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 معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه انتخابات هیات مدیره رشکت های سهام عدالت از بزرگرتین انتخابات اقتصادی 

کشور است، گفت: از 4۹ میلیون نفر سهام سهامدار عدالت، 1۹ میلیون نفر روش مستقیم را انتخاب کردند که این افراد 

نیازی به رشکت در انتخابات را ندارند اما 30 میلیون نفر که روش غیرمستقیم را انتخاب کردند می توانند در انتخابات 

رشکت کنند.

علی عسکری، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد در گفت وگو با ایلنا درباره برگزاری انتخابات هیات مدیره 

رشکت های استانی سهام عدالت اظهار داشت: رشکت های سهامی عدالت پیش از این با سازوکار دیگری در استان ها و 

شهرستان ها و در قالب تعاونی های سهامی عدالت فعالیت می کردند.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در 10 سال گذشته سهامداران هیچ نقشی در اداره رشکت های استانی سهام عدالت 

نداشتند و جایی به حساب منی آمدند، گفت: اساسا سهامداران اطالعی از رشایط این رشکت ها نداشتند و منی دانستند 

صاحب چه دارایی هایی هستند و حتی در کدام رشکت ها سهم دارند و چه نقشی می توانند در سهامداری داشته با شند.

عسکری افزود: متاسفانه کسانی که در 10 سال گذشته این رشکت ها را اداره می کردند بر این باور بودند که مالک این 

رشکت ها هستند و به سلیقه خودشان و با هر میزان توانایی که داشتند این رشکت ها را اداره و مدیریت می کردند.

ارزش 386 هزار میلیارد تومانی رشکت های سهام عدالت

وی با اشاره به دارایی رشکت های استانی سهام عدالت تاکید کرد:  مجموع دارایی این رشکت ها به بیش از 386 هزار 

میلیارد تومان می رسد اما رسمایه به این بزرگی که در 31 استان کشور توزیع شده در این مدت متاسفانه هیچ مابه ازایی 

به جز آن چیزی که ارزش این سهام خود به خود در بورس رشد داشته برای این رشکت ها ایجاد نشده است یا از محل 

سودی که از قبال رشکت های سهام عدالت از طریق سازمان خصوصی سازی به سهامداران پرداخت شده فعالیت اقتصادی 

بیرونی نداشته اند.  

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد و دارایی کشور در پاسخ به این سوال که این رشکت ها با وضعیت نامطلوب 

مدیریتی تاکنون چگونه به سهامداران سود پرداخته اند، اظهار داشت: این رشکت های استانی معموال در رشکت های بزرگی 

مانند رشکت های فوالدی، معدنی، پاالیشی، پرتوشیمی، بانکی، دارویی و ... سهم دارند که متام این رشکت ها معترب و 

عمدتا سودده هستند. البته برخی از این رشکت ها بورسی بوده و برخی دیگر غیر بورسی و برخی دیگر هم زیان ده اما 

به هر حال در مجموع این رشکت ها سودده بودند و سود سهامداران از مجموعه فعالیت این تعداد رشکت ها از طریق 

سازمان خصوصی سازی پرداخت می شد.

با سود رشکت های سهام عدالت ملک خریدند  / سود سهام عدالت باید چند برابر می شد

وی ادامه داد: برخی از این رشکت های سهام عدالت با توجه به سودی که داشتند به دنبال فعالیت های غیرمولد از جمله 

خرید ملک رفتند و این رسمایه را در فعالیت های تولیدی به کار نگرفتند برخی دیگر هم حتی وارد خرید امالک نشدند 

و فقط سود سهامداران را پرداختند اما انتظار می رفت با توجه به اینکه سهام بسیار بزرگی داشتند بتوانند زایشی از این 

رسمایه داشته باشند و این رسمایه باید تا به امروز چند برابر می شد.

عسکری تاکید کرد: رشکت ها می توانستند با پشتوانه این سهام رسمایه گذاری کنند و خطوط تولید سودده راه اندازی کنند 

و اگر رشکت داری واقعی انجام شده بود سهام عدالت امروز به چند برابر رسیده بود.

