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اقتصادی

قیمت فلزات اساسی افزایشی شد

جدیدترین قیمت فلزات اساسی در بازار بورس لندن نشان میدهد که کشف واکسن
کرونا تا حدود زیادی تقاضا در بخش فلزات اساسی را افزایش داده و قیمتها را افزایشی
کرده است .به نظر میرسد پس از کاهشهای شدید قیمت فلزات اساسی به خاطر شیوع
کرونا بازار اصالح خود را انجام داده و فعالیتها هم دوباره به شرکتهای بزرگ اقتصادی
برگشته است .افزایش تقاضا در فلزات اساسی موجب باال رفتن قیمت شده است.

اقتصاد بین الملل

سرمایهگذاری بین چین و آمریکا؛  ۲برابر آمار رسمی

یک مطالعه جدید نشــان داد که سرمایهگذاری
بین چین و آمریــکا علیرغم افزایش تنشهای
بین این دو کشــور ،دو برابر آن چیزی است که
دادههای رسمی نشان میدهند .به گزارش مهر
به نقل از راشاتودی ،یک مطالعه جدید نشان داد
که ســرمایهگذاری بین چیــن و آمریکا با وجود
افزایش تنشهای بین این دو کشور ،دو برابر آن
چیزی است که دادههای رسمی نشان میدهد.
این تحقیق که توســط یک مؤسسه تحقیقاتی
در نیویورک بــه نام گروه رادیوم انجام شــده و
در وبســایت کمیته ملی روابط آمریکا -چین
منتشر شــده است نشان میدهد حدود دو سوم
کل جریان ســرمایهگذاری بین این دو کشــور
توسط ســرمایهگذاران چینی کنترل میشود .تا
پایان  ۲۰۲۰ســرمایهگذاران چینی ۷۰۰میلیارد

دالر از ســهام آمریکا و ۱.۴تریلیون دالر از اوراق
قرضه خزانــهداری آمریکا را در اختیار دارند .این
۴۰درصد از آنچه دادههای رسمی آمریکا نشان
میدهد بیشتر است .در طرف دیگر ،سرمایهگذاران
آمریکایــی ۱.۱تریلیون دالر از ســهام چینی و
۱۰۰میلیارد دالر از اوراق قرضه چینی را در اختیار
دارند .گروه رادیوم اشــاره میکند که این مقادیر
حدود ۵برابر مقادیری است که در دادههای رسمی
اعالم شده است .محققان انجامدهنده این تحقیق
معتقدند علت این تفاوت ساختار پیچیده و چند
الیهای اســت که اغلب برای سرمایهگذاریهای
فرامرزی به کار گرفته میشــود .این ســاختار
پیچیده کار را برای مؤسسههای گردآورنده آمار
در شناسایی مالکان سرمایهگذاری و کشورهای
صادرکننده این داراییها دشوار میکند.

مالیات

چگونگی محاسبه مالیات بر درآمد در ۱۴۰۰

معاون امور فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی
گفت :نرخ محاســبه مالیات بر درآمد به غیر از
حقوق بگیران در الیحــه بودجه  ۱۴۰۰معادل
 ۲۵درصد تعیین شــده است .به گزارش ایسنا،
محمود علیزاده در یک برنامه تلویزیونی ضمن
بیان این مطلب گفت :نســبت مالیات به تولید
ناخالص داخلی کشور شش تا هفت درصد و این
نسبت در بسیاری از کشورهای منطقه و توسعه
یافته خیلی بیشتر اســت .معادل  ۵۰درصد از
مالیاتهای مستقیم معاف و در بخش مالیات بر
ارزش افزوده نیز تنها  ۳۰درصد مالیات دریافت
میکنیــم بنابرایــن ،زمانی میتــوان از تولید
ناخالص داخلی مالیات بیشتری دریافت کرد که
معافیتهای مالیاتی به ســامان برسند .معاون
امور فنی و حقوقی ســازمان امور مالیاتی ادامه
داد :میزان درآمدهای مالیاتی از  ۴۰هزار میلیارد
تومان به  ۱۸۰هزار میلیارد تومان رســیده که

