتالیــا و «هلنیــک
پترولیــوم» یونان نیز دو خریــدار اروپایی
نفت خام ایران هستند« .ساراس» ایتالیا
روزانــه  300هــزار بشــکه نفــت مصــرف
میکند که بخشی از آن از نفت خام ایران
اســت .هلنیک پترولیــوم یونــان نیز بین
 ٦٠هزار بشــکه تا ١٥٠هزار بشکه در روز از
ایــران نفت میخریده اســت .با توجه به
این ارقــام میتوان گفت که واردکنندگان
بزرگ نفت خام ایران از تحریمها معاف
شدهاند اما با این حال مایک پمپئو ،وزیر
خارجه امریکا میگوید :تاکنون  ۲۰کشــور
واردات نفــت خــود از ایــران را بــه صفــر
رســاندهاند .البتــه وزیر خارجــه امریکا به
ادامــه مذاکــرات بــا کشــورهای برخوردار
از معافیــت تحریمهــای اعمالــی علیــه
واردات نفت ایران ،با هدف ســوق دادن
آنهــا به ســوی بهصفــر رســاندن واردات
نفــت از ایران خبر داد که بعید اســت به
نتیجه برسد .عالوه بر اینها ،نیروگاه اتمی
بوشــهر نیــز به لیســت معاف شــدههای
تحریم امریکا اضافه شده است.

برای تعطیالت آخر هفته
فروش بلیت چارتری ممنوع شد

مدیــر روابط عمومــی ســازمان هواپیمایی کشــوری از ممنوعیت فروش
بلیــت چارتری فاقد شــرایط ابطــال و تغییر برای تعطیــات پایان هفته
خبر داد.
رضــا جعفرزاده اظهار کرد :با توجه به افزایش تقاضای ســفر در ایام
پایانــی هفتــه جاری به مشــهد مقــدس و احتمال بــروز سوءاســتفاده در
نحــوه توزیع و فــروش بلیت ،شــرکتهای هواپیمایی موظفنــد بر توزیع
بلیتهای خود در خصوص نرخ و شــرایط فروش بلیت نظارت داشــته
باشــند .وی افزود :با توجه به اینکه آزادســازی نرخ بلیت برای پروازهای
برنامه و سیستمی شــرکتهای هواپیمایی صورت پذیرفته و لذا هرگونه
فــروش بهصــورت چارتری که فاقد شــرایط ابطال و تغییر باشــد ممنوع
بوده و قابل پیگیری است.

ëëاز سانچی غرق شده تا هواپیمایی ایران
ایر
امریــکا بــرای نوزدهمیــن بــار اســت
کــه ایــران را مــورد تحریم قــرار میدهد.
بههمیــن خاطر در این لیســت نامهایی
قرار دارد که وجود خارجی ندارند؛ مانند
نفتکــش غــرق شــده ســانچی .بــه نظــر
میرســد که بخشــی از لیســت مربوط به
دورههای قبلی اســت .اما طبق تصمیم
دولــت امریــکا بــرای اعمــال دوبــاره
تحریمهــای ضــد ایرانی ،بخــش انرژی،
کشــتیرانی و مالــی ایران که شــامل بیش
از  700نهاد و شــخص است ،در فهرست
تحریمهــای امریــکا قــرار میگیرنــد و
هرگونــه تبــادل مالــی و تجــاری بــا آنهــا
از نظــر امریکاییهــا ممنــوع میشــود.
بســیاری از این  700نهاد و شــخص مورد
تحریم ،پیشــتر در دوران اوباما نیز تحت
تحریم بودهانــد ،هرچند که در پی توافق
برجــام ،تحریمهــای اعمالــی علیه آنها
معلق شــد .با این حال حدود  300مورد
از نهادها و اشخاص تحت تحریم بتازگی
وارد فهرســت تحریمی امریکا شــدهاند.
طبــق گفتههای اســتیون منوچیــن ،وزیر
خزانهداری امریــکا ،در دور جدید اعمال
دوبــاره تحریمهــا علیه ایــران 50 ،بانک
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چیــن ،هنــد ،کرهجنوبی ،ژاپــن ،ترکیــه ،یونــان ،ایتالیــا و تایوان
کشورهایی هستند که از تحریمهای امریکا معاف شدند
بخش انرژی ،کشــتیرانی و مالی ایران که شــامل بیش از  700نهاد و
شخص است ،در فهرست تحریمهای امریکا قرار گرفت
حدود  300مورد از نهادها و اشــخاص تحــت تحریم بتازگی وارد
فهرست تحریمی امریکا شدهاند
 50بانک و زیرمجموعههای آنها ،بیش از  200شخص و کشتیهای
بخش کشتیرانی ،خطوط هواپیمایی ایران ایر و بیش از  65فروند از
هواپیماهای آن هدف قرار گرفتهاند
و زیرمجموعههــای آنهــا ،بیــش از 200
شــخص و کشــتیهای بخش کشتیرانی،
خطــوط هواپیمایــی ایران ایــر و بیــش از
 65فرونــد از هواپیماهــای آن هدف قرار

گرفتهانــد .ســامانه تراکنشهــای مالــی
بینبانکی سوئیفت نیز با انتشار بیانیهای
از تعلیــق دسترســی برخــی بانکهــای
ایرانــی به خدمات این ســامانه خبر داد.

