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-١موضوعات مورد بحث:
سﻮﻣين جلسه هماهنگي سهام عدالت در سالن كراﻣت استانداري برگزار شد .در ابتداي جلسه آقاي علــيپــﻮر
ﻣديركل اﻣﻮر اقتصادي و دارايي گزارشي در خصﻮص آخرين وﺿعيت سهام عدالت در كشﻮر و استان ارائه نمﻮدنــد.
ايشان بيان نمﻮدند جهت بهرهﻣندي هم اســتانيهــا از ﻣزايــاي ســهام عــدالت ﻣــيبايســت حــداقل  ٥٠درصــد از
سهاﻣداران كه به روش غيرﻣستقيم سهاﻣدار سهام عدالت ﻣيباشند نسبت به ثبت نــام از طريــق ســاﻣانه ســجام و
احراز هﻮيت اقدام نمايند در صﻮرتي كه طبق آخرين آﻣار ارائــه شــده از ســﻮي شــركت ســپرده گــذاري ﻣركــزي،
تاكنﻮن حدود  ٤٢,٣درصد در استان نسبت به ثبت نام اقدام نمﻮدهاند .از اين حيــث اســتان در رتبـه ششــم قــرار
دارد
در صﻮرتي كه در ابتداي اﻣر استان در رتبههاي اول و دوم قرار داشت .بنــابراين لــزوم تـﻼش و همكــاري بــيش از
پيش ﻣجمﻮعه استان در اين خصﻮص ﺿروري ﻣيباشد .ايشان بيان نمﻮدند دريافت ســﻮد ،اﻣكــان ﻣعاﻣلــه سـهام و
اﻣكان انتخاب هيات ﻣديره بدون ثبت نام در ساﻣانه سجام وجﻮد ندارد و اﻣكــان اســتفاده از ﻣنــافع ســهام عــدالت
تﻮسط استان به زودي ﻣيسر نخﻮاهد شد .ايشان همچنين كانديد شدن  ٣٦نفر جهت انتخاب اعضاء هيــات ﻣــديره
در ساﻣانه ستان و حضﻮر افراد تﻮانمند در هيات ﻣديره را ﻣﻮرد تاكيد قرار دادند.
در اداﻣه جناب آقاي ﻣهندس غضنفري ،ﻣعاون ﻣحترم هماهنگي اﻣــﻮر اقتصــادي اســتانداري ،ﺿــمن تشـكر از
اعضاء حاﺿر در جلسه ،تﻼشهاي دستگاههاي ﻣرتبط جهت ثبت نــام جاﻣعــه هــدف در ســاﻣانه ســجام را ناكــافي
دانستند و نياز به اهتمام جدي و ويژه دستگاهها در اين خصﻮص را خﻮاستار شدند .ايشان تاكيــد نمﻮدنــد در ايـن
رابطه ﺿروري است ادارات ،علي الخصﻮص دســتگاههاي داراي بيشــترين ﻣشــمﻮلين ﻣاننــد ﻣركــز خــدﻣات حــﻮزه
علميه ،اداره كار ،كميته اﻣداد ،بهزيستي نسبت به انجام فراخﻮان به جاﻣعه هدف اقدام و ساز و كاري تهيــه كننــد
تا نسبت به گزارشگيري درخصﻮص تعداد افراد ثبت نام شده اقدام شﻮد .ايشان تصريح كردند عدم بهـرهﻣنــدي از
ﻣزاياي سهام عدالت از ﻣهمترين نكات در صﻮرت عدم ثبت نام ﻣتقاﺿــيان ﻣــيباشــد كــه ﻣســئﻮليت ﻣســتقيم آن
ﻣتﻮجه دستگاه اجرايي ﻣرتبط خﻮاهد شد .ايشان ﻣجدد ًا ﺿرورت حضﻮر ﻣديران كل دستگاههاي اجرايي در جلســه
آتي سهام عدالت را ﻣﻮرد تاكيد قرار دادند.
در اداﻣه ﻣديران و نمايندگان ﻣحترم دستگاههاي ﻣدعﻮ در جلسه ،ﺿمن اعــﻼم آﻣــادگي جهــت اســتمرار اطــﻼع-
رساني درخصﻮص ثبت نام جاﻣعه هدف در ساﻣانه سجام و انجام احراز هﻮيت ،به بيان گزارشــي از اقــداﻣات انجــام
شده طي هفتههاي اخير پرداختند.
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مصوبات

١

ﻣعاونت ﻣحترم تﻮسعه ﻣــديريت و ﻣنــابع اســتانداري بــا همكــاري فرﻣانــداري،
اقداﻣات ﻻزم در جهت پيشبرد ثبت نام جاﻣعه هدف دســتگاههاي اجرايــي در
ساﻣانه سجام اقدام نمايد.