سهام داران رسنوشت رشکت های سهام عدالت را رقم می زنند

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه به دلیل همین روش نادرست مدیریتی، مقام معظم رهربی در اردیبهشت ماه امسال 

دستور داد تا سازماندهی جدیدی انجام شود و مردم خودشان اختیار اداره رشکت ها را به دست بگیرند. اظهار داشت: 

تصمیم گرفته شد مردم در اداره رشکت ها سهیم باشند و این موضوع از طریق وزارت اقتصاد سازمان بورس و همچنین 

از مسیر شورای عالی بورس پیگیری شود و دراین راستا رشکت ها به صورت استانی تفکیک شدند و شکل جدیدی به خود 

گرفتند. از آن پس تعاونی های شهرستانی جمع آوری شدند و در هر  استانی رشکتی تشکیل شد که مراحل پذیرش در 

بورس را آغاز کردند تا به عنوان یک رشکت بورسی فعالیت کنند و برای آغاز این فعالیت باید اعضای هیات مدیره جدیدی 

تعیین شود از این رو تصمیم و سیاست این بود که اعضای هیات مدیره هم توسط مردم و سهامداران انتخاب شوند.

وی تاکید کرد:  بنابراین برای اینکه ساختار نادرست پیشین شکسته شود و رشکت های استانی سهام عدالت ساختار درستی 

را شکل دهند اداره این رشکت ها با حضور مستقیم مردم انجام  شود و مانند هر رشکت بورسی سهامی عام مردم درباره 

رسنوشت آ ن تصمیم گیری کنند.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: وقتی رشکت ها بورسی شدند به سهامداران این اختیار داده می شود که سهام خود را از 

طریق این رشکت ها عرضه کنند و نسبت به خرید و فروش آن تصمیم بگیرند و حتی در افزایش رسمایه و فعالیت های 

اقتصادی رشکت  کنند و در رسنوشت آن رشکت به صورت مستقیم مشارکت داشته باشند.

عسکری تاکید کرد: مردم می توانند انتخاب کنند که رشکت ها با پشتوانه این سهام از طریق بازار رسمایه منابع جدیدی را 

جذب کنند و رسمایه گذاری های جدیدی در مجموعه شکل بگیرد.

وی با اشاره به ارزش دارایی های رشکت های استانی سهام عدالت گفت: در برخی از استا ن ها ارزش این رشکت ها دو 

هزار و ۷00 میلیارد تومان  و در برخی از استان ها هم بیش از 36 هزار میلیارد تومان است بنابراین حضور مردم در 

انتخابات هیات مدیره رشکت های سهام عدالت بسیار مهم است چرا که خودشان می توانند از این پس برای این دارایی ها 

تصمیم بگیرند.

رشایط کاندیداتوری انتخابات هیات مدیره رشکت های سهام عدالت

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد با اشاره به افرادی که می توانند در انتخابات هیات مدیره رشکت های 

استانی سهام عدالت حضور داشته باشند گفت: طبق تصمیمی که گرفته شده  قرار است انتخابات در بیستم اسفندماه 

برگزار  شود و در واقع  این یکی از بزرگرتین انتخابات اقتصادی کشور به حساب می آید. هر فردی که به عنوان داوطلب 

در این انتخابات حضور پیدا می کند باید توسط سازمان بورس تایید شود و روند تایید این افراد مانند هر رشکت بورسی 

دیگر است و باید شایستگی حرفه ای و تخصصی این افراد توسط سازمان بورس تایید و مراحل احراز رشایط طی شود.

وی با بیان اینکه برای عضویت داوطلبان باید حداقل یک سهم از سهام عدالت داشته باشند گفت: عالوه بر رشایط 

عمومی، کاندیداها باید حائز رشایط تخصصی و تجربه کار در حوزه رشکت داری را داشته باشند.

عسکری با اشاره به فراخوان برای حضور افراد حرفه ای در این انتخابات گفت: با هامهنگی استانداری ها فرمانداری ها، 

ادارات اقتصاد و دارایی در استان ها، اتاق های بازرگانی  استان ها، دانشگاه ها و ... رشایطی فراهم شده تا رایزنی هایی 

انجام شود تا به افرادی که دارای این شایستگی ها هستند اطالع رسانی شود تا فرصت ثبت نام برای انتخابات را داشته 

باشند. سازمان بورس هم اطالعات این افراد را در معرض دید متام مخاطبان قرار می دهد و در هامن سایتی که سهامداران 

غیر مستقیم می توانند رای خود را ثبت کنند مشخصات نامزدها بارگذاری خواهد شد.

