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10
گزارش خبری

دستور سازمان بازرسی برای توقف
انتخابات سهام عدالت استانی
انتقاد خاندوزی از برگزاری محفلی
مجامع استانی  300هزار میلیارد
تومان سهام عدالت

مجامع 28شرکت سرمایهگذاری استانی مربوط
بهسهامعدالت،طبقاعالمشرکتسپردهگذاری
مــرکــزی اوراق بــهــادار و تسویه وجـــوه از 11
اردیبهشت  1400به مدت  10روز در سراسر
کشور و به صورت الکترونیکی برگزار میشود .با
این حال ،نگرانی ها درباره تداوم ابهامات جدی
و مشارکت پایین مردم در این انتخابات ادامه
دارد .در این خصوص دبیر کل کانون شرکتهای
سرمایه گــذاری سهام عدالت کشوری از نامه
سازمان بازرسی به وزارت اقتصاد مبنی بر غیر
قانونی بــودن این مجامع به شکل کنونی و نیز
ورود دادستان در نیمی از استان ها برای توقف
برگزاری خبر داده است.به گزارش مهر ،دبیر کل
کانونشرکتهایسرمایهگذاریسهامعدالتبا
اشاره به ایرادات برگزاری انتخابات هیئت مدیره
های شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام
عدالت گفت :سازمان بازرسی کل کشور ورود و
در نامهای به وزیر اقتصاد ،اعالم کرده برگزاری
هر گونه مجمع به این ترتیب غیرقانونی است،
زیرا اساس کار این گونه باید باشد که اساسنامه
شرکتهای سرمایه گذاری استانی با برگزاری
مجمع عمومی فوقالعاده اصــاح شــود و بعد
درخصوص دیگر مجامع که یکی از آن ها انتخاب
هیئت مدیره است ،اقدام شود .همچنین با نامه
سازمان بازرسی کل کشور به اعضای هیئت
رئیسه انتصابی یعنی اتاق تعاون ،اتاق بازرگانی
و استانداری ،ایــن نهادها نمایندگان شــان را
برای حضور در مجمع معرفی نکردهاند که پیگیر
هستیم مجامع به صورت رسمیتر لغو شود .به
گفته خزایی ،در  ۵۰درصد استانها عالوه بر
سازمان بازرسی ،دادستانها هم به این موضوع
ورود کردهاند تا جلوی این کار گرفته شود.
▪ابراز نگرانی قالیباف به مراجع باالتر درباره
انتخابات سهام عدالت استانی