نشاندهنده افزایش  ۴۰درصدی مالیات نسبت
بــه پایه و  ۱۰۲درصد نســبت به قانون بودجه
است .علیزاده در واکنش به صحبتهای مبنی
بر عملکرد ضعیف این سازمان در اجرای مالیات
خانه و ماشینهای لوکس گفت :در این زمینه
به یک آیین نامه احتیاج داشتیم که اگر از سوی
دولت تصویب شود ،سریع مکانیزم اخذ مالیات
آغاز میشــود .همچنین ،دارندگان خودروهای
لوکــس باید تا پایان دی ماه نســبت تســلیم
اظهارنامه خود اقــدام میکردند که حاال اقدام
موردنظر از سوی سازمان امور مالیاتی برای این
افراد صورت میگیرد .وی در پایان خاطرنشان
کرد که در راســتای اجرای قانــون پایانههای
فروشگاهی تا پایان ماه جاری سامانه مربوط به
این قانون آماده میشود و کلیه فعاالن اقتصادی
میتوانند برای شروع فعالیت خود در این سامانه
ثبت نام کنند.

آدمهایی که توسط افکار
عمومی حذف شدند!

میکنم ».در ادامه ضمن تشکر از حامد اکبری،
مأمور راهور پلیس به خاطر اجرای قانون ،اظهار
کرد« :این اتفاق ممکن اســت برای هر کسی
بیفتد که اگر توهینی بشــنود ،عصبانی بشود،
ما همه انســان هستیم؛ ممکن است در مقابل
توهین دچار خطا شویم .با این وجود ،اینجانب
باید بیشتر به خود مسلط میبودم و در همان
حد عصبانیت نیز اشتباه کردم .مجددا از مردم
ایران و حوزه انتخابیــهام عذرخواهی میکنم.
مردم بدانند کــه خاک پای آنهــا و مدافعان
وطنم هســتم ».عنابســتانی در پایــان ویدئو
خــود گفت« :اگر به هر دلیلی موجب آزردگی
خاطر سربازان شدم ،عذرخواهی میکنم .مردم
مطمئن باشند که اگر بر اساس آنچه رسانهها
گفتند ،عمل کرده بــودم ،در همان روز اول و
قبل از رســیدن به منزل اســتعفا میدادم .اما
در ایــن فیلم به خاطر همــه کارهای کرده و
نکرده عذرخواهــی میکنم و از مردم حاللیت
میطلبم».

ادامه از صفحه اول:
علیاصغر عنابستانی 49 ،ساله ،نماینده مجلس
یازدهــم از حــوزه انتخابیه ســبزوار در غرب
خراســان رضوی است .او پیش از این مدیرکل
امور اجتماعی اســتانداری خراسان رضوی در
دولت نهم و پس از آن معاون اســتانداری این
استان و فرماندار شهرستان سبزوار و استاندار
اســتان چهارمحال و بختیاری در دولت دهم
بود .عنابســتانی در سال  ۱۳۸۴مسئول ستاد
محمود احمدینژاد بود ،در آســتانه انتخابات
ریاســتجمهوری ســال  ۱۳۸۸از فرمانداری
سبزوار اســتعفا کرد و مسئولیت ستاد مردمی
محمود احمدینــژاد در خراســان رضوی را
به عهده گرفت .عنابســتانی پــس از انتخابات
دهم ریاســتجمهوری به عنــوان معاون امور
اجتماعی دســتیار ارشد رئیسجمهور در نهاد
ریاستجمهوری مشغول فعالیت شد.
به علت ممانعت یک سرباز وظیفه پلیس راهور
به نام«حامداکبری» از ورود بدون مجوز خودرو
وی به خط ویژه اتوبــوس در محدوده دروازه
دولــت تهران ،علیاصغر عنابســتانی عصبانی
شــد و از خودرو پیاده شــده بــه صورت این
سرباز ســیلی زد .این خبر پس از اینکه فیلم
ایــن اتفــاق در فضای مجازی همهگیر شــد
در خبرگزاریهــای مختلف بــه آن پرداخته
شــد .یک روز بعــد ،مهدی حاجیــان معاون
اجتماعی ناجــا در واکنش به این اخبار اظهار
کرد« :سردار حسین اشــتری؛ فرمانده نیروی
انتظامی بالفاصله دستور ویژهای برای حمایت
از حقوق سرباز وظیفه راهور و پیگیری موضوع
از طریــق معاونت حقوقی و بازرســی نیروی
انتظامی صادر کرد ».عنابســتانی اما با وجود
شواهدی خالف گفتهاش ادعا کرد که این کار
را انجام ندادهاست و موضوع را کام ً
ال رد کرد و
در نخســتین واکنش به خبرنگار صدا و سیما
گفت« :ما حتی از ماشــین هم پیاده نشدیم؛
لذا اینکه گفته میشــود؛ عنابستانی بر صورت
سرباز پلیس راهور سیلی زدهاست ،اص ً
ال صحت
ندارد ».در فیلم منتشــر شده او هیچ اعتراضی
به این ســخن ندارد و در آن لحظات تکذیب
نشده و به ناچاری پس از نشر سراسری ،اعالم
تکذیب کردهاســت .پس از اینکه عنابســتانی
درگیری فیزیکی با سرباز را تکذیب کرد ،رئیس
پلیس راهور تهران گفت «ما مستندات مبنی
بر برخورد فیزیکی نماینده با سرباز پلیس راهور
داریم که کامــ ً
ا کفایت میکند ».او همچنین
گفت « کار سرباز ما کام ً
ال درست و برگرفته از
قانون بود و ســرباز نباید به خودرویی که فاقد
مجوز بود اجازه تردد در خط ویژه میداد».
> روزی عذرخواهــی کرد کــه پرونده ی افکار
عمومی او بسته شده بود!