ســوئیفت در بیانیه خود مشخص نکرده
است که دسترسی کدام بانکهای ایران
به ســامانه سوئیفت قطع (تعلیق) شده
اســت .اما برخــی گزارشهــا از مذاکرات
دولت سوئیس با ایران و امریکا به منظور
ایجاد کانالی بــرای پرداختهای مرتبط
موارد انساندوســتانه همچون غذا و دارو
حکایت دارد.
ëëتالش اروپا ،مخالفت امریکا
پمپئــو ،وزیر خارجــه امریکا میگوید
هــدف از اعمــال تحریمهــا تغییــر رفتار
ایران و دســتیابی به یک توافق هســتهای
جدید اســت؛ منوچین ،وزیر خزانهداری
امریــکا هــم میگویــد اروپاییهــا باید به
تحریمها احتــرام بگذارند .بــا وجود این
اروپــا بهجــد دنبــال تعریــف ســازوکاری
جدیــد بــرای همکاری بــا ایران اســت .از
جملــه «اشــتفان ســایبرت» ســخنگوی
دولــت آلمــان کــه روز گذشــته خواســتار
ادامــه روابــط تجــاری قانونــی و مجــاز با
ایران پــس از اعمال مجــدد تحریمهای
امریکا علیه تهران شد و اعالم کرد« :این
کشور در حالی بررسی چگونگی حفاظت
از شــرکتهای فعالــی اســت کــه تحــت
تأثیر تحریمهای امریکا علیــه ایران قرار
میگیرند».

وزیر رفاه به وعده اش درباره شفاف سازی عمل کرد

 927نفر عضو هیأت مدیره شستا و صندوق بازنشستگی کشور
گروهاقتصادی/محمد شریعتمداری وزیر
تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی روز گذشــته
بــه قــول خود کــه در روز  5آبــان در صحن
علنــی مجلــس داده بــود عمل کــرد .وی
وعــده داده بــود نــام همه اعضــای هیأت
مدیره شــرکتهای تابع ایــن وزارتخانه از
جمله شســتا و صندوقهای بازنشستگی
را بــا هدف شفافســازی منتشــر میکند.
مرکز اطالعرسانی وزرات تعاون،کار و رفاه
اجتماعی یادآور شده بود که این فهرست
شــامل  1200نفــر میشــود کــه در حــدود
 550شــرکت زیرمجموعه ایــن وزارتخانه
فعالیتمیکنند.
 16:28دقیقــه روز دوشــنبه اســامی
اعضای هیــأت مدیره شــرکتهای تابعه
وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی در دو
بخش ســازمان تأمین اجتماعی  -شســتا
(شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی)
بــا  9زیر مجموعه و صندوق بازنشســتگی
کشوری با 8زیر مجموعه اعالم شد.
در لیســت اعالم شــده ،اعضای هیأت
مدیره ســازمان تأمین اجتماعی – شســتا
اعالم نشــده اســت ،اما در بخش صندوق
بازنشســتگی اســم اعضای هیــأت مدیره
شفاف عنوان شده است.
درشفافسازیصورتگرفته،کمترین
ســن  33ســال و بیشــترین ســن  80سال
اســت و اکثــر افــراد مــدرک کارشناســی و
کارشناســی ارشــد دارنــد .تعــداد کمــی با
مــدرک کاردانــی و تعــداد محــدودی هم
دارنده مدرک دکتری هســتند .بر اســاس
شــمارش روزنامــه «ایــران» تعــداد افراد

اعــام شــده حــدود  927نفــر (بــا خطای
 3الــی  4نفر) اســت و شــاید قرار اســت در
لیستهای بعدی اسم 273نفر دیگر هم
آورده شــود .همچنین از بین  550شرکت
تعداد 334مجموعه اعالم شده است .در
لیستهای اعالم شده اسم افراد شاخص
هم وجود دارد .افرادی که ســابقه طوالنی
در فعالیتهــای اقتصــادی دارنــد .البتــه
مدیران دولتــی هم در این لیســت وزارت
رفاه جا گرفتند .برخی دیگر هم بر اساس
شناسنامه به سن بازنشستگی رسیدند .در
این لیســت میتوان مدیر اســبق سازمان
ملی استاندارد ،صندوقهای بازنشستگی
قائم مقام وزیران را دید .البته کارشناسان
اقتصادی هم توانســتند در زمره  1200نفر
قرارگیرند .در اولین زیر مجموعه سازمان
تأمین اجتماعی – شســتا لیست اعضای
هیــأت مدیــره شــرکت مدیریت توســعه
انرژی تأمین و شــرکتهای تحت پوشش
با  6شــرکت آمده اســت .در بیــن اعضا 10
نفر غیرموظف و  4نفر موظف مدیرعامل
هســتند .اعضــای هیــأت مدیــره شــرکت
ســرمایهگذاری ســیمان تأمین (ســهامی
عام) و شــرکتهای تحت پوشــش آن 48
مجموعه اســت 43 .نفــر آن موظف145 ،
نفر غیر موظف و  4نفر موظف مدیرعامل
بودهاند.سهماینمجموعهازاشتغال192
نفر اســت .اعضــای هیأت مدیره شــرکت
ســرمایهگذاری دارویــی تأمیــن (ســهامی
عام) هم با  32شرکت و اشتغال  124نفر،
 57موظف و  76غیرموظف دارد.اعضای
هیأتمدیرهشرکتسرمایهگذاریصنایع

