4

وزیر سابق نفت:

اعالم رشد اقتصادی 11درصدی شوخیای بیش نیست

اقتصــــاد

رستم قاسمی ،وزیر سابق نفت ،گفت« :اینکه بانک مرکزی رشد اقتصادی در سه ماه گذشته را 11/6درصد
اعــام کــرده اســت ،به نظر من ،شوخیای بیش نیست .در تاریخ ایــران و حتی جهان چنین چیزی را سراغ
ندارم.».

w w w. sh a h r ar a on l i n e. c om
شنبه  28اسفند 1395

اخبار
تا سقف  ۵میلیارد ریال

سپردههایمیزان
تعیینتکلیفشد
مدیرکل اقتصادی استانداری خراسان
رضــوی گفت«:تمامی سپرد ههای
مردم در موسسۀ منحلۀ میزان تا سقف
 5میلیارد ریال تعیین تکلیف شد.».
علی رسولیان اظهار داشت« :بر این
مبنا سپردهگذاران میزان که در زمان
انحالل این موسسه 975هزار حساب
بود اکنون به 123نفر رسیده است.».
مدیرکل اقتصادی استانداری گفت:
«در این میان حجم مطالبات مردم
از34هــــزار میلیارد ریــال بــه حــدود
1300میلیارد ریال کاهش یافت.».
به اسم استخدام در کاسپین

تسویهحسابباکارکنان
موسسۀفرشتگان
مهدوی -جمعی از کارکنان موسسۀ
مالی و اعتباری فرشتگان که به دالیل
مشکالت مالی با موسسۀ کاسپین
ادغـــام شــد ،در تــمــاس بــا تحریریۀ
شهرآرا ،از تسویهحساب این موسسه
(فرشتگان) با کارکنانش در آخرین روز
سال خبر دادنــد .یکی از کارکنان در
گفتگو با خبرنگار شهرآرا اظهار داشت:
«مسئوالن در این رابطه به تمام کارکنان
موسسۀ فرشتگان سابق در مشهد که
در حال حاضر به اسم کاسپین در حال
فعالیت هستند عنوان داشتهاند که با
توجه به درخواست بانک مرکزی باید
تمام کارکنان موسسۀ فرشتگان سابق
تسویهحساب شود که در همین راستا،
با ارائۀ فرمی ،از تمام پرسنل خواستهاند
آن را امضا کنند .».به گفتۀ این کارمند،
مسئوالن در زمان ارائۀ فرم به کارکنان
عنوان داشتهاندکه از ابتدای سال این
کارکنان به عنوان کارکنان کاسپین
استخدام می شوند.

شماره 2227

اقتصاد ایران

با اعالم قیمت  9224تومان برای هر سهم شرکت توسعه
ی کند
پدیده شاندیز مابه التفاوت قیمت واقعی سهام ابنیه با قیمت قبلی را با ارائه سهام شرکت مادر پرداخت م 

دستگردانیپولمردمباسهامتوسعهپدیده

الهام مهدیزاده -در آخرین روزهای سال جاری و پس
از وعد ههای مکرر برای اعالم قیمت سهام شرکت
پدیده و دو سال بالتکلیفی ،در نهایت ،مدیرعامل گروه
شرکتهای پدیده روز گذشته از سپری شدن مراحل
تعیین و تایید قیمت سهام توسعه در ستاد تدبیر خبر
داد و قیمت هر سهم شرکت توسعه را ٩٢٢۴تومان
اعالم کرد .البته این اعالم ،آن هم در دقایق پایانی و
وقت اضافۀ سال ،95در شرایطی بود که بارها مسئوالن
در مقابل بیقراریهای سهامداران برای وضعیت و
قیمتسهاماینشرکتقولهایمدتداریراچاشنی
کالمشان میکردند .به عنوان نمونه اردیبهشتماه
سال جاری و همزمان با حضور وزیر کشور در مشهد
سهامداران پدیده ،ضمن گالیه از دو سال بالتکلیفی،
بار دیگر خواستار تعیین تکلیف سهام خود شدند که
رحمانی فضلی در حاشیۀ اجالس ساالنۀ استانداران
سراسر کشور در جهاد دانشگاهی مشهد با اهالی
رسانه نشستی در این رابطه گذاشت و در پاسخ به
سوال خبرنگاران ،با اشارهای ضمنی به تجمعهای
سهامداران ،بر این مطلب تاکید کرد که «بدون تردید
سهامداران پدیده و افکار عمومی نباید انتظار داشته
باشند هیئتمدیرۀ جدید این شرکت در این فاصلۀ
زمانی کوتاه بعد از آغاز فعالیت خود بتواند بهسرعت
وضعیت سهامداران را تعیین تکلیف کند و باز بدون
تردید باید به هیئتمدیره و مسئوالن مربوطه زمان
کافی داد تا این مشکل را به دور از هیاهو حل کنند».
نمایندگان مجلس نیز گاه و بیگاه خبرهایی برای اعالم
قیمت ارائه میکردند و در این رابطه حسین مقصودی،
نمایندۀ مردم سبزوار ،در اظهاراتی در تیرماه سال
جاری عنوان کرده بود« :قیمت سهام پدیده تا قبل از
عید فطر اعالم خواهد شد .».اما محسن شوشتری،
مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده ،روز گذشته و در
بیان جزئیات اعالم قیمت سهام پدیده اظهار داشت:
«پیروی پیگیریهای صورتگرفته توسط دینپرست
و مساعدت اعضای ستاد تدبیر ،قیمت سهام توسعه،
پس از چهار روز بررسی در ستاد ،نهایی و ابالغ
شد.».مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده تصریح
کرد« :بر اساس مبانی کارشناسی انجامشده قیمت
هر سهم توسعه ٩٢٢۴تومان اعالم شده است و ،با