سرانجام عنابستانی در  ۶بهمن ویدئویی از خود
منتشر و از مردم ایران عذرخواهی کرد« :کامال
بدیهی است که در اجرای قانون بین هیچ کسی
تفاوتی وجود ندارد اما از همه مردمی که به هر
دلیلی احساساتشان جریحهدار شد ،عذرخواهی

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

> افــکار عمومــی بــه کمتــر از اســتعفا راضــی
نمیشود ،چرا؟

همان گونــه که افکار عمومی پس از انتشــار
ویدئوی توهین و هتاکی درازهی ،به کنکاش در
ابعاد شخصیتی وی پرداختند ،به همین شیوه،
علی اصغر عنابستانی نیز زیر ذره بین رسانهای
قرار گرفت و معلوم شد داستان به یک «سیلی
نواختــه اما تکذیب شــده» ختم نمیشــود.
برخی رســانهها با بازنشر یکی ازاظهارنظرهای
چهار ســال قبل وی در فضای مجازی تلویحا
به او کنایه زدند که نوشــته بود«:مست قدرت
شــدهاند که یک روز خبرنگار را میزنند ،روز
دیگر فرماندار و دیروز مأمور قانون»...
روزنامــه جــوان درباره حواشــی بوجود آمده
پیرامون سیلی نماینده مجلس به سرباز راهور
نوشت :فیلمی از یک ســرباز پلیس راهنمایی
و رانندگی در تهران منتشــر شــده که ضمن
معرفــی خــودش میگوید که یــک نماینده
مجلس به صورت او ســیلی زده است به دلیل
آنکه ســرباز وظیفه اجازه ورود او به خط ویژه
را نداده است .ســرباز میگوید که ماشین این
نماینده مجلس برای تردد در خط ویژه «مجوز
نداشــته اســت» و او هم مانع ورودش شــده
اســت .اما راننده به او توهین کرده و نماینده
مجلس هم به صورت او «ســیلی» زده است.
سرباز میگوید من هم «شاهد» دارم و هم این
خیابان «دوربین» دارد ...عنابستانی در سایت
شــخصی ،خود را وکیل دادگســتری معرفی
کرده ،اما گویا این عنوان خالف واقع اســت و
پروانه وکالت او باطل شده است.
افکار عمومی به کمتر از اســتعفای عنابستانی
راضی نمیشود ،این واقعیتی است که گویا این
نماینده ی اصولگــرا و احمدینژادی مجلس
تالش میکند آن را نپذیرد اما همین نپذیرفتن
و تالش برای باقی مانــدن در صحنه حکایت
از آن دارد که عنابســتانی نیــز ماننده فاطمه
حسینی ،محمد باســط درازهی ،حمیدبقایی،
اسفندیار رحیم مشــایی ،محمدرضا رحیمی،
محمدعلی رامین و خیلیهای دیگر ،هیچ گونه
شناختی از افکار عمومی نداشتند واگرنه با این
واقعیت عاقالنهتر کنار میآمدند!