پتروشــیمی (ســهامی عام) و شرکتهای
تحــت پوشــش هم بــا  16شــرکت 60 ،نفر
است .در لیست آمده 12 ،نفر موظف34 ،
نفر غیر موظف ،موظف مدیرعامل 11نفر،
 2سرپرست و یک نفر مدیر اجرایی دارد.
اعضــای هیــأت مدیــره شــرکت رایتل
(ســهامی خــاص) و شــرکتهای تحــت
پوشــش آن هم به  5شــرکت میرســد که
در آن  13نفــر غیرموظف 6 ،نفر موظف و
یک نفر موظف مدیرعامل است.لیســت
بعدی که در راســتای قول وزیــر در روز رأی
اعتماد رســانهای شــده مربوط به اعضای
هیأت مدیره شرکت سرمایهگذاری نفت،
گاز و پتروشــیمی تأمین (ســهامی عام) با
 16شــرکت تحــت پوشــش اســت .در این
مجموعههــا  36نفــر غیرموظــف 11 ،نفر
موظــف مدیرعامــل 12 ،نفــر موظــف و 2
نفر سرپرســت اســت .در این مجموعهها
 61نفر سمت دارند .اعضای هیأت مدیره
شــرکت ســرمایهگذاری صنایــع عمومــی
تأمین (سهامی خاص) و 15شرکت تحت
پوشــش آن بــه  43نفــر حقــوق پرداخت
میکند .در این لیست  24نفر غیر موظف،
یــک نفــر موظــف مدیرعامــل 16 ،نفــر
موظف و  2نفر سرپرســت اســت.اعضای
هیأت مدیره شــرکت سرمایهگذاری صدر
تأمیــن (ســهامی خــاص) و شــرکتهای
تحت پوشــش که به  21مجموعه میرسد
 40عضوغیرموظف15،نفرموظفو 13نفر
موظــف مدیرعامــل دارد.اعضــای هیــأت
مدیــره شــرکت ســرمایهگذاری صبا تأمین
(ســهامی عام) که 19شرکت تابعه دارد ،با

 35غیرموظــف 10 ،موظــف ،یک موظف
مدیرعامل فعالیت میکند.در ستون دوم
اطالعیه وزارت رفاه ،صندوق بازنشستگی
کشــوری آمده است :اعضای هیأت مدیره
صندوق بازنشستگی  6نفر هستند 3 .نفر
عضو ،یک نفر رئیس هیــأت مدیره و یک
نفر مدیرعامل دارد.اعضای هیأت مدیره
هلدینگها که شــامل  5مجموعه اســت
 24نفر شــاغل در بخشهای عضو ،نایب
و رئیس هیأت مدیره دارد .اعضای هیأت
مدیرهشرکتهایتابعههلدینگآتیهصبا
که  62زیرمجموعه دارد با  35غیرموظف
و  27موظــف همــکاری دارد .در اعضــای
هیأت مدیره شــرکت ســرمایهگذاری صبا
جهــاد که  16شــرکت تابعــه دارد 38 ،نفر
عضو ،نایب و رئیس هیأت مدیره فعالیت
میکنند.اعضایهیأتمدیرهشرکتهای
تابعــه هلدینــگ تــراز پــی ریــز (ســهامی
خــاص) بــا  6زیر مجموعــه 21 ،نفر عضو،
نایب و رئیس هیأت مدیــره دارد .اعضای
هیــأت مدیــره شــرکت ســرمایهگذاری
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری  -انــرژی
(ســهامی عــام) هم بــا  36شــرکت و183
نفر عضــو ،نایــب و رئیــس هیــأت مدیره
فعالیــت میکند .اعضــای هیــأت مدیره
شرکتهای تحت پوشــش گروه مدیریت
ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی-مالی
هممجموعه ایبرای28نفراشتغالایجاد
کرده است .اعضای هیأت مدیره هلدینگ
بانک بیمه و ســهام صندوق بازنشســتگی
کشــوری هم با 8مجموعه 25نفر را جذب
کردهاست.