توجه به لزوم جبران مابهالتفاوت قیمت سهام همۀ
ســهــامداران از ٣٣٧۵تــومــان تا ١٢٠٧٢تــومــان ،به
هر سهامدار به ازای هر سهم شرکت ابنیه که وجه آن
توسط سها مدار پرداخت شده 0/94سهم شرکت
توسعه داده خواهد شد.».

جبران مابهالتفاوت از سهام شرکت توسعه

اما حمیدرضا کریمویی ،عضو هیئتمدیرۀ شرکت
پدیدۀ شاندیز ،در گفتگو با خبرنگار شهرآرا درخصوص
جزئیات قیمت اعالمی و سهامی که به افــراد برای
مابهالتفاوت از شرکت توسعه تعلق خواهد گرفت
اظهار داشت« :فلسفۀ اجرای تعدیل سهام بر این مبنا
قرار گرفت که 12072تومان برای همۀ سهامدارانی
که اقدام به خرید سهام شرکت پدیده کرده بودند به
صورت یکسان اجرایی شود و این مابهالتفاوت برای
تمام افــرادی که اقدام به خرید سهام شرکت پدیده
کردهاند نیز لحاظ شود.».
این عضو هیئتمدیرۀ شرکت پدیدۀ شاندیز در ادامه
افزود« :درمورد افرادی که سهام شرکت ابنیۀ شرکت
پدیده را خریداری کردهبودند ،پس از کار کارشناختی،
قیمت سهام این شرکت 3375تومان تعیین شد که
ستاد تدبیر نیز این قیمت را مصوب کرد.».
کــریــمــویــی در ادامــــه بــیــان داشــــت« :تـــا مبلغ

12072تومان با توجه تفاوتی که وجود دارد قرار شد
از سهام شرکت توسعه به مردم داده شود تا مالکیتی از
شرکت مادر یا همان شرکت توسعۀ پدیده نیز داشته
باشند.».
وی در ادامه به بیان مزایای دادن سهام شرکت توسعه
و لحاظ کردن مابهالتفاوت قیمت سهام شرکت ابنیۀ
پدیده از شرکت توسعه پرداخت و اظهار داشت:
«شرکت توسعۀ پدیده شرکت مادر است و سهام آن به
دلیل ثبت این شرکت در فرابورس از نوع سهامی عام
است .بنابراین مالکیت سهام این شرکت در مقابل
مابهالتفاوت سهام شرکت ابنیه بستر را برای نقل و
انتقال و واگــذاری سهام از طریق بازارهای مالی و
فرابورس نیز فراهم میکند.».