کمک معیشــتی از محــل مابه التفــاوت افزایش
قیمت بنزین ،ســاعت  ٢٤روز پنجشنبه به حساب
مشموالن واریز میشود.
به گزارش ایســنا ،از آبان ســال گذشــته با تغییر
قیمــت بنزین ،تصمیم به پرداخــت مبلغ نقدی از
محل درآمد ناشــی از افزایش قیمت این سوخت شد ،بر این
اساس پیشبینی شد حدود  ۶۰میلیون نفر (حدود  ۱۹میلیون
خانــوار) از جمعیت  ۷۸میلیون نفری یارانه بگیر در لیســت

یارانه بنزینی کی واریز میشود؟

پرداخت قرار بگیرند که در ابتدا با گزینش کمتر
از  ۱۸میلیون خانوار آغاز شد.
مبلــغ پرداختــی بابــت کمک معیشــتی برای
خانوادههــای یــک نفــره  ۵۵هــزار تومــان،
دو نفــره  ۱۰۳هــزار ،ســه نفــره  ۱۳۸هــزار،
چهــار نفــره  ۱۷۲هــزار و پنج نفــره و بیشــتر  ۲۰۵هزار
تومان است.
در طرح کمک معیشتی ماهانه به طور متوسط  ۲۵۰۰میلیارد

بررسی چشمانداز انتخاب رئیس جدید سازمان بورس

دلهرهسهامداران

آفتاب یزد -گروه اقتصادی:پس از گذشت یک هفته از استعفای
قالیبافاصل رئیــس بورس و گمانهزنیها در مــورد انتخاب رئیس
جدید ،نام افراد حاشیهدار زیادی از جمله سلطاننژاد ،رباطی ،بیگدلی
بعنوان گزینههای شــنیده شده مطرح شد .آن هم درست در زمانی
که بازار ســهام ایران یکسال متفاوت را پشت سر گذاشته و پس از
یسابقه را پشت سر گذاشت و بسیاری
آن صعود تاریخی ،سقوطی ب 
از خرده سهامدارانی که با تشویق و فراخوان غیرمعمول دولت ،اندک
نقدینگی و سرمایههای خود را به امید کسب سود روانه این بازار کرده
بودند ،در حاشیه زیان  ۷۰درصدی و بیشتر قرار گرفتهاند .اگرچه از
حدود  2ماه قبل با احیای نسبی شاخص ،اندکی از این زیان جبران
شد ،اما با نزولی شــدن دوباره شاخص ،خرده سهامداران حقیقی به
بازندههای بزرگ بازار تبدیل شدهاند؛ بویژه آنکه به اذعان بسیاری از
فعاالن بازار ،حقوقیها و حتی بازارگردانهایی که مکلف هستند در
حمایت از سهامداران خرد اقداماتی را انجام دهند ،همچنان مشغول
رنج منفیکشــیدن و کسب سود در بازار هستند و سازمان و شورای
عالی بورس که باید حافظ منافع همه ســهامداران حتی سهامداران
خرد و حقیقی باشند ،چشم بر تخلفات حقوقیها و بازارگردانها بسته
و هیچ واکنشی در قبال این تحرکات نداشتهاند.
کما اینکه به اذعان بیشــتر کارشناسان بازار سرمایه تداوم تخلفات و
انفعال ناظر بازار در مقابل این تخلفات تا جایی پیش رفته که مجلس
از جایگاه نظارتی خود به موضوع ورود کرده و در جلســات متعدد با
مسئوالن سازمان بورس ،خواستار برخورد با متخلفان و عامالن ریزش
شاخص شده است.
رضا عزتمند ،کارشناس بازار ســرمایه در گفتگو با خبرنگار «آفتاب
یزد» پیرامون حواشــی تغییر و تحوالت رخ داده در بورس و انتصاب
رئیس جدید این ســازمان که روز گذشــته صورت گرفت ،میگوید:
پیش از هر توضیح در این خصوص باید گفت تداوم تخلفات و انفعال
ناظــر بازار در مقابل این تخلفات تــا جایی پیش رفته که مجلس از
جایــگاه نظارتی خود به موضوع ورود کرده و در جلســات متعدد با
مسئوالن سازمان بورس ،خواستار برخورد با متخلفان و عامالن ریزش
شاخص شده است.
وی با بیان اینکه ماحصل جلسات مجلس با مسئوالن سازمان بورس
قرار بود لیستی از متهمان جهت بررسی دقیق موضوع به قوه قضائیه
ارائه شود ،میافزاید :متاســفانه با وجود وعدههای مکرر رئیس وقت
سازمان بورس ،این کار انجام نشد و سازمان بورس برای فرار از مطالبه
مجلس ،صرفاً اسامی چند بازارگردان متخلف را اعالم و تاکید کرد که
فعالیت این شرکتها به دلیل تخلف موقتاً متوقف شده است.
عزتمند با بیان اینکه رئیس وقت ســازمان بورس که به دلیل فشار
حقوقیها و بازارگردانهای متخلف ،یارای عمل به مطالبه مجلس را
نداشت در نهایت راه استعفا را در پیش گرفت و ترجیح داد برای فرار از