٢

ﻣقرر شد ﻣطابق ﻣﻮارد ﻣطرح شده در جلسه ،گزارشي از ﻣشخصات و تعداد
ثبت نام و احراز هﻮيت شده شاﻣل پرسنل ،بازنشستگان و جاﻣعه هدف با
ارائه ﻣستندات ،به اداره كل اﻣﻮر اقتصادي و دارايي ارسال شﻮد.

٣

صدا و سيماي ﻣركز قم نسبت به اطﻼعرساني كافي ،پخش تيزر تبليغاتي،
كليپ آﻣﻮزشي ،زيرنﻮيس و گزارش خبري پيش از شروع اخبار روزانه استان
و برناﻣههاي پرﻣخاطب درخصﻮص لزوم ثبت نام و احراز هﻮيت سهاﻣداران ،
اقدام نمايد.

٤

ﻣقرر شد ساز وكاري تﻮسط دستگاههاي اجرايي انجام و نسبت به انجام
فراخﻮان درخصﻮص اطﻼعرساني دقيق ،ﻣستمر و ﻣﻮثر تﻮسط دستگاههاي
اجرايي به پرسنل ،بازنشستگان و جاﻣعه هدف شاﻣل تا زﻣان دستيابي به
حد نصاب ثبت نام  ٥٠درصدي سهاﻣداران استان با تماﻣي ابزار اطﻼع رساني
ﻣمكن اداﻣه داشته باشد

٥

اداره كل تاﻣين اجتماعي ،كانﻮن بازنشستگي و صندوق بازنشستگي و تاﻣين
اجتماعي نيروهاي ﻣسلح نسبت به اطﻼع رساني گسترده به جاﻣعه هدف
اقدام نمايند.

مسئول بررسي ،پيگيري و
انجام

ﻣعاونت ﻣحترم تﻮسعه
ﻣديريت و ﻣنابع استانداري

دستگاههاي اجرايي

صدا و سيماي ﻣركز قم

دستگاههاي اجرايي

اداره كل تاﻣين اجتماعي
كانﻮن بازنشستگي
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تاﻣين اجتماعي نيروهاي
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تا زﻣان ثبت نام حداقل
 ٥٠درصد ﻣشمﻮلين
استان در ساﻣانه سجام

روزانه و به طﻮر ﻣستمر

روزانه و به طﻮر ﻣستمر
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٦

اطﻼع رساني بانكها از طريق دستگاههاي  ATMصﻮرت پذيرد.

٧

با تﻮجه به تعداد قابل تﻮجه طﻼب در تعداد ﻣشمﻮلين سهام عدالت ،اطﻼع
رساني گسترده تﻮسط حﻮزه علميه و با استفاده از ابزار اطﻼع رساني و طﻼب -ﻣركز خدﻣات حﻮزههاي علميه
بسيجي سراسر كشﻮر براي ترغيب و اقدام به ثبت نام صﻮرت پذيرد.

كميسيﻮن هماهنگي بانكها

روزانه و به طﻮر ﻣستمر
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٨

اتاق اصناف نسبت به اطﻼع رساني درخصﻮص ثبت نام در ساﻣانه سجام به
اتحاديهها اقدام نمايد.

اتاق اصناف
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٩

از ظرفيت نيروهاي بسيجي جهت اقدام عملي و اطﻼع رساني درخصﻮص
ثبت نام در ساﻣانه سجام تﻮسط پايگاه بسيج ﻣحﻼت صﻮرت پذيرد.

-سپاه علي بن ابيطالب

٩٩/١٠/١٨

١٠

ثبت نام روستاييان و عشاير با همكاري و اطﻼع رساني كافي صﻮرت پذيرد.

فرﻣانداريبخشداري ها-پست بانك

٩٩/١٠/١٨

١١

دستگاههاي اجرايي نسبت به نصب بنر درخصﻮص لزوم ثبت نام و احراز
هﻮيت ﻣشمﻮلين در ساﻣانه سجام ،در ﻣحل درب ورودي ادارات ،اقدام نمايند.

-دستگاههاي اجرايي
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