در ایــن حــال نایب رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس شورای اسالمی با انتقاد شدید از سازوکار
غیر شفاف انتخابات شرکت های سرمایه گذاری
استانی سهام عدالت ،خواستار تعلیق انتخابات
تا زمان روشن شدن ابهامات در این زمینه شد.
به گ ــزارش ف ــارس ،خــانــدوزی گفت :متاسفانه
شتابزدگی وزارت اقتصاد موجب شد نه تنها
اصــاحــات آیین نامه آزادســــازی سهام عدالت
مرتفع نشود و بنابراین امکان شفافیت و پاسخ
گویی تصمیمات هیئت مدیره آتی همچنان زیر
ســوال باشد ،بلکه انگیزه مشارکت خیل عظیم
ســهــامــداران در ایــن انتخابات مهم اقتصادی
کاهش یابد .خاندوزی به مشارکت بسیار پایین
سهامداران عدالت در روز نخست انتخابات در
چهار استان هرمزگان ،گیالن ،کرمانشاه و قزوین
اشاره کرد و گفت :حضور کمتر از یک هزارم درصد
از سهامداران سهام عدالت در انتخابات مجمع
این استان ها نشان از اعتماد اندک مردم به این
انتخاباتاست.باتوجهبهاینکهطبققانونتجارت
در نوبت دوم با هر نصابی از شرکت کنندگان امکان
رایگیریوتعییناعضایهیئتمدیرهوجوددارد،
این خطر احساس میشود که مجامع شرکت های
استانی به شکل کام ً
ال محفلی و با حداقل مشارکت
انتخاب شوند  .به گفته این نماینده مجلس ،باید
مشخص شود شاخصها و ویژگی های  ۷۵۰فرد
تایید صالحیت شده برای انتخابات مجامع چه
بوده  ،چرا که قرار است این افراد ۳۰۰هزار میلیارد
تومان را از سوی  ۳۰میلیون نفر مدیریت کنند.
وی با اشاره به عزم جدی مجلس برای ورود به این
موضوع ،از انتقال نگرانی های مجلس به وزارت
امور اقتصادی و دارایی و همچنین بانک مرکزی
خبر داد و خاطر نشان کرد :رئیس مجلس در نامه
ای به مراجع باالتر نگرانیهای جدی خود را به
دوره آتی مجمع شرکتهای سرمایهگذاری سهام
عدالت استانی ابراز داشته است.
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دوپینگبورسازمنابعبانکهاوصندوقتوسعه
رئیس سازمان بورس گفت :همه هفت پیشنهاد
سازمان بورس برای حمایت از بــازار سرمایه با
اصالحات جزئی به تصویب ســران قوا رسید و
ایــن مصوبات بعد از تایید رهبری ،بــرای اجرا
ابالغ خواهد شد .سال گذشته رشد شتابان
شاخص کل بورس به گونه ای بود که بسیاری
از کارشناسان درباره شکل گیری حباب و خطر
ترکیدن آن و از دست رفتن سرمایه مردم در
بورسهشداردادندامادرعملدولتنتوانست
جلوی شکل گیری حباب و ترکیدن آن را
بگیرد.به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار،
محمدعلی دهقان دهنوی از نظر مساعد رؤسای
سه قوه در خصوص بسته پیشنهادی سازمان
بــورس که پیشتر در هیئت دولت مصوب شده
بود ،خبر داد و گفت :این مصوبات با اصالحات
جزئیبهتاییدشورایعالیهماهنگیاقتصادقوا
رسید .جزئیات این هفت مصوبه به شرح جدول
است.دهقان دهنوی با ابراز امیدواری از تأثیرات
مطلوباجرایاینمصوباتبرایسرمایهگذاران
در بازار سرمایه خاطر نشان کرد :این مصوبات
در صورت تأیید مقام معظم رهبری برای اجرا

ابالغ خواهد شــد.وی با اشــاره به پیشنهادهای
خــوب ارائــه شــده از ســوی ســران قــوای مقننه و
قضاییه اظهار کرد :از جمله این موارد پیشنهاد
مجلس درخصوص حذفقیمتگذاریدستوری
از محصوالت شرکت های بورسی بود که مقرر
شدتمامیاینپیشنهادهادرکمیسیونمقدماتی
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی بررسی و
سپس در جلسات بعدی سران قوا مطرح شود
به این ترتیب حمایت سران سه قوه به مصوبات
این جلسه بسنده نشده و ادامه خواهد داشت.
پیش از این سه مصوبه اختصاص یک درصد از

منابعصندوقتوسعهملیبهصندوقتثبیتبازار،
رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه برای
استفاده از تسهیالت بانکی و اعطای اقامت پنج
ساله برای سرمایه گذاران خارجی جهت خرید
سهامازسهشنبههفتهگذشته(هفتماردیبهشت)
اجراییشدهبود.
▪قالیباف :مجلس حامی سهامداران خرد
زیاندیده از سیاستهای غلط است