> با نزولی شــدن دوباره شــاخص ،خرده
سهامداران حقیقی به بازندههای بزرگ بازار
تبدیل شدهاند
> به اذعان بیشتر کارشناسان بازار سرمایه،
تداوم تخلفات و انفعــال ناظر بازار در مقابل
این تخلفات تا جایی پیش رفته که مجلس از
جایگاه نظارتی خود به موضوع ورود کرده و
در جلسات متعدد با مسئوالن سازمان بورس،
خواستار برخورد با متخلفان و عامالن ریزش
شاخص شده است
> انتخاب «محمدعلی دهقان دهنوی» معاون
وزیر اقتصاد با توجه بــه قرابت ویژه وی به
دژپسند تا حدودی شــبهه مداخله بیش از
پیش دولت در بورس را پررنگ میکند
>  ۴۰میلیون ســهامدار حقیقی و حقوقی توقع
دارند که فرد حائــز صالحیتی در این جایگاه
قرار گرفته باشد؛ انتظاری که سهامداران با
دلهره فراوان به آن مینگرند!
پاسخگویی استعفا بدهد ،تصریح میکند :نامه استعفای قالیباف اصل
درست زمانی منتشر شد که وی به همراه وزیر اقتصاد در جلسهای به
میزبانی رئیس مجلس و نمایندگان حضور داشت و دستور کار جلسه
نیز بررسی وضعیت بازار سهام بود.

یارانه ثروتمندان  ۲برابر شد!

مصوبه چند برابر شدن یارانه و سر و صدایی که در این رابطه در مجلس
به پا شــده و دایم بر رساندن مردم به حق شان تاکید میشود ماجرای
تازهای نیست ،فقط چرا حرفی از اصالح بزرگترین معضل یارانههای نقدی
یعنی پرداخت  ۷۸میلیون نفری و راهکاری برای غربالگری به میان نیامده
است؟ مجلس با تصمیم اخیر خود رسما یارانه افراد ثروتمند را دو برابر
کرده است؛ آنهم در شرایطی که این پول از محل حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی
کاالهای اساسی تامین میشود که تبعات آن میتواند دامن اقشار متوسط

و ضعیف را بگیرد .به گزارش ایسنا ،از سال  ۱۳۹۷که ارز  ۴۲۰۰تومانی
به چرخه ارزی ایران وارد شد تاکنون بارها بحث حذف آن به دلیل رانت
ســنگین و عدم دسترسی مردم به کاالی وارد شده با این نرخ به قیمت
مناســب مطرح بود .دولت در این فاصله تقریبا تمامی اقالم را از لیست
ارز ترجیحی خارج کرد ،ولی  5قلم که عمدتا نهادههای تولید هستند به
همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی همچنان با نرخ  ۴۲۰۰تومانی
تامین ارز میشود .دولت ترجیح داد خود حذف ارز ترجیحی از چند قلم

سرمایهگذاری خارجی در جهان
 ۴۲درصد کم شد

چین بهترین عملکرد را در جذب سرمایهگذاری
خارجی داشته اســت .به گزارش ایسنا به نقل از
اسپوتنیک ،تخمین زده میشود که شیوع کرونا
به اقتصاد جهان حدود  ۹تریلیون دالر خســارت
زده باشد .کریستالینا جیورجیوا -رئیس صندوق
بینالمللی پول پیشتر گفته بود جهان در بدترین
بحــران مالی خود از زمان رکود بزرگ قرار دارد .با
این حال اقتصاد چین شرایط بهتری در مقایسه با
بسیاری از کشورها دارد و سال قبل  ۲.۳درصد رشد
کرد .تا پایان سال  ۲۰۲۰چین بیشترین سرمایه
خارجی را در بین کشورهای مختلف داشته است
به گونهای که ســال قبل این کشور  ۱۶۳میلیارد
دالر سرمایه مستقیم خارجی جذب کرد که این
رقم نسبت به سال قبل  4درصد بیشتر شده است.
از طرف دگر اما میزان سرمایهگذاری خارجی در
آمریکا به  ۱۳۴میلیارد دالر رســیده که نســبت
به ســال قبل آن  ۴۹درصد کاهش یافته اســت.
طبق اعالم آنکتاد در ســال  ۲۰۲۰میزان سرمایه
خارجی در جهان  ۸۵۹میلیارد دالر بوده است که