ثبت نام بیش از هزار و 100 نفر در انتخابات سهام عدالت

وی با بیان اینکه تاکنون 1106 نفر در استان های مختلف کشور برای حضور در این انتخابات ثبت نام کردند اظهار داشت: 

از این تعداد 860 نفر مقدمات اولیه برای ثبت نام را انجام دادند که مدارک برخی از آنها ناقص بوده است اما تاکنون 

180 نفر را سازمان بورس تایید صالحیت کرده و مابقی نیز به زودی بررسی خواهند شد و ثبت نام ها تا دهم اسفندماه 

ادامه خواهد داشت.

عسکری تاکید کرد: سه روز قبل از انتخابات لیست بسته می شود و سهامداران می توانند در این مدت ارزیابی دقیقی از 

سابقه افراد و تخصص آنها انجام دهند.

در آستانه برگزاری بزرگ ترین انتخابات اقتصادی کشور هستیم

 معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه انتخابات هیات مدیره رشکت های سهام عدالت از بزرگرتین انتخابات اقتصادی 

کشور است گفت: از 4۹ میلیون  نفر سهام سهامدار عدالت، 1۹ میلیون نفر روش مستقیم را انتخاب کردند که این افراد 

نیازی به رشکت در انتخابات را ندارند اما 30 میلیون نفر  که روش غیرمستقیم را انتخاب کردند می توانند در انتخابات 

رشکت کنند.

وی ادامه داد: یعنی از جمعیت حدود 84 میلیون نفری کشور این انتخابات با حضور 30 میلیون نفر برگزار می شود.

عسکری تاکید کرد: رسالت ما این است که مردم را نسبت به این انتخابات بسیار مهم آ گاه کنیم تا بتوانند از این پس 

رسنوشت سهام رشکت ها را خودشان رقم ب زنند و در آ ینده خودشان سهامدارای این رشکت ها را انجام  دهند و بابت 

عملکرد این رشکت ها دیگر منی توانند گله ای از کسی داشته باشند چرا که خود سهامداران با حضور در انتخابات یا عدم 

حضور در آن، افرادی که رشکت را اداره می کنند انتخاب کرده اند.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به نحوه رشکت در این انتخابات که به صورت الکرتونیکی است گفت: برای حضور در 

انتخابات الکرتونیکی متام سهامداران غیرمستقیم سهام عدالت باید سجامی شده باشند. از 30 میلیون سهامداری که روش 

غیرمستقیم را انتخاب کرده اند بیش از 53 درصد یعنی حدود 16 میلیون نفر تاکنون سجامی شده اند.

معاون وزیر اقتصاد  افزود: از طریق اینرتنت به متام سهامداران اعالم کردیم که نسبت به بروزسازی اطالعات خود اقدام 

کنند تا از این پس رشکت ها بتوانند دسرتسی درست تر و راحت تری به سهامداران عدالت داشته باشند.

وی تاکید کرد:  از سوی دیگر امکان برگزاری مجامع به صورت حضوری میرس نیست و منی توان در این رشایط کرونا برای 

30 میلیون سهامدار مجمع حضوری در استان ها برگزار کرد.  

عادالنه،  و  منصفانه  انتخابات  برگزاری  روش  تنها  رشایط  این  متام  به  توجه  با  اینکه  بیان  با  اقتصاد  وزیر  معاون 

اولین  و  دارند  اینرتنت  به  دسرتسی  سهامداران  درصد   80 الی   ۷0 حارض  حال  در  گفت:  بود  الکرتونیکی  انتخابات 

 جلسه مجمع برگزار می شود که اگر به حد نصاب نرسید دومین جلسه با هر جمعیتی رسمی خواهد بود و برگزار

می شود.