رئیس مجلس با بیان این که مجلس حامی
سهامداران خرد زیاندیده از سیاستهای غلط

واریز  ۸۰درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در سال  ۱۴۰۰به صندوق تثبیت بازار سرمایه
انتشار  ۲۰هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه با تضمین دولت
بانکها برای حمایت از بازار سرمایه از شمول ماده  ۱۶و  ۱۷قانون رفع موانع تولید خارج خواهند بود.
شرکتهایی که از سهام خود یا شرکتهای زیر مجموعه حمایت کنند مالیات بر درآمد آن ها در سال جاری امهال و به سال بعد موکول خواهد شد.
شرکتهایی که سود تقسیم نشده سال  ۱۴۰۰آن ها به حساب سرمایه منتقل میشود ،مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.
اجازه سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در بازارهای پولی و مالی داخلی از جمله بازار سرمایه
زیان محقق شده خریداران واحدهای صندوق پاالیش یکم که تاکنون واحدهای خود را به فروش نرساندهاند ،از طریق اعطای سهام جبران شود.

گرانی مجدد خودرو با وجود ارزانی ارز
شورای رقابت قیمت کارخانه ای خودرو را  9درصد افزایش داد
بــا مــصــوبــه شــــورای رقــابــت ،قیمت رسمی
(کارخانهای) محصوالت ایران خودرو به طور
متوسط  8/2درصد و خودروهای سایپا به طور
میانگین  8/9درصد افزایش یافت .به گزارش
ایرنا ،شــورای رقابت قیمت محصوالت ایران
خودرو را افزایش داد .طبق مصوبه جدید این
شــورا ،بر اســاس تــورم بخشی یک ساله اعالم
شده توسط بانک مرکزی ،پس از کسر تورمهای
اعمال شده قبلی در سه ماه اول و دوم سال 99
و نیز پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره
وری ،برای شرکت ایران خودرو به طور متوسط
 8/2درصد و برای شرکت سایپا به طور متوسط

وزیر راه :ایران
وارد طرح یک
کمربند ـ یک
جاده چین شد

 8/9درصد افزایش قیمت محاسبه شده است.
این افزایش قیمت ،برای تمامی خودروهای
مشمول دستورالعمل قیمتگذاری شــورا ،تا
پایان شهریور  ۱۴۰۰اعمال و اجرا میشود.
مصوبه شــورای رقابت تاکید کــرده اســت که
برای تمامی کسانیکه تا پایان سال  99برای
خرید خــودرو ثبت نــام کــرده و پیش پرداخت
داشتهاند و مشمول دریــافــت ســود نیستند،
افــزایــش قیمتی تعلق نمیگیرد.به گــزارش
خراسان ،اگر چه شورای رقابت «میانگین» رشد
قیمت خودروسازان را اعالم کرده و برای قیمت
هاینهاییبایدمنتظرجزئیاتبیشتربود،بااین

وزیر راه با تأکید به این که «باید در بحث ترانزیت برخورد
تعاملآفرین و فعال داشته باشیم» ،افزود :ایران وارد
طرح یک کمربند  -یک جــاده چین شد.به گزارش
تسنیم ،اسالمی با اشاره به این که در کریدور شمال
و جنوب حجم جابهجایی بار به هندوستان و روسیه
به  90میلیون تن رسیده و میزان جابهجایی بار دیگر
کشورها از طریق دریا و ریل افزایش یافته است ،گفت:

صندوق بینالمللی پول گــزارش داد ،بخش
نفتی ایــران به رغم افت شدید و چشمگیر در
ســال  2019در ســال جــاری مــیــادی رشد
 4.1درصــدی را ثبت خواهد کرد.به گزارش
فارس ،صندوق بین المللی پول در بخشی از
یکی از گزارش های خود ،از رشد بخش نفتی
و غیر نفتی ایــران در سال  2020و همچنین
ســال پیش رو یعنی ســال  2021خبر داد.
بر اســاس ایــن گ ــزارش ،بخش نفتی ایران به
رغم افت شدید و چشمگیر در ســال 2019

که منفی  38.9درصد بــرآورد شده است ،در
سال  2020همزمان با شیوع کرونا و در عین
حال تحریم های نفتی ،رشد  3.1درصــدی و
در سال جاری میالدی رشد  4.1درصــدی را
ثبت خواهد کرد .این موضوع نشان میدهد که
تحریمهای نفتی در حال از دست دادن کارکرد
خود هستند .همچنین بر اساس برآوردهای این
نهاد ،بخش غیرنفتی ایران پس از ثبت رشد0.9
درصــدی در سال  2019در سال  2020نیز
رشد  1.3درصدی را ثبت کرده است.