این رقم در مقایسه با سرمایه  ۱.۵تریلیون دالری
ســال قبل  ۴۲درصد کمتر شــده است .آنکتاد
انتظار دارد روند کاهش سرمایهگذاری خارجی در
کشورهای مختلف برای امسال نیز ادامه پیدا کند
و بین پنج تا  ۱۰درصد به نسبت سال قبل کمتر
شود .استرالیا در سال  ۲۰۲۰تنها  ۲۲میلیارد دالر
سرمایه خارجی جذب کرد که نسبت به سال قبل
 ۴۶درصد کمتر شده است .میزان سرمایهگذاری
خارجی در آســیا چهار درصــد ،آمریکای التین
۱۸درصد و حوزه کارائیب ۳۷درصد کاهش یافته
اســت .جیمز ژان -مدیر بخش سرمایهگذاری در
آنکتاد گفت :پیامدهای همهگیری کرونا بر روی
ســرمایهگذاری خارجی غیرقابل کتمان است و
ســرمایه گذاران نسبت به روانه کردن داراییهای
خود به ســمت کشورهای دیگر بسیار محتاطانه
رفتار میکنند .کرونا توزیع درآمد در جهان را نیز
برهم زده است و در حالی که بیشتر مردم جهان
به دلیل از دست دادن شغل خود دچار مشکالت
مالی شدند ،ثروتمندان ثروتمندتر از گذشته شدند.