معاون وزیر اقتصاد اعالم کرد:

برگزاری بزرگ ترین انتخابات اقتصادی کشور

برگزاری وبینار »بازی سازی تجاری« 
)گیمیفیکیشن(

 وبینار گیمیفیکیشن ، پنجشنبه 30 بهمن ماه در پلتفرم آموزش 

آنالین بینا برگزار شد.

Gam� )به گزارش خربنگار ابرار اقتصادی، وبینار گیمیفیکیشن  

ification( با موضوعات بازی آفرینش، زمان در گیمیفیکیشن 

و تعریف آن، کاربردها و ویژگی های گیمیفیکیشن ، وفاداری 

مشرتی تحت عملکرد گیمیفیکیشن، تفکر شطرنجی چیست، 

بازاریابی دهان به دهان در گیمیفیکیشن ، متایل مشرتیان در 

اجرای گیمیفیکیشن ، خصوصیات یک بازی گیمیفیکیشن، 8 گام 

طراحی گیمیفیکیشن ، ایجاد مرغ تخم طال ومنونه های داخلی و 

خارجی ، 30 بهمن ماه در پلتفرم آموزش آنالین بینا برگزار شد.

امتیاز ویژه ای برای اعضای وبینار در نظر گرفته شده که پس از 

وبینار، این امکان فراهم شده است تا از مشاور کسب و کار بینا 

استفاده کنند و این جلسه مشاوره برای اعضای وبینار رایگان 

بوده و تا یک ماه پس از برگزاری وبیناراعتبار خواهد داشت. 

دریافت  برای  توانند  می  وبینار  در  کنندگان  همچنین رشکت 

گواهینامه اقدام کند.

گفتنی است ، گیمیفیکیشن یا هامن بازی سازی تجاری )بازی 

وار سازی( به تعریف فرایندی گفته می شود که برای کسب و 

کار طراحی می کنیم تا به جریان های درآمدی کار خود اضافه 

کنیم.

در ابتدا گیمیفیکیشن مراجعه کننده جذب می کند و پس از 

آن ، مراجعه کنندگان ما را به مشرتی و در نهایت مشرتیان ما 

را به دسته مشرتیان وفادار تبدیل خواهد کرد و کل این فرایند 

مرهون برنامه ریزی اولیه برای طراحی یک گیمیفیکیشن جذاب 

است.

فضای  در  برای حضور  کارها  و  کسب  از  با حامیت  بینا  تیم 

مجازی، سعی در فراهم کردن امکانات به روز برای ایجاد رونق 

در زمینه تجارت الکرتونیک داشته و در جهت اجرای این دورمنا، 

به حامیت از کسب و کارها از طریق ارائه به روزترین امکانات 

انفورماتیک، ارائه انواع مشاوره در زمینه بهبود و گسرتش کسب 

و کارها و همچنین برگزاری کارگاه های رایگان و وبینارهای 

آموزشی ، پرداخته است.

 
مدیرعامل صندوق توسعه ملی خبر داد:
تزریق 8 هزار میلیارد تومان

 برای توسعه صادرات 
  مدیرعامل صندوق توسعه ملی گفت: 80 هزار میلیارد ریال در 

برنامه ای 2 ساله با حامیت معاون اول رییس جمهوری با هدف 

توسعه صادرات در سه دوره به این بخش تزریق می شود.

به گزارش ایرنا، مرتضی شهیدزاده اظهار داشت: 20 هزار میلیارد 

توسعه محصوالت  برای  درصد  نرخ 11  با  اعتبار  این  از  ریال 

می  توسعه صادرات  و  کشاورزی  بخش  که  است  غیرصنعتی 

تواند از آن بهره بربد.

انجام شده  در رسمایه گذاری های  سهام  درصد  افزود: 80  وی 

بخش  به  مربوط  باید  ملی  توسعه  صندوق  حامیت  تحت 

خصوصی  بخش  منایندگان  سهم  آن  درصد   20 و  خصوصی 

باشد. دولت  ارشد  افراد  توسط  غیرمنتصب 

برخی  با  ارتباط  در  گفت:  ملی   توسعه  صندوق  مدیرعامل 

بانکهای  نظر  با  منابع  از جمله کشاورزی 50 درصد  بخش ها 

عامل به این بخش اختصاص می یابد که سهم مناطق محروم 

از آن با نرخ 10 درصد سود خواهد بود و بخش صنعت هم با 

سود 12 درصدی می تواند از آن استفاده کند.