است ،تصریح کرد :امیدواریم با اصالح رویه ها
و استمرار نیافتن سیاست های غیراصولی،
اعتماد به این بازار بازگردد .محمد باقر قالیباف
در توئیتی نوشت:به منظور جبران مشکالت
ناشی از سیاستهای گذشته در بازار سرمایه،
عمده پیشنهادهای سازمان بــورس به تایید
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی رسید.
مجلس حامی سهامداران خرد زیا ندیده از
سیاستهای غلط است .امیدواریم با اصالح
روی ــه هــا و اســتــمــرار نیافتن سیاست های
غیراصولی ،اعتماد به این بازار بازگردد.
▪واکنش برخی اقتصاددانان به مصوبات
بورسی شورای هماهنگی سران قوا

در همین حال برخی اقتصاددانان درخصوص
آثارمنفیتصمیماتحمایتیسرانقوابراقتصاد
کشور هشدار دادن ــد .علی مــروی در توئیتی
نوشت :مصوبات امروز شورای اقتصادی سران
قوا هر چند با ادعای حمایت از سرمایه های خرد
و رونق بــازار سرمایه صورت گرفت اما مصداق
بارزی از حمایت رانتی است .واقعا دردآور است
تصور مــردم بیگناهی که روحشان از بودجه
دولت و بورس و  ...خبر ندارد اما زندگیشان با
این تصمیمات به خاک سیاه نشانده خواهد شد.
همچنین مجید شاکری نیز با انتقاد از مصوبات
شورای هماهنگی سران قوا در توئیتر نوشت :با
تصویب پیشنهادهای سازمان بورس در سران
قوا ،پیش بینی نامه ۲۵اقتصاددان درباره تبعات
بیمه گری کالن دولت روی بورس برای اقتصاد
ایران ،به طور دقیق صحیح از آب درآمد.

قیمت قبلی کارخانه (تومان)
۱۱۷,۵۹۸,۰۰۰
۱۱۵,۸۲۵,۰۰۰
۱۵۰,۸۳۲,۰۰۰
۱۲۲,۴۱۰,۰۰۰
۱۲۷,۲۱۲,۰۰۰
۱۱۰,۹۷۴,۰۰۰
۸۷,۰۷۵,۰۰۰
۹۵,۴۲۶,۰۰۰
۹۲,۹۲۸,۰۰۰
۱۲۹,۷۵۵,۰۰۰

حالمیتوانبهصورتسرانگشتیحدودقیمت
رسمی خودروها را مطابق جدول محاسبه کرد.
در همین حال برخی کارشناسان به گران شدن

هماکنون سهم ما از میزان جابهجایی بار هندوستان با
روسیه 10تا 15درصد است .سعی داریم با کشورهای
مقابل از جمله افغانستان که تفاهمنامههای سه و چهار
جانبه امضا کردهایم ،جذابیتهای الزم را ایجاد کنیم.
اسالمی تصریح کرد :خط کشتیرانی را در دریای خزر
برقرار کردیم و خط منظمی در این حوزه فراهم شد و
با برقراری خطوط منظم در این بخش ،فرصتهای

صندوق بین المللی پول :تحریم های نفتی ایران
در حال بی اثر شدن هستند

تورم هزینه های تولید آرام گرفت

جدول قیمت رسمی برخی خودروهای پرتیراژ با فرض اعمال میانگین رشد قیمت
نام خودرو
سمند LX
سمند EF7
دنا
پژو پارس
پژو پارس LX
پژو  . 206تیپ 2
تیبا
تیبا ( 2سفید)
ساینا (ساده)
کوییک (ساده)