تومان هزینه میشود که در ســال به حدود  ۳۰هزار میلیارد
تومان میرسد.
یارانهای که ســاعت  ۲۴روز پنج شــنبه ( ۹بهمن) به حساب
سرپرســتان خانــوار واریز میشــود پانزدهمیــن مرحله از
کمکهای معیشتی است.
همچنین دومین قســط از وامهای یــک میلیونی کرونا که از
چنــدی پیش پرداخت آن در دســتور کار قــرار گرفت نیز از
حساب دریافتکنندگان کسر خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه انتخاب رئیس جدید سازمان
بورس با توجه به آنچه طی یکســال اخیر بر بازار ســهام گذشته از
حساسیت باالیی برخوردار بود خاطرنشان میکند :دلیل این امر هم
این اســت که به جای  ۵میلیون سهامدار سال گذشته ،امروز حدود
 ۴۰میلیون ایرانی در بازار ســهام ذینفع هستند؛  ۴۰میلیون نفری
که بســیاری از آنها به دلیل تصمیمات غلط مســئوالن ارشد دولت
و ســازمان بورس ،اینک با زیانهای ســنگین مواجه شده و اندک
سرمایههایشان را از دست دادهاند.
وی در خصــوص انتخاب «محمدعلی دهقان دهنوی» رئیس جدید
سازمان بورس با توجه به آنچه طی یکسال اخیر بر بازار سهام گذشته
تاکید میکند :از آنجا که انتخاب دهنوی معاون وزیر اقتصاد با توجه
به قرابت ویژه وی به دژپسند تا حدودی شبهه مداخله بیش از پیش
دولت در بورس را پررنگ میکند؛ لذا باید رئیس جدید سازمان بورس
بصورت حرفهای و بدون حاشــیه که ساختارها و مکانیزمهای بورس
را به خوبی شــناخته باشد و برای خارج کردن بازار از شرایط کنونی
و ســدکردن راه بر متخلفان برنامه داشته باشد ،باید سکان سازمان
بورس را هدایت کند.
این کارشــناس بازار سرمایه با اشــاره به تحصیالت رئیس جدید و
منتخب ســازمان بورس میگوید :از آنجا که دهنوی دانش آموخته
دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه تربیت؛ عضویت هیئتمدیره بانک
مســکن بود؛ معاونت وزیر اقتصاد در وزارت امور اقتصادی و دارایی
بوده و عضویت در هیئت علمی گروه مالی و بانکداری دانشگاه عالمه
طباطبایی و معاونت آموزشی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
را در ســوابق کاری خود دارد شــاید انتظارات از وی باال باشد؛ اما
نباید فراموش کرد که حسن قالیباف اصل رئیس مستعفی سازمان
بورس هم در موقعیت دشــواری آزادســازی سهام عدالت و فروش
صندوقهای ســهام دولتی ( )ETFرا رقم زد که پس از حواشــی
ایجاد شــده که بخشــی از آن از کنترل وی خارج بود ناگزیر شــد
پس از عدم پذیرش اســتعفایش توســط رئیسجمهوری در  2ماه
گذشته یک هفته پیش اســتعفای خود را به وزیر امور اقتصادی و
دارایی ارائه کند.
عزتمنــد با بیان اینکه اظهارنظر فعاالن بــورس در فضاهای مجازی
و رســانهای گویای این است که انتخاب حساسی پیشروی اعضای
شــورای عالی بورس قرار دارد که میتواند با یک انتخاب درســت،
وضعیت بازار را ســر و سامان بخشــیده و تصمیماتی را اتخاذ نماید
که به نفع همه سهامداران باشد و امنیت و اعتماد را به بازار سرمایه
برگرداند خاطرنشــان میکند :اینکه «دهنــوی» از بین برخی افراد
حاشیهدار انتخاب شده که جزو گزینهها بودند شاید انتخاب ناگزیری
در این شرایط باقی مانده کوتاه به عمر دولت بوده است .انتخابی که با
توجه به اینکه  ۶عضو شورای عالی بورس را نمایندگان دولت تشکیل
میدهند دور از انتظار نبود.
در هر حال به نظر میرســد که بایــد انتخابکنندگان دهنوی این
نکته را لحاظ کرده باشــند که از این پس مســئولیتهای بیشتر و
سنگینتری بر عهده رئیس سازمان بورس است چرا که  ۴۰میلیون
سهامدار حقیقی و حقوقی توقع دارند که فرد حائز صالحیتی در این
جایگاه قرار گرفته باشــد؛ انتظاری که سهامداران با دلهره فراوان به
آن مینگرند!
باقی مانده را انجام نداده و با مشارکت مجلس صورت بگیرد ،از این رو در
یکی دو سال اخیر و البته الیحه بودجه سال آینده این بحث مطرح بوده
است .میتوان گفت در جریان بررسی الیحه بودجه  ۱۴۰۰پرحاشیهترین
موضوع همین تصمیمگیری برای حذف ارز ترجیحی بود که کمیسیون
تلفیق تصمیم گرفت نرخ  ۴۲۰۰کاالی اساسی و  ۱۱هزار و  ۵۰۰تومان
تسعیر نرخ ارز را حذف و آن را به نرخ واحد  ۱۷هزار و  ۵۰۰تومان برساند،
دولت نیز مخالف حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی نبود ولی تاکید داشت به نوعی
باشد که کمترین تبعات را به همراه داشته و برگشت آن به مردم منطقی
و موثر باشد در این صورت موافق خواهد بود.

ماجرای ناپدید شدن دیوار بتنی
در منطقه آزاد اروند

در جریان سیل ابتدای سال گذشته به منظور
ممانعت از ورود مخرب آب به آبادان ،انفجاری
مصنوعی برای تخریب جاده صورت میگیرد که
در نتیجه حدود  ۱۰کیلومتر از دیواری که برای
محصورسازی منطقه آزاد اروند احداث شده بود
زیــر آب رفته و ریزش میکند ،آنچه که تحت
عنوان سرقت و ناپدید شدن دیوار بتنی مطرح
میشود ســرقت میلگردهای داخل این سازه
بتنی است.
به گزارش ایســنا ،از چنــدی پیش در فضای
مجازی ویدئویی منتشــر شده مبنی بر ناپدید
شــدن دیوار بتنی در خوزستان و منطقه آزاد
اروند که گفته میشــود این دیوار به ســرقت
رفته است.
پیگیــری موضــوع از مســئوالن مربوطــه با
توضیحاتی در این رابطه از ســوی شمخانی –
معاون عمرانی و زیربنایی منطقه آزاد اروند – به
ایسنا همراه بود.
این مقام مســئول در منطقه آزاد اروند با اشاره