شهیدزاده اضافه کرد: صندوق توسعه ملی بنا به فرمایش رهرب 

برای اجرای سیاستهای اصل 44  انقالب و نظر دولت،  معظم 

قانون اساسی و با هدف توسعه بخش خصوصی فعالیت دارد و 

هرچه بخش خصوصی فعایت داشته باشد، صندوق هم با متام 

توان از آن حامیت خواهد کرد.

وی افزود: در قانون تجارت و دویان محاسبات هر طرحی که 

51 درصد سهام آن غیردولتی و 4۹ درصد دولتی باشد، خصوصی 

محسوب می شود، افزود: این مساله در صندوق توسعه ملی 

در  خصوصی  بخش  قدرت  افزایش  برای  و  است  متفاوت 

تصمیم گیریها و ماجمع عادی و فوق العاده، باید 80درصد سهام 

آن در اختیار بخش غیردولتی باشد.

 

 نرخ تورم نقطه ای در بهمن ماه ١٣٩٩ به عدد 

48.2 درصد رسیده است.

 نرخ تورم ماهانه خوراکی ها در بهمن ماه 5.3 

درصد اعالم شده که بیشرتین افزایش قیمت 

در این بخش مربوط به شکر و شیرینی )11.۷ 

درصد( و سبزیجات )۹.6 درصد( است.

به گزارش ایرنا، نرخ تورم ماهانه تغییر قیمت 

نسبت به ماه قبل را بیان می کند. نرخ تورم 

با  مقایسه  در  که  شد  درصد   2.5 ماه  بهمن 

همین اطالع در ماه قبل، 0.۷ درصد افزایش 

است. داشته 

تورم ماهانه برای گروه های عمده »خوراکی ها، 

غیر  »کاالهای  و  دخانیات«  و  آشامیدنی ها 

و  ترتیب ٥.٢ درصد  به  خوراکی و خدمات« 

١.١ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای 

خانوارهای شهری 2.4 درصد بوده که نسبت 

یافته  افزایش  درصد  واحد   ٠.٥ قبل  ماه  به 

خانوارهای  برای  نرخ  این  هم چنین  است. 

ماه  به  نسبت  که  بوده  درصد   ٣.٣ روستایی 

است. داشته  افزایش  درصد  واحد   ١.٦ قبل 

درصد   34.2 به  ماه  بهمن  سالیانه  تورم  نرخ 

رسید

نرخ تورم سالیانه، درصد تغییر میانگین اعداد 

ماه  به  منتهی  سال  یک  در  قیمت  شاخص 

جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. 

نرخ تورم ساالنه بهمن ماه ١٣٩٩ خانوارهای 

کشور 34.2 درصد رسیده که نسبت به همین 

اطالع در ماه قبل، 2 واحد درصد افزایش نشان 

می دهد.

خانوارهای  برای  ساالنه  تورم  نرخ  هم چنین 

و  درصد   34.1 ترتیب  به  روستایی  و  شهری 

شهری  خانوارهای  برای  که  است  درصد   35

افزایش و برای خانوارهای  1.۹  واحد درصد 

روستایی ٢.٥ واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم نقطه ای خانوارهای کشور

تغییر  درصد  نقطه ای،  تورم  نرخ  از  منظور 

مشابه  ماه  به  نسبت  قیمت،  شاخص  عدد 

سال قبل است. نرخ تورم نقطه ای در بهمن 

ماه ١٣٩٩ به عدد 48.2 درصد رسیده است؛ 

یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٨.٢ 

از بهمن ١٣٩٨ برای خرید یک  درصد بیشرت 

هزینه  یکسان«  و خدمات  کاالها  »مجموعه 

کرده¬اند.

نرخ تورم نقطه ای بهمن ماه ١٣٩٩ در مقایسه 

با ماه قبل 2 واحد درصد افزایش یافته است. 