شاخص

قیمت جدید کارخانه(تومان)
۱۲۷,۲۴۱,۰۳۶
۱۲۵,۳۲۲,۶۵۰
۱۶۳,۲۰۰,۲۲۴
۱۳۲,۴۴۷,۶۲۰
۱۳۷,۶۴۳,۳۸۴
۱۲۰,۰۷۳,۸۶۸
۹۴,۸۲۴,۶۷۵
۱۰۳,۹۱۸,۹۱۴
۱۰۱,۱۹۸,۵۹۲
۱۴۱,۳۰۳,۱۹۵

خودرو با وجود ارزان شدن قیمت ارز و کاهش
هزینه های ارزی خودروسازان و افت قیمت مواد
اولیه خودرو نظیر فوالد انتقاد کردند.

اقتصادی بسیار زیادی را ایجاد کردیم.وی افزود :چین
مبتکر طرح یک کمربند ـ یک جاده است و با استفاده
از فناوری اطالعات در این کشور  63هزار میلیارد
ریال نقشههای اولیه در این طرح بوده که پیش از این
در این پروژه هیچ اثری از ایران نبود اما با رایزنیهای
صورتگرفته و اصالح آن توانستیم ایــران را در این
طرح وارد کنیم.

تازهتریندادههایمرکزآمارحاکیازآناست
که تورم تولید کاالهای صنعتی در زمستان
سال گذشته ،پس از گذشت دو فصل که رشد
هزینههادرآنبهباالتریننرخخوددردهه90
رسید ،کاهش یافته و در حال رسیدن به روند
بلندمدت خود (متوسط 6.2درصد از ابتدای
دهه  )90است .در این میان ،همزمانی رشد
نرخ ارز با تورم تولید صنعت قابل توجه است  .

بازار خبر

بازگشت مجدد صنعت ساختمان
به رکود
فارس  -بررسیهای آماری در حوزه ساختمان
نشان داد که شامخ کل در فــروردیــن 1400
با ثبت  40.5نسبت به مــاه قبل کاهش قابل
مالحظهای داشــت کــه نشان دهــنــده کاهش
فعالیتهای کسب و کــار در فــروردیــن نسبت
به اسفند اســت .به گــزارش اتــاق تعاون ایــران،
تعطیالت نیمه اول فروردین همزمان با عید نوروز
و تــداوم تعطیلی بسیاری از مشاغل با افزایش
شیوع ویروس کرونا علل عمده کاهش گسترده
میزان فعالیت ها در فروردین بود.

طال در هند برای اولین بار
با تخفیف فروخته شد
مهر  -در شرایطی که بحران کرونا تقاضای خرید
در هند را کاهش داده است ،طال در بازار این کشور
برای اولین بار با تخفیف نسبت به نرخ رسمی به
فروش رسید .به گزارش الیومینت ،در شرایطی
که بحران کرونا تقاضای خرید در هند را کاهش
داده است ،طال در بازار این کشور برای اولین بار
با تخفیف نسبت به نرخ رسمی به فروش رسید.

لواز م خانگی کوچک تا  ۲۵درصد
گران شد
ای ــرن ــا -دبــیــر انــجــمــن صــنــفــی کــارفــرمــایــی
تولیدکنندگان لواز م خانگی کوچک از افزایش تا
 ۲۵درصدیقیمتایندستهازلواز مخانگیخبر
داد .ابوالقاسم شانهساز افزود :این موضوع متاثر
از افزایش نرخ دستمزد ،نرخ انرژی ،حملونقل
و  ...اتفاق افتاده است و لوازمخانگی که ارزبری
بیشتری داشته باشد ،حداکثر ۲۵درصد افزایش
قیمت خواهد داشت.