به اینکه طبق قوانین گمرکی باید مناطق آزاد
محصورسازی شود ،گفت :براین اساس از اواخر
سال  ۱۳۹۴تا اواخر ســال  ۱۳۹۶منطقه آزاد
اروند در ایــن باره اقدام کــرد و طی پروژهای
۳۰کیلومتر محصورسازی انجام داد که قسمتی
از آن شلمچه را به مارد متصل و قسمتی موازی
با جاده اهواز با آبــادان بود ،مابقی منطقه نیز
حصار طبیعی داشت یعنی مرز رودخانه اروند یا
مناطقــی به صورت هور یا مردابی بود و نیاز به
دیوارکشی نداشت.
شــمخانی با بیان اینکه مناقصه ســاخت این
دیــوار حدود  ۶مــاه قبــل از ورود وی به این
معاونت انجام شده بود گفت که ما نیز پروژه را
تکمیل کردیم ،این در حالی است که معاونت
امــور زیربنایی فقط وظیفه ســاخت پروژه را
برعهده دارد نه نگهداری ،از این رو آن را تکمیل
و به معاونت توسعه منطقه تحویل شد که این
معاونت جهت نگهداری از پروژه تفاهمنامهای با
نیروی انتظامی منعقد کرد.

افزایش ۱۰۳درصدی حقوق کارمندان بازنشسته
در قیاس با افزایش  ۴۹درصدی حقوق کارگران بازنشسته

کمتر از  8هفته به پایان ســال  ۹۹مانده و تازه معلوم شده است که
دولت در زمان افزایش مستمریها ،چقدر بیشتر هوای بازنشستگان
کشوری و لشــگری را داشته است .به گزارش اقتصاد  24برای اغلب
کارگران بازنشســته تا به اینجا از سال  ۹۹خالی از دست انداز نبوده
است .اولش یک تاخیر چند ماهه در افزایش ساالنه مستمریها و بعد
دعوایی جدی بر سر اجرای قانون متناسبسازی به راه افتاد که نتیجه
آن طرح شکایتهای متعدد ِ شماری از بازنشستگان در دیوان عدالت
اداری بود .از اجتماعات اعتراضی پراکندهای که شماری از بازنشستگان
این سازمان آن را به صورت مستقل در تهران و چند شهر دیگر برگزار
کردهاند که بگذریم حاال نوبت علنی شدن افزایش نابرابری است که
برای بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری اتفاق افتاده است .علی
دهقانکیا ،مسئول نهاد صنفی کارگران بازنشسته شهرستان تهران از

جلسهای خبر میدهد که به تازگی با حضور مسئوالن سازمان برنامه و
بودجه و اعضای ارشد کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی برگزار
شــده است و در آن معلوم شــده که در برابر افزایش  ۱۰۳درصدی
مستمری سال  ۹۹بازنشستگان کشــوری ،مستمری بازنشستگان
ســازمان تامین اجتماعی فقط  ۴۹درصد زیادتر شــده است .وی در
تشریح آنچه که در این جلسه اتفاق افتاده است به اقتصاد ۲۴میگوید:
از مجموع تمــام افزایشهایی که برای مســتمری بگیران صندوق
بازنشستگی کشوری اتفاق افتاده است ۸۳ ،درصد به دلیل اعتباراتی
اســت که از طرف دولت برای اجرای قانون متناسبسازی اختصاص
یافته است؛ در مقابل ،اما فقط  ۱۸درصد افزایش مستمریهای سال
 ۹۹سازمان تامین اجتماعی اعتباراتی بوده است که از محل  ۳۲هزار
میلیارد بدهی معوقه دولت به سازمان تامین اجتماعی بازپرداخت شده

اســت .دهقانکیا ادامه میدهد :به بیان سادهتر تنها به لطف دست و
دلبازیهایی که دولت در اجرای قانون متناسبســازی به خرج داده،
در سال رو به انتهای  ۹۹متوسط حقوق ماهانه بازنشستگان کشوری
 ۳.۵میلیون تومان افزایش داشــته است ،اما در مقابل اگر نگوییم به
دلیل خساست ،دست کم به دلیل سخت گیریهایی که همین دولت
در رابطه با اجرای همین قانون در سازمان تامین اجتماعی نشان داده
است فقط ۵۰۰هزار تومان افزایش مستمری نصیب کارگران بازنشسته
شــده است .به گفته دهقانکیا بعد از جلســه مورد نظر قرار شده تا
کارگروهی ویژه برای جبران این اختالف تشــکیل شود و به موازات
دادن این وعده از سوی مسئوالن مربوطه شماری از نمایندگان صنفی
کارگران بازنشسته دست به دامن اعضای کمیسیون اجتماعی و تلفیق
مجلس شورای اسالمی شده اند.