»خوراکی ها،  عمده  گروه  نقطه ای  تورم  نرخ 

آشامیدنی ها و دخانیات« با افزایش 6.۹ واحد 

»کاالهای  گروه  و  درصد   ٦٦.٨ به  درصدی 

غیر خوراکی و خدمات« با کاهش ٠.٢ واحد 

درصدی به ٣٩.٧ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه ای برای 

خانوارهای شهری 4۷.2 درصد است که نسبت 

داشته  افزایش  درصد  واحد   1.۷ قبل  ماه  به 

خانوارهای  برای  نرخ  این  هم چنین  است. 

روستایی 53.6 درصد بوده که نسبت به ماه 

قبل 3.8 واحد درصد افزایش داشته است.

 نرخ تورم نقطه ای بهمن ماه؛
 48/2 درصد

 نایب رئیس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس مطرح کرد؛
باالترین حقوق های نجومی 
متعلق به شرکت های دولتی

 نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: با توجه 

به ارسال برخی گزارش ها درباره دریافت حقوق های باال به مجلس، برخی 

منایندگان خواستار تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی شده اند که بعد 

از تصویب در کمیسیون برنامه، بودجه و همچنین صحن علنی، هیئتی برای 

انجام آن انتخاب خواهد شد.

و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  رئیس  نایب  الدینی  میرتاج  سیدمحمدرضا 

اینکه تحقیق و  به  اشاره  با  با خانه ملت،  محاسبات مجلس در گفت وگو 

تفحص از حقوق های نجومی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، گفت: 

رشکت های دولتی باالترین آمار دریافت حقوق  را دارند، موضوع حقوق های 

نجومی یکی از مشکالتی است که در گذشته وجود داشته و نباید از آن 

کرد. غفلت 

دولتی  رشکت های  در  عمدتاً  دولت  از  بخش هایی  در  اینکه  بیان  با  وی 

حقوق هایی برای مدیران و هیئت مدیره تصویب می شود که از آن به عنوان 

حقوق های نجومی نام برده شده و خارج از ضوابط است، تاکید کرد: با توجه 

به ارسال برخی گزارش ها درباره دریافت حقوق های باال به مجلس، برخی 

منایندگان خواستار تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی شده اند که بعد 

از تصویب در کمیسیون برنامه، بودجه و همچنین صحن علنی، هیئتی برای 

انجام آن انتخاب خواهد شد.

از  کرد: مجموعه ای  تاکید  در مجلس  اسکو  و  آذرشهر  تربیز،  مناینده مردم 

منایندگان به شکل میدانی، پرونده ها و فیش های حقوقی را بررسی می کنند 

و در نهایت گزارش نهایی به مجلس ارائه خواهد شد. براساس آمار بیشرتین 

پرداخت حقوق ها در رشکت های دولتی است زیرا این افراد برای خودشان 

ضوابط مالی اختصاصی در نظر می گیرند و از ضوابط کالن دولتی تبعیت 

منی کنند و باید احکام بودجه ای درباره این موضوع شفاف شود.

طرح تحقیق و تفحص مجلس از بورس تصویب شد 
 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتشار مطلبی در توئیرت از تصویب طرح تحقیق و تفحص از بورس خرب داد.به گزارش تسنیم، سیدنارص موسوی الرگانی عضو کمیسیون اقتصادی و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی در صفحه شخصی 

خود در توییرت با اشاره به تصویب طرح   تحقیق و تفحص از بورس در کمیسیون اقتصادی مجلس نوشت:مطابق وعده طرح   تحقیق و تفحص 50 مناینده از بورس در هفت محور در کمیسیون اقتصادی تصویب شد.رشد حبابی شاخص، علت تشویق 

 روحانی به حضور مردم در بورس بدون آموزش، گرانفروشی سهام، فروش سهام کاغذی، رسنوشت پول ها و رانت حاصله از محورهای مهم طرح است. در این راستا تدوین طرح استقالل بورس از دولت را آغاز کرده ایم. همچنین جهت روشن شدن 

وقایع رخ داده در بورس،بررسی رانت ها و مفاسد رخ داده و حامیت از حقوق سهامداران طرح   تحقیق و تفحص از بورس هم با امضای 50 مناینده تدوین و در کمیسیون اقتصادی تصویب و بزودی در صحن علنی مطرح می شود.