امروز سهام تعلقگرفته به افراد اعالم میشود

این عضو هیئتمدیرۀ شرکت پدیدۀ شاندیز ادامه داد:
«در همین رابطه داراییهای شرکت توسعه برآورد شد
و ،براساس تقسیم دارایی بر تعداد سهام سهامداران،
قیمت هر سهم 9222تومان تعیین شد.».
وی در ادامــه به مابهالتفاوت  8600تومانی سهام
شرکت ابنیه و توسعه اشاره کرد و گفت« :در این رابطه
و برای لحاظ کردن این مابهالتفاوت قرار شد از سهام
شرکت توسعه داده شود که با توجه به این مسئله

سهامداران به ازای هر سهمی که در شرکت ابنیه دارند
معادل 0/94سهم از شرکت توسعه دریافت خواهند
کرد.».
کریمویی در ادامــه متذکر شد« :با واگــذاری سهام
شرکت توسعه به سهامداران ،جدا از آنکه آنان مالکیت
شرکت مــادر را دارنــد ،نقدشوندگی سهام آنــان نیز
افزایش مییابد چراکه سهام یک شرکت عام را دارند و
شرکتهای سرمایهگذاری نظیر بانکها نیز میتوانند
سهام آنان را بخرند.».
این عضو هیئتمدیرۀ شرکت پدیدۀ شاندیز اظهار
داشت« :تعداد سهامی که به افراد از شرکت توسعه
تعلق میگیرد روز شنبه (امروز) در سایت شرکت اعالم
میشود.».
به گفتۀ کریمویی هیئتمدیرۀ شرکت پدیده به دنبال
آن است که شرایط را برای افزایش سرمایه با رقیق
کردن قیمتها فراهم کند تا با توجه به این شرایط افت
قیمتها کمتر و مدیریت قیمتی آسانتر شود.

آغاز شرایط خرید و فروش بدون اعالم زمان

این عضو هیئتمدیرۀ شرکت پدیدۀ شاندیز درمورد
زمان آغاز خرید و فروش سهام عنوان کرد« :در این
رابطه باید اطالعات ما تکمیل شود و برای سازمان
بــورس ارســال کنیم تــا ،پس از تکمیل اطالعات،
شرایط برای ارائۀ آگهی و اعالم خرید و فروش از سوی
کارگزاران بورس اعالم شود.».
کریمویی در پاسخ به زمان اعالم برای خرید و فروش
سهم عنوان کرد« :نمیتوان زمان خاصی ارائه داد.
آن هم به این دلیل که ممکن است ،با توجه به فراهم
نشدن شرایط ،مقابل سهامداران بدقول شویم اما این
اطمینان خاطر را میدهیم که شرایط خرید و فروش
نیز در آیندهای نزدیک فراهم شود.».

سهام خود را نفروشید

این عضو هیئتمدیره در ادامه بیان کرد« :پیشنهاد
ما به مردم این است که با توجه ثبات قیمتها ،شروع
عملیات اجرایی پرو ژههای عمرانی و نیز به منظور
بهرهمندی از منافع شرکت ،تا جایی که میتوانند ،از
واگذاری سهام خود خودداری کنند.».

لیستشدنبدهکارانبزرگ

مشرق -سیف ،رئیس کل بانک مرکزی،
از ارائۀ فهرست دوم و  ٥٠نفرۀ بدهکاران
کالن بانکی به دادستانی تهران خبر داد
و گفت« :این فهرست شامل بزرگترین
پروندههای بدهی بانکی است.».

رکوردصادراتشیر

ایسنا -حسنی رکنی ،معاون وزیر
کشاورزی ،از رکوردشکنی صــادرات
شیر و لبنیات در سال جاری خبر داد و
گفت« :مشوق صادراتی  ۲۰۰میلیارد
تومانی تخصیص پیدا کــرده اســت و
بهزودی پرداخت میشود.».

خریدبرنجتایلندی

تسنیم -ایــــران در یــک مناقصۀ
بینالمللی حدود 40هزار تن برنج از
تایلند خریداری کرد .تجار معتقدند
ایران قصد داشته با این خرید بازگشت
خود را به الگوهای خرید عادی بعد از
لغو تحریمها اعالم کند.

رکودپابرجایمسکن

فارس -سال  ۹۵در حالی رو به اتمام
است که بخش مسکن همچنان در رکود
به سر میبرد و ،با توجه به شرایط حاکم
بر اقتصاد کشور ،انتظار نمیرود بخش
مسکن تا تابستان سال آینده از رکود
خارج شود.

ساماندهیدرکاسپین

ایرنا -فرشاد حیدری ،معاون نظارتی
بانک مرکزی ،از پیشرفت ساماندهی
هشت تعاونی اعتبار منحلشده در
موسسۀ اعتباری کاسپین خبر داد.

ورودگوشتنیوزیلندی

ایرنا -تو لیدکنندگا ن گــو شــت د ر
نیوزیلند با توجه به افزایش مناسبات
تجاری با ایران و مذاکرات انجامشده در
تهران امیدوارند طی ماههای آینده به
ایران گوشت صادر کنند.

